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:  قعا  تعال  ف  محك  تنزيل  
 زع  زيع  الزي   تن   اجتنن   كثي   ي  الي  إ  تع  الي  إك   و  تججن   و زيجت  ﴿

 تعحك  تعع   زمت  أح ك  إ زي ك امك  أثل  ثجع  حيرجتنو     تن   ا  إ  ا  ن ا  أثك  
               صحق  ا  اتلثك   ﴾

  "12: امتي ت"  

 

: ّقال سسْل هللا صلى هللا علٍَ ّسلن

ّال  إٌاكن ّالظي فإى الظي أكزب الحذٌث   )

 ّال ذذاتشّا  ّال ذثاغضْا  ّال ذجسسْا  ذحسسْا 

  (ّكًْْا عثاد هللا إخْاًا 

سّاٍ                                             " 

   " سضً هللا عٌَ ّّسد فً صحٍح الثخاسي جأتْ ُشٌش

 

 فً ذقشٌش " " Arthur Millerّكرة الفقٍَ األهشٌكً آسثش هٍلش

 : 1967قذهَ للكًْجشس األهشٌكً سٌح 

 إى الحاسة اَلً تششاُرَ الرً ال ذشثع للوعلْهاخ، )

ّالسوعح الرً راعد حْل عذم ّّعَ فً الخطأ ّراكشذَ 

الرً ال ٌوكي لوا ٌخرزى فٍِا أى ٌٌسى أّ ٌٌوحً، قذ 

ذصثح الوشكز العصثً لٌظام سقاتً ٌحْل الوجروع إلى 

عالن شفاف، ذشقذ فٍَ عاسٌح تٍْذٌا ّهعاهالذٌا 

الوالٍح، ّاجرواعاذٌا ّحالرٌا العقلٍح ّالجسواًٍح ألي 

         (هشاُذ عاتش 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

إهداء 
 

 
إلى من سهرا على تربٌتً  وتعلٌمً وسعدت                              

والداي الكرٌمٌن  متعهما هللا بالصحة وشملهما برضائه               .....برضائهما
 .ءجزاهما هللا خٌر الجزا.....ولطفه ورحمته 

األستاذ الدكتور .....          إلى روح فقٌد أسرة الحقوق بجامعة محمد خٌضر ببسكرة
. محمد محدة رحمه هللا وأسكنه فسٌح جناته

ٌقً فٌصل.....         إلى من بهم أشد أزري   .إخوتً وصد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 شكر وعرفان
 

 أن ٌرى   أول الشكر وآخره إلى هللا العلٌم الخبٌر الذي لوال فضله لما كان لهذا العمل
. النور

كما أتقدم بأسمى آٌات الشكر التقدٌر إلى من أخذ بٌدي فً هذا الطرٌق وأشرف على 
لما لمسته من سعة صدر و خلق كرٌم  ومعشر طٌب الدكتور عزري ، هذا العمل

من جهده ووقته وعلمه الكثٌر، مما كان له األثر الكبٌر  فً تذلٌل  الذي قدم لً، الزٌن
. ومنحً الثقة فً إنهاء هذا البحث، فجازاه هللا خٌرا الصعاب التً واجهتنً

كما ال أنس أن أتقدم  بشكري إلى إدارة وأساتذة وعمال كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة 
محمد خٌضر ببسكرة والمركز الثقافً اإلسالمً ببسكرة، وكل من قدم لً ٌد  بجامعة

.كان مادٌا أو معنوٌا أالعون والدعم سواء

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمـة

   إن الفرد بحكم طبيعتو اإلنسانية ال يتماثل مع غيره من األفراد، فالتماثل القائم بين األفراد ىو مجرد   مظير 
خارجي فقط ال يحول دون وجود اختالف عميق فيما بينيم، سواء في طباعيم أو في أحاسيسيم      أو أمزجتيم 

أو معتقداتيم أو آرائيم أو في أسموبيم في الحياة، إلى غير ذلك من أوجو االختالف الخاصة بين   األفراد، 
وينعكس ىذا االختالف عمى حياتيم الخاصة، وتقتضي طبيعة ىذه الحياة أن تتسم بأسرار تنبع     من ذاتية 

.    صاحبيا، فمن حق الفرد أن يحتفظ بأسرار حياتو بعيدا عن اطالع الغير
      من 12ولقد عنيت اإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقميمية بحماية الحق في الحياة الخاصة، فنصت المادة  

، عمى حماية 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرتو الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة عام 



ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياتو الخاصة أو في شؤون أسرتو أو " الحق في الحياة الخاصة بقوليا 
".  مسكنو أو مراسالتو 

 من االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عمييا الجمعية العامة لألمم المتحدة 17ونصت المادة 
ال يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائمتو    أو بيتو أو "  عمى أنو 1966سنة 

 بالحق في الحياة 1950، كما اعترفت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تم التوقيع عمييا عام "مراسالتو 
 حياتو الخاصة والعائمية ومسكنو ملكل شخص الحق في احترا"  عمى أن 08الخاصة فنصت في المادة 

ومراسالتو، وال يجوز لمسمطة العامة التدخل في مباشرة ىذا الحق إال إذا كان ىذا التدخل ينص عميو القانون، 
ويعد إجراءا ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية األمن الوطني أو األمن العام       أو الرفاىية االقتصادية 

".  لمدولة، أو لحماية النظام أو لمنع الجرائم أو لحماية الصحة أو اآلداب أو لحماية حقوق الغير وحرياتيم 
ولقد تضمنت أغمب الدساتير الحديثة عمى اختالف أنظمتيا القانونية واالجتماعية واالقتصادية حماية لمحق   في 

" الحياة الخاصة، فقد كفل التعديل الرابع لمدستور األمريكي الحماية لمحق في الحياة الخاصة حين نص  عمى  
حق األفراد في أن يكونوا آمنين في أشخاصيم ومنازليم وأوراقيم ومتعمقاتيم ضد كل تفتيش أو ضبط غير 

يجب أن ال ينتيك إال بموجب أسباب معقولة يتم اإلدالء بيا عمى القسم وتحدد بالضبط المكان المراد . معقولين
"  منو        عمى أن  15، ونص الدستور االيطالي في المادة " تفتيشو واألشخاص واألشياء المزمع ضبطيا 

، كما  ... "  تقييدىازحرية وسرية المراسالت أو أي شكل لالتصاالت مصونة ال تنتيك وال يجو
 

                                                   أ 
 

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحمييا القانون "  عمى أن 45نص المشرع الدستوري المصري في المادة 
 زولممراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التميفونية وغيرىا من وسائل االتصال حرمة وسريتيا مكفولة، وال يجو

".      مصادرتيا أو االطالع عمييا أو رقابتيا إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا ألحكام القانون 
     عمى 1996 من التعديل الدستوري لسنة 39 واتساقا مع ىذه االتجاىات نص المشرع الجزائري في المادة 

سرية المراسالت واالتصاالت . ال يجوز انتياك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفو، يحمييا القانون" أنو 
تضمن الدولة عدم انتياك "  من ذات الدستور عمى أن 40، كما نصت المادة "الخاصة بكل أشكاليا مضمونة 

فال تفتيش إال بمقتضى القانون وفي إطار احترامو، وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن . حرمة المسكن
".  السمطة القضائية المختصة 



  ويضعف االىتمام بالحق في الحياة الخاصة في المجتمعات البسيطة، حيث يعرف كل فرد نشاط غيره    ففي 
ىذا النوع من المجتمعات يقوى التضامن االجتماعي وتقل أىمية التمييز بين العام والخاص، وليذا     فإن الفرد 

. ال يشعر بالقمق عمى حماية حياتو الخاصة
 أما في المجتمع الحديث الذي يتميز بضخامة أعداده وضعف العالقات بين أفراده واضمحالل التضامن 

االجتماعي فيو، فإن كل فرد حريص عمى أن يغمف حياتو الخاصة بإطار من السرية، وقد تعرض الحق    في 
الحياة الخاصة في ىذه المجتمعات إلى أزمة عامة، تسبب فييا التطور السريع لوسائل اإلعالم وازدياد الحاجة 
إلى األخبار، سواء التي تتعمق باألحداث السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، كما سمح التطور التكنولوجي 
والعممي السريع سواء في البصريات أو الوسائل السمعية، باالطالع عمى أسرار الحياة الخاصة واختراق سياج 

.  سريتيا
وشيد العالم خالل النصف الثاني من القرن العشرين ثورة ىائمة في مجال تقنية المعمومات، كان من أىم إفرازاتيا 
ظيور الحاسب اآللي الذي غزا كل أوجو النشاط اإلنساني، وأضحى حاجة أساسية لكل بيت متطور أو مدرسة 
أو مصنع أو غير ذلك من المرافق والمؤسسات، وتوج التطور المتالحق في تقنية المعمومات بظيور االنترنت 

التي خمقت بيئة افتراضية تتدفق فييا المعمومات واالتصاالت عبر الحدود، ودون أي اعتبار لمحدود أو السيادة، 
وسيمت عن طريق استخداماتيا المختمفة االتصال وسرعة الحصول عمى المعمومات     من أي مكان في 

العالم، فوفرت بذلك لمباحثين ورجال العمم في شتى المجاالت المختمفة، سيولة وسرعة تبادل األبحاث 
والمعمومات، واحتل البريد اإللكتروني أىمية بالغة في انتشار استخدام االنترنت في المراسالت واالتصاالت عمى 

 كافة المستويات، نظرا لما يتميز بو من سرعة في إجراء المراسالت والرد عمييا وانخفاض 
ب 

في تكمفتو، كما تأثرت بيذا التطور الحاصل في تقنية المعمومات التجارة والمعامالت التجارية، فظيرت بذلك 
.  العمميات التجارية التي تتم عبر المبادالت اإللكترونية وىو ما يعرف بالتجارة اإللكترونية

وقد أدى ظيور االنترنت كذلك إلى تطور العالقة بين الفرد ووسائل اإلعالم التي لم تبق عالقة المتمقي، بل 
أصبح لممشتركين مواقع عمى االنترنت، وبذلك أصبح الفرد طرفا في العالقة اإلعالمية، فمو أن ينشر ما يريد وأن 

يعبر عن رأيو إلى جميع مستخدمي االنترنت في شتى أنحاء العالم، مما أعطى لمخبر سرعة أكبر      في 
ىذا . االنتشار وعددا أكبر من القراء، وجعل من الفرد العادي محررا ورئيس تحرير، وناشرا وطابعا وموزعا

بجانب أن لغالبية مؤسسات األخبار موقعا عمى االنترنت ينشر يوميا الجريدة بكل ما بيا، وىو ما ساىم بدوره 
.  في سرعة انتشار الخبر عن طريق الصحافة



إال أن ىذا الجانب المشرق لتطور وانتشار تقنية المعمومات واالنترنت، واالستفادة من خدماتيا وميزاتيا صاحبو 
جانب آخر اتسم باألنانية والظممة، واالعتداء غير المشروع عمى مصالح وقيم مادية ومعنوية، كانت ومازالت 

موضع اىتمام القانون الجنائي، فقد أصبح االنتشار الكبير والتطور المتالحق في تقنية المعمومات يشكل خطرا 
. مستمرا عمى الحق في الحياة الخاصة، وييدد بانتياك حرماتيا وتعرية أسرارىا

إن ما قدمتو االنترنت من مزايا في مجال النشر، وما أعطتو لمخبر من سرعة لالنتشار وعدد أكبر من القراء 
ساىم في انتشار جرائم القذف والسب عبر االنترنت، ووسع من نطاق تعرية حياة اإلنسان وتيديد سكينتو 

وطمأنينتو، ورافق انتشار استخدام البريد اإللكتروني في مجاالت الحياة المختمفة، عدم قدرة االنترنت      عمى 
عمى  توفير أمان  مطمق أو كامل  لسرية ما ينقل عبرىا  من بيانات، مما سيل  من  نطاق  وطرق  االعتداء

سرية المراسالت، كما أدى شيوع استخدام تقنية المعمومات وبشكل خاص االنترنت في أوجو الحياة المختمفة 
لممجتمع، لما ليا من قدرة فائقة عمى جمع وحفظ واسترجاع ومقارنة ونقل بيانات خاصة بأفراد المجتمع وتزايد 

االتجاه من قبل الحكومات والييئات والشركات واألفراد، نحو نشر وتخزين الممفات والبطاقات الخاصة بيم عمى 
حواسيبيم اآللية المتصمة باالنترنت، إلى استحداث أساليب جديدة لمتعدي     عمى الحياة الخاصة لألفراد، وىو 
ما أدى إلى التساؤل حول مدى انطباق النصوص التقميدية لمحماية الجنائية لمحياة الخاصة عمى االعتداءات 

.  المرتكبة عبر االنترنت، وما إذا كانت ىذه الحماية تمتد لتشمل االعتداءات المستحدثة عبر االنترنت
ونشير إلى أن دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت، تقتصر عمى الجانب الموضوعي 

لمقانون الجنائي، فيخرج بذلك من مجاليا الحماية المقرر لمحياة الخاصة بموجب الجانب اإلجرائي لمقانون 
.  الجنائي

ج 
:  عمى ضوء ما تقدم فإن اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة تتمثل فيما يمي

ما مدى شمول وانطباق النصوص العقابية المقارنة عمى االعتداءات التقميدية والمستحدثة عمى الحق  في    - 
الحياة الخاصة الواقعة في مجال شبكة االنترنت ؟      

وتنبثق عن ىاتو اإلشكالية جممة من التساؤالت الفرعية تتمحور أساسا، حول مدى انطباق األحكام الخاصة 
بجرائم االعتداء عمى سرية المراسالت عمى المراسالت اإللكترونية المكتوبة ؟  وىل يتحقق ركن العالنية    في 

جرائم القذف والسب عبر االنترنت ؟  
ما ىي االعتداءات المستحدثة بفعل االنترنت عمى الحياة الخاصة : كما تطرح إشكاالت أخرى تتمثل أساسا في 

لألفراد ؟ وىل تكفي حماية البيانات الخاصة باألفراد الواردة في التشريعات المقارنة لحماية البيانات الشخصية 
من ىذه االعتداءات ؟ 



:                               ودفعني الختيار ىذا الموضوع مجموعة من األسباب والدوافع يمكن إيجازىا فيما يمي
.  ميولي ليذا الموضوع ورغبتي في الخوض في موضوع يثير إشكاالت حديثة في ساحة الفقو القانوني- 1   
حداثة الموضوع وندرة الدراسات القانونية حولو، األمر الذي دفعني إلى محاولة المساىمة في إثراء - 2   

.  المكتبة القانونية
االنتشار اليائل الستخدام االنترنت في مجاالت الحياة المختمفة، كالبحث العممي، االتصاالت، اإلعالم    -3   

.  التجارة، االستيالك، والخدمات االتصالية وغيرىا من أوجو نشاطات الحياة المختمفة 
قصور غالبية التشريعات العربية في التعرض لموضوع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر اإلنترنت - 4   

بصورة قاطعة، وىو ما يقتضي مواكبة التطورات التشريعية الحديثة في القانون المقارن، ذلك              أنو مع 
االستفادة من تطور تقنية المعمومات يجب المحافظة عمى حقوق األفراد وحرياتيم، فالفائدة موجودة والضرر 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مصاحب، وحتى ال نتخمف عن العالم المتقدم ال بد أن نواجو المشكمة ونستفيد مما يصاحبيا       من فائدة

   وتكتسي دراسة موضوع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت جانبا كبيرا من األىمية، يتمثل    في 
األىمية المزدوجة لموضوع حماية الحياة الخاصة ولموضوع االنترنت وما أثاره انتشار استخداميا     من 

. إشكاليات قانونية
فموضوع حماية الحياة الخاصة يعد أحد أىم الموضوعات التي عني بيا المشرع الجنائي الحديث، لما لو   من 
ارتباط وثيق بمسألة أخرى ذات أىمية في حياة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيو، وىي حريتو وما يترتب عمييا 

من صون لكرامتو واحترام آلدميتو، فال يتطفل عميو متطفل فيما يود االحتفاظ بو لنفسو  
د 

.   وال تنتيك سرية اتصاالتو التي يحيطيا دائما بيالة من السرية والكتمان
كما أن االنترنت عالم متداخل ومتشابك من العالقات والمسؤوليات وااللتزامات والفرص، وىي كأي اختراع عممي 
أفرزت واقعا جديدا ورتبت آثارا ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعو، وأوجدت عددا من التحديات    في مختمف 

.  الفروع القانونية، كان من بينيا القانون الجنائي
كما أن دراسة موضوع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت، يأتي منسجما مع المنطق الذي يحرص 
عمى وصف النشاط اإلجرامي وصفا قانونيا دقيقا يتالءم والنصوص الحاضرة في التشريع العقابي، وال يحيد في 

الوقت ذاتو عن مبادئو الراسخة، حيث ال جريمة وال عقوبة إال بقانون وال قياس لغايات التجريم، خاصة وأن 
التشريعات المقارنة ال تتضمن نصوصا صريحة مستقمة، تنظم موضوع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر 

.  االنترنت



وكذلك فإن موضوع المذكرة يكتسي أىميتو من حيث كونو ييدف إلى إقامة نوع من التوازن بين حاجة المجتمع 
المتزايدة لالنترنت واالستفادة مما تقدمو من مزايا عظيمة في مختمف مجاالت الحياة وحق األفراد  في الحياة 

. الخاصة
   ونظرا لطبيعة الموضوع فقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي والمقارن؛ فحاولنا الجمع 

في ىذه المذكرة بين معظم ىذه األساليب المختمفة لمناىج البحث العممي، وفقا لما تقتضيو كل جزئية من 
.  جزئيات الدراسة، كما اقتصرت المقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والجزائري

   وقد واجينا لدى بحثنا في موضوع المذكرة جممة من الصعوبات، كان من أبرزىا حداثة موضوع الحماية 
الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت، و قمة المراجع العربية التي تتناول معالجة التحديات واإلشكاليات القانونية 

التي أثارىا شيوع استخدام االنترنت في مجاالت الحياة المختمفة، وكذلك فإن البحث  في المعالجة القانونية 
.  لالنترنت، مسألة تتسم بالدقة وتكتنفيا صعوبات تتمثل في ضرورة اإلحاطة بالجوانب الفنية والتقنية لالنترنت

ولإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية ليذا الموضوع، مع ما ينبثق عنيا من إشكاليات فرعية، قمنا بتقسيم الدراسة 
.  إلى مقدمة وفصل تمييدي وفصمين وخاتمة

:   خالل مبحثيننسنتطرق في الفصل التمييدي إلى ماىية الحياة الخاصة وأثر االنترنت عمى القانون الجنائي م
نتعرض في المبحث األول إلى ماىية الحق في الحياة الخاصة، ببيان مضمون الحق في الحياة الخاصة 

 
ه 

 وطبيعتو القانونية، وتحديد نطاق ىذا الحق، ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى أثر االنترنت عمى القانون 
الجنائي ونبين في ىذا المبحث اإلطار القانوني لالنترنت، وأثر االنترنت عمى الشق الموضوعي ثم الشق 

.     اإلجرائي لمقانون الجنائي
وفي الفصل األول نتناول بالدراسة تطبيق الحماية الجنائية لمحياة الخاصة في مجال شبكة االنترنت، من خالل 

:  مبحثين
ندرس في المبحث األول إمكانية تطبيق النصوص العقابية المتعمقة بجرائم القذف والسب في مجال شبكة 

االنترنت، فنبين في ىذا المبحث المقصود بجرائم القذف والسب، وصور القذف والسب عبر االنترنت       ثم 
نبحث في مدى تحقق ركن العالنية عبر االنترنت في التشريعات المقارنة، مبينين موقف التشريع الجزائري من 
ىذه المسألة، وفي المبحث الثاني ندرس إمكانية تطبيق الحماية الجنائية لسرية المراسالت    في مجال شبكة 
االنترنت، وذلك ببيان المقصود بالحق في سرية المراسالت وصور التعدي عميو، والتعرض لمحماية الجنائية 



لرسائل االتصاالت في التشريعين الفرنسي والمصري، والبحث في مدى حماية المراسالت اإللكترونية المكتوبة 
.  في التشريع الجزائري

أما الفصل الثاني واألخير فنخصصو لدراسة أثر االعتداءات المستحدثة عبر االنترنت، عمى الحماية الجنائية 
 : لمحياة الخاصة عبر مبحثين

نتناول في المبحث األول أثر االنترنت عمى حماية البيانات الشخصية، من خالل التعرض ألثر تقنية المعمومات 
لى الجيود الدولية واإلقميمية لحماية البيانات الشخصية في مواجية تقنية المعمومات،  عمى البيانات الشخصية، وا 

.   وبيان حماية البيانات الشخصية في التشريعات المقارنة
أما المبحث الثاني فنتطرق فيو إلى جرائم االعتداء عمى البيانات الشخصية في قانون العقوبات الفرنسي ونشير 
إلى أنو نظرا لمتطور السريع والمستمر لمقوانين المتعمقة بتقنية المعمومات، وانعدام المراجع المتعمقة بالتعديالت 

-92 العقوبات الفرنسي، فإن دراستنا في ىذا المبحث ستقتصر عمى الجرائم الواردة بالقانون رقم ناألخيرة لقانو

1994 والمعمول به منذ أول مارس1992 الصادر سنة 1336
، حيث أن أحكام جرائم االعتداء عمى البيانات (1)
 المتضمن تعديل قانون العقوبات 801-04الشخصية، أضيفت إلييا بعض التعديالت بموجب القانون رقم 

   (2).الفرنسي
 
   

(1) La loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 portant code pénal français. 
(2) La loi n° 2004-801 du 6 out 2004,contenant la modification du code pénale français. 

و 
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الفصل التمهٌدي 

 الحٌاة الخاصة عبر االنترنت وأثرها      فً ةماهً

 القانون الجنائً

 ذلؾ لغياب مفيـك ع    إف حماية الحياة الخاصة مف األمكر الحديثة نسبيا في الفكر القانكني المعاصر، كيرج
، النتفاء ما يشكؿ قلـ يكف ىناؾ ما نخشا حيث -بالمعنى الذم يتبادر إلى الذىف حاليا-  الحياة الخاصة ذاتو

 (1).اعتداء إذا ما قكرف بأنماط االعتداء المتصكرة في عصرنا الحالي
 إلى ازدياد احتماالت تيديد الحياة الخاصة، بالتطفؿ عمى أسرارىا كانتياؾ م   كقد أدل التطكر التكنكلكج

. حرمتيا دكف كجو حؽ
 التي ، عمى تحديد ماىية الحؽ في الحياة الخاصة، كترتكز الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت   

 كما يقتضي مكضكع البحث التطرؽ إلى أثر االنترنت عمى القانكف ،تشكؿ قاعدة أساسية لمكضكع البحث
عطاء مالجنائي لب ذلؾ أف الغاية مف ىذا البحث ىك حماية الحياة الخاصة كحؽ ، صيؿ لياتأاف إطار الدراسة كا 

 .مف حقكؽ اإلنساف في القانكف الجنائي في عبلقتيا باالنترنت
كنقسـ دراستنا في ىذا الفصؿ إلى مبحثيف؛ نتناكؿ في المبحث األكؿ مضمكف الحؽ في الحياة الخاصة كطبيعتو 
القانكنية كنطاقو، تحت عنكاف ماىية الحؽ في الحياة الخاصة، أما في المبحث الثاني فنتعرض لئلطار القانكني 
لبلنترنت، كألثر االنترنت عمى الشؽ المكضكعي كاإلجرائي لمقانكف الجنائي كىذا تحت عنكاف االنترنت كالقانكف 

. الجنائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 11، مصر، ص 2000، دار النيضة العربية، الحماية القانونية لمحياة الخاصة لمعاملخالد حمدم عبد الرحماف،  (1)
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 المبحث األول 

  الحق فً الحٌاة الخاصةةماهً  
 

 في الربع األخير مف القرف التاسع عشر كالـز ،      ظيرت فكرة الحؽ في الحياة الخاصة في القانكف الكضعي
التطكر التاريخي ليذه الفكرة اتجاىات فكرية كقضائية متباينة حكؿ مضمكف ىذا الحؽ كطبيعتو القانكنية 

 (1).كنطاقو
نتعرض في ىذا المبحث إلى ما كرد مف تعريفات مختمفة عف الحؽ في الحياة الخاصة، فمضمكف ىذا الحؽ     

في      يأتي في المطمب األكؿ، كنتناكؿ طبيعتو القانكنية في المطمب الثاني، كنتحدث عف نطاؽ ىذا الحؽ 
  .المطمب الثالث

 
  المطلب األول

 مضمون الحق في الحياة الخاصة

      لكؿ إنساف الحؽ في أف تحتـر حياتو الخاصة، كىذا المبدأ ال يثير خبلفا بيف أكلئؾ الذيف يسعكف لتدعيمو، 
فيناؾ اتفاؽ عالمي التكجو بشأف ىذا الحؽ اإلنساني، الذم ىك مف حقكؽ اإلنساف األساسية، فمكؿ منا الحؽ في 

أك عائمتو، كما أف        منع تطفؿ كفضكؿ اآلخريف، كالحيمكلة بينيـ كبيف النشر غير المشركع لكؿ ما يخصو 
 غير أف ىذا االتفاؽ الجماعي ،(2) مناسبا كمبلئما لتنمية ىذه المنطقة مف حياتوقلو الحؽ في اتخاذ ما يرا

، كيقتضي التطرؽ لمضمكف (3) االختبلؼ العميؽ بيف المفيـك العممي كالتطبيقي ليذا الحؽعالظاىرم ال يمف
الحؽ في الحياة الخاصة بياف التعريؼ المغكم في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب، ككذا التعريؼ القانكني ليذا 

.  الحؽ في الفرع الثاني، باإلضافة إلى التعريؼ الفقيي في الفرع الثالث
 
 
، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  دار الفكر العربي حماية الحق في حرمة األحاديث الخاصة، دراسة مقارنةيكسؼ الشيخ يكسؼ،  (1)

. 23، ص ر، مص1998
 .03 حمذي عبذ الرحمان، مرجع السابق، ص خالد (2)

 .04صخالد حمدم عبد الرحماف، نفس المرجع السابؽ،  (3)
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  التعريف المغوي: الفرع األول 
   الخصكصية لغة ىي حالة الخصكص، كيقاؿ خص بالشيء خصا كخصكصا كخصكصية، كالخاص 

 (1).كالخاصة ضد العامة، كالتخصيص ضد التعميـ، كاختصو بالشيء خصو بو
 المعركؼ        في ح عدا التشريع األمريكي، فاالصطبل» الخصكصية «كلـ تستخدـ غالبية التشريعات لفظة 

، في حيف أف االصطبلح السائد في « Privacy »النظاـ القانكني األنجمكساكسكني ىك اصطبلح الخصكصية 
 ىك قالنظاـ القانكني الركمانكجرماني عمكما كالفرنسي عمى كجو الخصكص، كالمعبر عف ذات الحؽ كمرادفات

 vie privée ».(2) »اصطبلح الحياة الخاصة 

 
التعريف القانوني : الفرع الثاني 

   اتجيت التشريعات المقارنة إلى عدـ إيراد تعريؼ لمحؽ في الحياة الخاصة؛ فمـ يرد لو تعريؼ محدد    في 
 تاركة ىذا األمر لمفقو كالقضاء، كاكتفت بكضع نصكص تكفؿ حماية الحؽ كتعدد (3)الدساتير كالقكانيف الحديثة

      .صكر االعتداء عميو
كفي ظؿ ىذا الصمت التشريعي الذم صاحبو تعدد كتطكر الكسائؿ الحديثة، كأثرىا في المساس بالحياة الخاصة 
لؤلفراد، كعمى الرغـ مف أف تعريؼ الحؽ في الحياة الخاصة الزاؿ يثير جدال، كخبلفا في القانكف المقارف حكؿ 
تحديد مضمكف ىذا الحؽ، إلى درجة كصؿ فييا إجماع الفقو عمى صعكبة الكصكؿ إلى تحديد ىذا المضمكف 

، إال أف ىذا لـ يمنع الفقو المقارف كالمؤتمرات الدكلية مف البحث (4)بصكرة تتبلءـ مع مقتضيات العمـ القانكني
عف تعريؼ لمحؽ في الحياة الخاصة، ككف ىذا األمر ال يخمك مف الفائدة، ليمكننا مف تحديد العناصر التي 

 .كىك ما سنتعرض إليو في الفرع الثالث مف ىذا المطمب تغطييا ىذه الفكرة
 

التعريف الفقيي : الفرع الثالث 
برز في بحث المؤتمرات الدكلية كالفقو المقارف عف تعريؼ لمحؽ في الحياة الخاصة كجكد       اتجاىيف؛    

.     االتجاه األكؿ يعطي الحياة الخاصة تعريفا إيجابيا، أما االتجاه الثاني فيعطييا تعريفا سمبيا
    

 
  .263ص ، لبناف ، 1997، الجزء الثاني، دار صادر لمطباعة كالنشر، ، لسان العربابف منظكر (1)
كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة أخبلؽ المعمكمات بنادم ، «دكر حماية الخصكصية في تشجيع االندماج بالمجتمع الرقمي»  يكنس عرب، (2)

  .07 ص األردف، ،2002، المعمكمات العربي

.   58ص  يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع السابؽ، (3)
 .46، مصر، ص 1984، 54، العدد مجمة القانكف كاالقتصاد، «الحؽ في الحياة الخاصة »  أحمد فتحي سركر، (4)
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التعريف اإليجابي لمحياة الخاصة : أوال 
 إلى إبراز مختمؼ التعريفات التي تتبايف تبعا ،درج الفقو عند بحثو عمى تعريؼ لمحياة الخاصة كتحديد نطاقيا

. لزاكية الرؤيا كالمسائؿ محؿ البحث
الحؽ في الحياة «  بأنيا " مارتف"كمف التعريفات التي كردت عف الحؽ في الحياة الخاصة تعريؼ الفقيو 

 (1).»األسرية، كالشخصية كالداخمية، كالركحية لمشخص عندما يعيش كراء بابو المغمؽ 
كمف أشير التعريفات لمحؽ في الحياة الخاصة، التعريؼ الذم كضعو معيد القانكف األمريكي، كىك التعريؼ 

كؿ شخص ينتيؾ بصكرة جدية كبدكف كجو حؽ،  « الذم يعرؼ الحؽ في الحياة الخاصة مف زاكية المساس بيا
حؽ شخص آخر في أف ال تصؿ أمكره كأحكالو إلى عمـ الغير، كأف ال تككف صكرتو عرضة ألنظار الجميكر، 

 . »يعد مسؤكال أماـ المعتدل عميو

 حؽ الفرد في «كعند النظر إلى الحؽ في الحياة الخاصة في إطار عبلقة الفرد بالمشاركة االجتماعية، فإنيا تبدك
في عزلة     أف ينسحب بمحض إرادتو كاختياره عف المجتمع بالكسائؿ الطبيعية أك النفسية، سكاء أراد أف يعيش 
 .»أك في مجمكعة صغيرة، أك أف يعيش في حالة تحفظ أك انغبلؽ عندما يككف في مجمكعات أكبر

 امطمب األفراد كالجماعات كالمؤسسات في أف يحددك «كعند النظر إلييا بالنسبة لممعمكمات، عرفيا الفقو بأنيا
لى أم مدل ،ألنفسيـ متى ككيؼ »تصؿ المعمكمات الخاصة بيـ إلى الغيريمكف  كا 

 «، كما عرفيا فقو آخر بأنيا 
لى أم مدل يمكف أف تصؿ المعمكمات المتعمقة بشؤكنو الخاصة ،الحؽ الذم يحدد فيو الفرد بنفسو متى ككيؼ  كا 

( 2).»إلى غيره

حؽ  « بأنيا تكىناؾ جانب كبير مف الفقو استند في تعريفو لمحؽ في الحياة الخاصة عمى فكرة السكينة، فعرؼ
، كما عرفيا البعض »الفرد في أف يترؾ كشأنو، أك حؽ الفرد في أف يترؾ كحده ال يعكر عميو أحد صفك خمكتو

 .» احتراـ الصفة الخاصة لمشخص، كالحؽ في اليدكء كالسكينة دكف تعكير لصفك حياتو«اآلخر بأنيا
 تعريفا كاسعا لمحؽ في الحياة الخاصة، فيي عنده ليست مجرد العزكؼ عف  " جكف شاتكؾ"كقد تبنى األستاذ 

فشاء المعمكمات مف غير مقتضى، كليست الحؽ في أف يظؿ اإلنساف بمنأل عف تطفؿ اآلخريف، كلكنيا تمتد إ
 ة إنيا تعني أف يعيش المرء كما يحمك لو، أف يعيش مستمتعا بممارسة أنشط؛لتشمؿ ما ىك أبعد مف ذلؾ

بينما حاكؿ بعض الفقو كالقضاء ، خاصة معينة، حتى كلك كاف السمكؾ الذم يسمكو مرئيا مف جميع الناس
 أنو ليس ألحد     أف «المقارف كخصكصا الفرنسي منو إعطاء مفيكـ ضيؽ لمحياة الخاصة حيف قاؿ أنيا تعني 

( 3).»ة ينعـ باأللفة دكف تطفؿ عميو تيقتحـ عمى غيره عالـ أسراره، كأف يدعو في سكيف

 

 

 .08 ص، مصر، 1994، دار النيضة العربية،  الحماية الجنائية لمحياة الخاصة وبنوك المعموماتأسامة عبد اهلل قايد، (1)

 .60 ،59 صص  سابؽ،عيكسؼ الشيخ يكسؼ، مرج (2)

، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي المقارن ممدكح خميؿ بحر، (3)
 .159 ص، األردف، 1996
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، فقد ذىب إلى أف الحؽ في الحياة الخاصة يعني حؽ 1967أما مؤتمر رجاؿ القانكف المنعقد في ستكيكلـ سنة 
: ( 1) الفرد في أف يعيش بمنأل عف األفعاؿ التالية

التدخؿ في حياة أسرتو أك منزلو  -1
 التدخؿ في كيانو البدني أك العقمي أك حريتو األخبلقية أك العقمية -2

 االعتداء عمى شرفو أك سمعتو -3

 كضعو تحت األضكاء الكاذبة -4

 إذاعة كقائع تتصؿ بحياتو الخاصة -5

 استعماؿ اسمو أك صكرتو -6

 التجسس كالتمصص كالمبلحظة -7

 التدخؿ في المراسبلت -8

 سكء استخداـ االتصاالت الخاصة الشفكية أك المكتكبة -9

 .إفشاء المعمكمات التي تصؿ إليو بحكـ الثقة في المينة- 10

أما في الشريعة اإلسبلمية، فبالرغـ مف أف اإلسبلـ قد جعؿ حرمة الحياة الخاصة مبدأ ىاما مف مبادئ حقكؽ 
 أف لمشريعة اإلسبلمية مبنى   ا، كـ(2)ت األساسية في بناء المجتمع اإلنساني المسمـمقكمااإلنساف، كأحد اؿ

          » الخصكصية «أك  » الحؽ في الحياة الخاصة «  أقسامو، إال أف اصطبلح خاص في تحديد الحؽ كبياف
كلـ يستخدـ الفقو اإلسبلمي   كميا اصطبلحات لـ يرد ذكرىا في الشريعة اإلسبلمية،» الحؽ في الخصكصية«أك 

نما أشار إلييا كه  بصدد الكبلـ عف حقكؽ اإلنساف كالعمؿ عمى حفظ آدميتو، كتكفير كىذه االصطبلحات، كا 
كحؽ الفرد ، الحياة الكريمة كالمصكنة لو، فساقكا تطبيقات خاصة كالحؽ في حرمة المسكف كعدـ إفشاء األسرار

 (3).في حفظ أسراره كالحفاظ عمى سمعتو كاعتباره
التعريف السمبي لمحياة الخاصة : ثانيا 

إلى محاكلة إيػجاد   الكصكؿ إلى تعريؼ ايجابي لمحياة الخاصة، ذىب البعض في الفقو الفرنسية   أماـ صعكب
 .»كؿ ماال يعتبر مف قبيؿ الحياة العامة لمشخػص« تعريؼ سمبي ليا، فالحياة الخاصػة عندىـ ىي 

كيعاب عمى ىذا التعريؼ غمكضو كقصكره، لصعكبة كضع معيار لمتمييز بيف الحياة العامة كالحياة الخاصة فقد 
الحياة االجتماعية لمشخص سكاء كانت مينية             أك  « ذىب أنصاره في تعريفيـ لمحياة العامة بأنيا

 ىذا التعريؼ تأييدا   مف د، كما ال يج»حرفيةكعبلقتو بأفراد المجتمع، أم حياتو الخارجية خارج باب منزلو 
 الحرفية تعد مف قبيؿ العناصر الخاصة، باإلضافة إلى ذلؾ أنو مف  أكجانب الفقو، خاصة أف الحياة المينية

الصعبالفصؿ بيف الحياة الخاصة كالحياة العامة الرتباطيما ببعضيما البعض، فمف الصعب القكؿ أيف  
 
. 23،24أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص ص (1)
. 49 ص ، مصر،1993، دار النيضة العربية، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالم  حسف الجندم،(2)
. 44 ممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ، ص(3)
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 . تنتيي الحياة الخاصة كأيف تبدأ الحياة العامة

 إال أنو لـ يرد لو ، كاف تـ االتفاؽ عمى بعض عناصره، يتضح مما تقدـ أف مفيـك الحؽ في الحياة الخاصة
( 1).تعريؼ جامع مانع

كالكاقع أف فكرة الحياة الخاصة مازالت تعتبر مف األمكر الدقيقة التي تثير جدال في القانكف المقارف، لذلؾ 
يصعب تعريفيا أك إيجاد صيغة دقيقة كمنطقية ليا، ألنيا فكرة مرنة تحكميا معايير كعادات كتقاليد المجتمع  
الذم تنتمي لو، فكؿ فرد يرغب في االحتفاظ بجزء مف حياتو كأفكاره، كانفعاالتو كأنشطتو الخاصة لنفسو بعيدا 

عف حب استطبلع اآلخريف، كىذه األشياء تتطكر كتتغير باستمرار مف مجتمع إلى آخر، كقد اختمؼ الفقو 
صددىا لدرجة أف االتجاه العاـ اآلف ىك ضركرة عدـ االنشغاؿ كثيرا بكضع تعريؼ محدد ليا، بكالقضاء المقارف 

كأف يترؾ ذلؾ لمقضاء الذم يحدد األمكر التي تدخؿ في نطاؽ الحياة الخاصة، بحسب ظركؼ كؿ مجتمع 
 (2).كتطكر أفكاره

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 62يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .164ص ممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ،  (2)
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                   المطلب الثـانً   

 الطبٌعة القانونٌة للحق فً الحٌاة الخاصة 

    ثار جدؿ كبير لدل الفقو في شأف الطبيعة القانكنية لمحؽ في الحياة الخاصة، كيمكف حصر ىذا الخبلؼ في 
: اتجاىيف 

. قديـ نسبيا، كيذىب إلى اعتبار الحؽ في الحياة الخاصة مف قبيؿ حؽ الممكية: األكؿ
 .ينظر إلى الحياة الخاصة بكصفيا مف حقكؽ الشخصية: الثاني

 
 الحق في الحياة الخاصة حق ممكية:الفـرع األول

      لما كاف القانكف الفرنسي لـ يفصح عف تحديد طبيعة ىذا الحؽ كما ىك الحاؿ في جميع المسائؿ المتعمقة 
بالحياة الخاصة، فقد ذىب رأم في بداية األمر إلى أف لئلنساف عمى حياتو الخاصة حؽ ممكية، كمف ثـ ال 

.  االعتداء عمى ىذا الحؽزيجك
كأسس ىذا االتجاه رأيو عمى أساس فكرة الحؽ في الصكرة، فيي تخضع لما يخضع لو حؽ الممكية        مف 

 فكانت الفكرة السائدة ىي أف لئلنساف حؽ ممكية عمى جسده كأف شكمو جزء مف ىذا الجسد كالصكرة ما ،أحكاـ
 . كتـ تعميؽ ىذه الفكرة فشممت الحؽ في الحياة الخاصة(1)ىي إال تجسيد ليذا الشكؿ

ككفقا ليذا الرأم يككف الشخص الطبيعي مالكا لجسده، كيتفرع عمى ذلؾ أف المرء يممؾ أف يتصرؼ      كأف 
يستعمؿ كأف يستغؿ جسده كصكرتو، فمو أف يبيع شكمو كأف يغير مف مبلمحو كأف يصبغ شعره         أك  

خدـ ىذا االتجاه لحماية سرية الخطابات، استنادا       إلى أف استيتركو   أك يحمقو أك يبيعو، كمف جانب آخر 
 (2).ية عمييا كأف ىذه الممكية تككف مشتركة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليوؾلصاحب الخطابات حؽ مؿ

:   كرتب أنصار ىذا الرأم عدة نتائج أىميا
 أف مف حؽ الشخص رفع دعكل كقؼ االعتداء عمى حقو دكف حاجة إلى إثبات حدكث ضرر نتيجة-1   

 .ىذا االعتداء
يجكز لمشخص التصرؼ في جسده إذ أف القانكف منح الشخص الحؽ في استغبلؿ أك استعماؿ        أك -2

 .  ثـ يجكز لمشخص أف يبيع صكرتو أك شكمو أك أسراره الخاصةفالتصرؼ في ممكيتو، كـ
 
 
 .29ص أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ،  (1)

. 270، 269ص ممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ،  (2)
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 (1). إال برضاه حتى كلك كاف في مكاف عاـ، عمى ذلؾ عدـ جكاز تصكير الشخص أك استغبلؿ صكرتونيكينب
عمى أف ىذا االتجاه انتقد في الفقو الفرنسي، بؿ ، كلقد أخذت مجمكعة مف أحكاـ القضاء الفرنسي بيذا االتجاه
 إليو القضاء، عمى أساس رفضو لفكرة       أف بيمكف القكؿ إف جميرة الفقو ترفض في الكقت الحالي ما ذه

. لمشخص حؽ ممكية عمى ذاتو
 أىميا    ، اعتبار الحؽ في الحياة الخاصة حؽ ممكية منتقد مف عدة كجكه إلى ذىب الذمجاهتعمى أف ىذا اال

أف خصائص الحؽ في الحياة الخاصة تتعارض مع خصائص الحؽ في الممكية، كاختبلؼ طبيعة الحؽ         
في الممكية عف الحؽ في الحياة الخاصة، فالحؽ في الممكية يفترض كجكد صاحب الحؽ كمحؿ يمارس عميو 

صاحب الحؽ سمطاتو عميو، فإذا اتحد صاحب الحؽ كمكضكعو يستحيؿ ممارسة ىذه السمطات عمى الحؽ كىك 
( 2).ما ينطبؽ عمى الحؽ في الحياة الخاصة

  

 الحق في الحياة الخاصة حق شخصي: الفرع الثاني 
 إلى اعتبار الحؽ في الحياة الخاصة مف قبيؿ الحقكؽ الشخصية كلك ،      يذىب الرأم الراجح في فرنسا حديثا

أف نظرية الحقكؽ المصيقة بالشخصية لـ تجد مكانيا في كتابات الفقو إال مع مطمع ىذا القرف، حيث كاف تحميؿ 
 .لعديد مف الدراسات اليامةؿالمفيـك القانكني ليذه الفكرة محبل 

 الحقكؽ التي تنصب عمى مقكمات كعناصر الشخصية في «كالحقكؽ المصيقة بالشخصية كما يعرفيا الفقو ىي 
مختمؼ مظاىرىا الطبيعية كالمعنكية كالفردية كاالجتماعية، بحيث تعبر عما لمشخص مف سمطات مختمفة كاردة 

 كتشمؿ الحقكؽ (3)،»عمى المقكمات كعمى تمؾ العناصر بقصد تنمية ىذه الشخصية كحمايتيا مف اعتداء الغير
، لذا (4)الشخصية حؽ الفرد في كمالو البدني، كما تشمؿ أيضا حقو في كمالو المعنكم أم ما يتعمؽ بذاتية الفرد

  : فيي تنقسـ إلى قسميف
 الحقكؽ الكاردة عمى المقكمات المادية لمشخصية، أم تمؾ التي تستيدؼ الكياف المادم لئلنساف كالحؽ :األول

في سبلمة الجسـ كالحؽ في الحياة، كما تيدؼ إلى تأكيد حماية الجسـ سكاء في مكاجية الغير أك في مكاجية 
. الشخص نفسو حيا كاف أك ميتا

الحقكؽ التي ترمي إلى حماية المقكمات المعنكية لئلنساف، فشخصية المرء ليست منحصرة      في : الثاني   
نما تشمؿ أيضا بعض المقكمات المعنكية مثؿ حؽ اإلنساف في السمعة كالشرؼ  كيانو المادم فقط، كا 

 
   
 .30ص أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ،  (1)

 . كمايمييا270ص ممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ،  (2)

 .428 ص، ر، مص2000، منشأة المعارؼ،  إلى القانونل المدخحسف كيرة، (3)
(4) Isabelle LOLIES, La protection pènale de la vie privée, presses universitaires d'Aix-Marseille,1999 

France, p15 .    
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. كاالعتبار كالمعتقدات، ككذلؾ مشاعره كرغباتو
كىكذا يتضح أف حقكؽ الشخصية، ىي تمؾ الحقكؽ التي يككف محميا العناصر المككنة لشخصية المرء   كىي 
عناصر تككف مستكحاة مف مظاىر متعددة، مادية كمعنكية، فردية كجماعية، كسميت أيضا ىذه        الحقكؽ 

 بالحقكؽ الطبيعية أك حقكؽ اإلنساف، باعتبارىا حقكقا تفردىا الطبيعة البشرية كيقررىا  -ة  أم حقكؽ الشخصي-
 ـالقانكف الطبيعي، إذ ىي تثبت لمشخص بحكـ ككنو إنسانا كتجدر اإلشارة إلى أف فبلسفة القرف الثامف عشر ق

تيح ت ىذه الحقكؽ بحقكؽ اإلنساف أك بالحقكؽ الطبيعية، طبقا لنظرية العقد االجتماعي التي ال لأكؿ مف سـ
 بعد أف تنازؿ عف جزء منيا حتى يتمكف مف العيش في ،لمسمطة المساس بما تبقى لئلنساف مف الحقكؽ الطبيعية

 (1).الجماعة
 ىك ما لممرء مف حؽ شخصي ،كيجمع الفقو الفرنسي عمى أف أساس الحماية القانكنية لمحؽ في الحياة الخاصة

في حرمة حياتو الخاصة، كرتب الفقو عمى ىذا الرأم نتائج ىامة أىميا، أف االعتراؼ بأف الحؽ في الحياة 
 أك منعو دكف االنتظار   ،الخاصة مف الحقكؽ الشخصية، يمنح صاحبو حؽ االلتجاء لمقضاء لكقؼ االعتداء

إلى حدكث ضرر، أك االلتزاـ بإثبات خطأ المعتدم كالضرر الناتج عف اعتدائو، كما يفرض عمى الكافة التزاـ 
. عاـ باحتراـ ىذا الحؽ

، أف لمحياة الخاصة لممكاطنيف حرمة يحمييا القانكف، كاعترؼ المشرع 45 كقد أقر الدستكر المصرم في المادة
 مف القانكف المدني بأف الحؽ في الحياة الخاصة مف الحقكؽ الشخصية، إذ جاء نصيا 50المصرم في المادة 

 في ،المبلزمة لشخصو غير مشركع في حؽ مف الحقكؽ مؤكدا عمى ذلؾ بتقرير حؽ كؿ مف كقع عميو اعتداء
طمب كقؼ ىذا االعتداء دكف حاجة إلثبات الضرر الناشئ عنو، كلما كاف الحػؽ في الحياة الخاصة يدخؿ في 

  (2). بمعنى الكممة شخصياعداد ىذه الحقكؽ، فمف ثـ يعد حقا
 في فقرتيا األكلى       عمى 39، فنص في المادة ة بحماية الحؽ في الحياة الخاص(3) الدستكر الجزائرممكعف

ادتو ـحماية الحؽ في الحياة الخاصة، مثمما نص عميو المشرع الفرنسي، كالذم أقر في قانكنو المدني       في 
غير أف المشرع الجزائرم       كعمى عكس ، (4)التاسعة بأف لكؿ شخص الحؽ في احتراـ حياتو الخاصة 

  مف القانكف 47، فالمادة(5)المشرع الفرنسي يعرؼ ما يسمى بالحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف 
 
   
 
 .63 صيكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ،  (1)

 .31 ص سابؽ، عأسامة عبد اهلل قايد، مرج (2)
. 1996، المتضمف التعديؿ الدستكرم لسنة 1996 ديسمبر6 المؤرخ في 438-96المرسـك الرئاسي رقـ  (3)

(4) Article 09 du code civil français :  

    « chacun a droit au respect de sa vie privée  ». 

. 278ممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ، ص  (5)
 



 16 

.  الحقكؽ المبلزمة لشخصية اإلنسافل تنص صراحة عمى كجكد طائفة مف الحقكؽ تسـ(1) المدني الجزائرم
 لشخصية كقد ذكر المشرع في عجز ىذه المادة، النتائج القانكنية التي تترتب عمى االعتراؼ بالحقكؽ المبلزمة

ق اعتداء غير مشركع في حؽ مف الحقكؽ المبلزمة لشخصيتو، أف م، حيف قرر أف لكؿ مف كقع عؿاإلنساف
يطمب كقؼ االعتداء مع التعكيض عما يككف قد لحقو مف ضرر، كيككف لمف كقع عميو االعتداء الحؽ في طمب 

دائرة الحقكؽ المبلزمة لشخص  كقفو دكف حاجة إلثبات الضرر، فإذا  كانت حرمة الحياة الخاصة تدخؿ في
أف حماية الحؽ ال تككف في الحالة  اإلنساف فيي تتمتع بما تتمتع بو ىذه الحقكؽ مف حماية، إضافة إلى ذلؾ

نما تتحقؽ مف مجرد االعتداء .  التي يقع فييا اعتداء ضار، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. ، المتضمف القانكف المدني1975 سبتمبر26، المؤرخ في 58-75األمر رقـ  (1)
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المطـــلب الثالث  

  نطاق الحق فً الحٌاة الخاصة
 كىما المصمحة الفردية في حرية ،     يتحدد نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة كفقا لعامميف أساسييف متنازعيف

ضفاء السرية عمى نشاطاتيا  كالعامؿ الثاني ىك حؽ المجتمع في تكجيو سمكؾ أفراده كمعرفة ،الحياة الخاصة كا 
 مف أجؿ حماية مصالح المجتمع ، معينة بكسائؿ مشركعة كمطابقة لمقانكفدبعض المعمكمات عنيـ في حدك

.  المختمفة كعمى رأسيا حماية األمف كالنظاـ العاـ كالحؽ في اإلعبلـ
 فيك حر في أف ،أما المصمحة الفردية فتتمثؿ في حرية الفرد في انتياج أسمكب حياتو بعيدا عف تدخؿ الغير

 إلى جانب حقو في إضفاء طابع السرية عمى المعمكمات التي ، أثناء ممارسة حياتو الشخصيةءيفعؿ ما يشا
غير أف ممارسة ىذه الحرية التي يتمتع بيا الفرد في اختيار حياتو  الخاصة ، تتكلد عف ممارسة حياتو الخاصة

 ،ىذا الحؽ في السرية ليس مطمقا، فبل يمكف لمحاجة الفردية أف تسيطر عمى مقاليد األمكر         في المجتمعك
فحماية الحؽ في الحياة الخاصة لـ يقصد منيا أف تككف ضامنا لحماية عزلة محكمة كغير عادية عف المجتمع 

. شبيية بعزلة الناسؾ
 كمعرفة بعض ،قابؿ ىذه الحاجة الفردية حاجة اجتماعية تتمثؿ في حؽ المجتمع في تكجيو السمكؾ الشخصيكت

      كفي معرفة  كىي تعبر عف مصمحة اجتماعية في أف يككف السمكؾ اإلنساني مطابقا لمقانكف،األخبار عنيـ
ما يخالؼ القانكف، كعمى ىذا فاف المصمحة العامة ىي التي ترسـ حدكد ىذا الحؽ كتحدد نطاقو كفقا لمبدأ 
المشركعية، كذلؾ عف طريؽ المكازنة بيف مصمحة الفرد في الحؽ في الحياة الخاصة، كبيف حاجة المجتمع 

 (1).لؤلمف كالنظاـ كاإلعبلـ
 كىك أمر يجب تنظيمو كتكجييو ، كال جداؿ في أف الحياة االجتماعية بيا أكضاع تقـك عمى جمع المعمكمات   

 فالدكلة تستخدـ المعمكمات ، في دكرىا الذم تقـك بو مف أجؿ إقرار النظاـ كالحياة في المجتمع،بكاسطة الدكلة
: الشخصية في ثبلثة أغراض

. حماية األمف القكمي- 3محاربة الجريمة  - 2إعداد السياسة العامة   -1
كقد ازدادت حاجة الدكلة الحديثة إلى المعمكمات الشخصية مف أجؿ تشغيؿ أجيزتيا بكفاءة، كتعد إدارة المكارد 

 كمف أجؿ الكفاء بيذه المسؤكليات بكفاءة أكثر، فإف الدكلة تحتاج إلى قدر ،العامة لمدكلة مف أكلكيات مسؤكليتيا
.  أجؿ ضماف االستخداـ األمثؿ لياف كـ،ضخـ مف المعمكمات لتقرير كجكد المكارد ككمياتيا

 
 
 
.  كمايمييا199يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 كالتحرم في نشاطاتيا ،كتبرز أىمية جمع المعمكمات الشخصية كاستخداميا في مكافحة المنظمات اإلرىابية
، كقد أجازت الدساتير كالتشريعات الحديثة المساس بحرمة الحياة (1)كمحاربة الجريمة كحماية األمف القكمي

  (2). تحقيقا لممصمحة العامة في إطار ضمانات معينة،الخاصة
 ،محاربة الجريمةؿ كحاجة المجتمع لجمع المعمكمات ،كيتضح مما تقدـ أف حاجة الفرد لمحؽ في الحياة الخاصة

 كلتغميب مصمحة عمى أخرل ال بد مف المكازنة ، المجتمعـكصيانة األمف القكمي كالنظاـ العاـ كبل الحاجتيف تو
 كمصمحة المجتمع في االنتياؾ المشركع ليذه الحرمة ألجؿ ،بيف مصمحة الفرد في حرمة الحياة الخاصة

 األكلى بالرعاية كفقا لممبادئ األساسية التي تحكـ المصمحة عمى أف يتـ تحديد ،مقتضيات األمف كالنظاـ العاـ
 (3). في الدكؿالقانكنيالنظاـ 
 ىاكمف جية أخرل نجد أف مف بيف الحريات التي حرصت المكاثيؽ الدكلية عمى التأكيد عمى حمايتيا كأكدت    

فكفؿ القانكف حرية الرأم متمثمة ،  كحرصت المجتمعات عمى كفالتيا حرية الرأم كالتعبير،أغمب الدساتير الحديثة
 (4).في حرية الصحافة كحؽ النقد

 إلى سرعة انتشار األخبار كالمعمكمات كتداكليا    عمى ، كقد أدل التطكر التكنكلكجي في كسائؿ اإلعبلـ    
 كازدادت أىمية ، األطراؼ أف يصبح كأنو قرية صغيرةميفي كقت كاحد، حتى كاد العالـ المترا كنطاؽ كاسع

التمفزيكف كاإلذاعة كالصحافة   كازدادت معيا سرعة السباؽ المحمـك بيف شبكات،اإلعبلـ في كؿ المجتمعات
 كالسيما تمؾ التي تتعمؽ بالحياة الخاصة لشخصيات فنية أك سياسية أك اجتماعية ،لمحصكؿ عمى األخبار المثيرة

 ، كتقـك بنشرىا كتركيجيا،أك رياضية أك خبلفو، فأصبحت كسائؿ اإلعبلـ تتعقب خصكصيات األفراد كأسرارىـ
 سعيا كراء مكاسب مادية أك سياسية أك ،مما يشكؿ ضيقا كألما حقيقيا لآلخريف لتعمقيا بشؤكف حياتيـ الخاصة

كازدادت بذلؾ الحاجة نحك حماية ،  مما أدل إلى انتياؾ حرمة الحياة الخاصة ككشؼ حجاب سريتيا،نحك ذلؾ
 (5).ةني العبلخطرىذه الحياة مف 

ذ كاف لحرية الرأم كالتعبير أكلكيتيا كتفكقيا في المجتمعات الديمقراطية  ، بكصفيا حقا مف حقكؽ  اإلنساف،كا 
كالكاقع إف كؿ مف حرية اإلعبلـ كحؽ النقد سبب مف ، (6)يتو كتفكقوكفاف الحؽ في الحياة الخاصة أيضا لو أكؿ

  في ضكئيا يتحدد النطاؽ الذم يحميو، إال أف تكافر ىذا السبب يقتضي تكافر شركط معنية،أسباب اإلباحة
 . لمحؽ في الحياة الخاصةالقانكف

ذا كاف المساس بالحؽ ؼ   فاف تحديد النطاؽ المسمكح بو ،ريـج طائمة التتحت مما يقع ، الحياة الخاصةم كا 
 
 

 .197يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .468، مصر، ص 2002، الطبعة الثانية، دار الشركؽ، القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سركر،  (2)

. 200يكسؼ الشيخ يكسؼ، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
 .13، مصر، ص 1991، دار النيضة العربية، الحماية الجنائية ألسرار الفرد في مواجية النشرطارؽ أحمد فتحي سركر،  (4)

. 43، مرجع سابؽ، ص « الحؽ في الحياة الخاصة»أحمد فتحي سركر،  (5)
 .14 السابؽ، ص عطارؽ أحمد فتحي سركر، نفس المرج( 6)
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 كىي ، منيا قاعدة تحقيؽ المصمحة الخاصة لمفرد، يتكقؼ عمى المفاضمة بيف قاعدتيف،راء ىذا المساسجإل
 سكاء في صكرة حرية الصحافة ، كىي حماية حرية الرأم، الخاصة كقاعدة تحقيؽ المصمحة العامةحياتوحماية 

، ككبلىما مقيد بما تقتضيو (1) في ذلؾ االستفادة مف نتائجو بما أك حرية البحث العممي،أك في صكرة حؽ النقد
ة ف بالرعاية بالنسبة لممجتمع بعد المكازل المصمحة األكؿ،يفحؽ التنازع بيف اؿد التي تقرر عف،مصمحة المجتمع

  (2).ابينيـ
 بؿ ىي نكع مف المشكبلت ،ر أف الحياة الخاصة ليست مجرد مشكمة فردية إنسانية بحتوـ    كالكاقع مف األ

نيا اإلسياـ في أ إذا كاف مف ش، فإضفاء الحرمة عمى حياة الفرد الخاصة حاجة اجتماعية،السياسية كاالجتماعية
 ىك   فاإلنساف رغـ كاجباتو االجتماعية ال يمكف أف ييب نفسو طكاؿ كقتو لمجميكر،استقرار المجتمع كأمنو

 كىي ، كيشعر فييا بذاتو ككيانو، لو خصكصيات يحس فييا بحريتوف كأف تكك، إلى نفسويخمكمحتاج ألف 
. ممارسة إنسانية ضركرية لكي يككف أكثر فعالية في أداء كاجبو االجتماعي

كعمى ىذا النحك يتضح أف التناقض بيف حؽ الفرد في حياتو الخاصة كحؽ  المجتمع في تكجيو سمكؾ أفراده 
راف عمى مصمحتيف عب فيما ت،رل اجتماعيةخحاجة فردية بحتو كأ  ال يعكس تناقضا بيف،كمعرفة أخبارىـ

 لعمى أنو يجب إقامة نكع مف التكازف بيف المصمحتيف كتغميب المصمحة األعؿ، اجتماعيتيف يجب حمايتيما
 (3).بينيما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .215طارؽ أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص (1)
. 206يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .29أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص  (3)
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المبحث الثانً 
االنترنت والقانون الجنائً 

 
كاف لشيكع الحاسب اآللي كاالتجاه في ما بعد نحك التشبيؾ، عبر مختمؼ أنكاع شبكات المعمكمات     كفي    

مقدمتيا االنترنت أثر عمى مختمؼ الفركع القانكنية، بما أثاره االستخداـ المتزايد لبلنترنت في مختمؼ مجاالت 
. الحياة مف مشاكؿ قانكنية، ككاف في مقدمة ىذه الفركع القانكف الجنائي بشقيو المكضكعي كاإلجرائي

كنتناكؿ في ىذا المبحث اإلطار القانكني لبلنترنت في المطمب األكؿ، لمعرفة ما إذا كاف لبلنترنت قانكف خاص 
مستقؿ يعالج المسائؿ القانكنية التي تطرحيا، كفي المطمب الثاني نتعرض ألثر االنترنت عمى الشؽ المكضكعي 

  .  لمقانكف الجنائي، كنتحدث في المطمب الثالث عمى أثر االنترنت عمى الشؽ اإلجرائي لمقانكف الجنائي
 

المطلب األول 

 اإلطار القانونً لالنترنت 

    أحدثت تقنية المعمكمات كاالنترنت آثارا كاسعة عمى العبلقات كالتصرفات القانكنية، فأكجدت فركعا 
كمكضكعات قانكنية، استمزمت مكجات متبلحقة مف التشريعات كذلؾ في ثمانية حقكؿ؛ أمف              

 كمسائؿ حماية الحياة الخاصة، كمسائؿ الممكية الفكرية – جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت –المعمكمات 
لممصنفات الرقمية ككذلؾ في حقكؿ المعايير كالمقاييس التقنية، كفي حقؿ قكاعد اإلثبات كاإلجراءات الجزائية كما 
تبعيا مف مسائؿ االختصاص كالقانكف الكاجب التطبيؽ، كفي حقؿ كسائؿ الدفع اإللكتركني كالخدمات المصرفية 
اإللكتركنية، كتثير اآلف أكسع تحدياتيا في مجاؿ التجارة اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية، كالتي مثمت اإلطار 

  (1).الجامع لحركة التشريع المتصؿ بتقنية المعمكمات
 ةيـ لجية حمامظ كنزعاتو لمتف،احتياجات المجتمعكاـ القانكني كائف حيكم يعكس ميكؿ كاتجاىات ظفالف

 
كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر التكنكلكجيا المصرفية العربية ، «التشريعات كالقكانيف المتعمقة باالنترنت في الدكؿ العربية»يكنس عرب،  (1)

. 08، األردف، ص 2002، كالدكلية
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كاالنترنت كأم مستجد تطرح التساؤؿ حكؿ  ،(1)الحقكؽ الفردية كالجماعية عبر قكاعد التشريع في فركعو المختمفة
صكرة كتعبير جديد لمجتمع لـ تكتمؿ عناصره ىي  أـ  ـ شؤكنيا كتحدياتيا ؟ظطار قانكني يفإلمدل حاجتيا 

 يمو ؟ظ في تفيث مما يتعيف التر،بعد
 الذم استيدؼ ،تيـ االنترنت في التشريع األمريكي مف خبلؿ قانكف االتصاالظ كانت ىناؾ محاكلة لتف    

ك التي يككف األكالد القصر طرفا فييا كيمكف  أد المخمة باآلدابكا كالـ، االطبلع عمى الصكرمحرية القصر ؼ
  .الؿ التعامؿ مع االنترنتخاإلطبلع عمييا مف 

  بشأف األعماؿ الفاضحة كغير ،كعمى الرغـ مف أف ىذا القانكف لـ يقـ سكل بمد نطاؽ تطبيؽ العقكبات الجزائية
 ، ليشمؿ أم اتصاؿ يتـ باستخداـ أم كسيمة مف كسائؿ االتصاالت،المؤدبة التي تتـ باستعماؿ اتصاؿ تمفكني

المستعمؿ أك مف يقـك بتكفير خدمات االنترنت إذا كقع الفعؿ منو ة أف المشرع األمريكي قرر عدـ مسؤكليكما 
 إال أف بعض الجماعات المدافعة عف الحقكؽ المدنية اعتبرت أف ىذه النصكص تخالؼ التعديؿ ،بحسف نية

 بتاريخ  ليا حرية التعبير عف الرأم، كىك ما أقرتو المحكمة العميا األمريكية في حكـ صادرؿالدستكرم الذم يكؼ
 المكاد عبر االنترنت ال يستطيع منع كصكليا ببث يقـك  مفف مف بيف أسباب حكميا أفا، كؾ1997يكنيك 26

  مفكفتـ كما أنو ال تكجد كسيمة فعالة طأ، أك بطريؽ الخدا حيث يمكف االطبلع عمييا عـ؛ألشخاص بعينيـ
 كسيمة فعالة يتمكف عف طريقيا المرسؿ مف  كجكدالتأكد مف شخصية أك سف المتعامؿ مع االنترنت، كلـ يثبت

 دكف حرماف البالغيف كذلؾ مف االطبلع ،لكلة دكف كصكؿ المعمكمات المكجكدة عمى االنترنت لمصغارحياؿ
 (2).عمييا
 ،كابطض مف خبلؿ تقييد مزكدم خدمات االنترنت ب،يـ االنترنتظ أما في فرنسا فقد كانت ىناؾ محاكلة لتف    
 كذلؾ ،رار مسؤكليتيـ الجنائية عمى كصكؿ الخدمات التي تنطكم عمى ما يعد جريمة طبقا لقانكف العقكباتؽكا  

الذم اقترح فيو إنشاء لجنة عميا لمتميماتيؾ ، " fillion فيكف " الفرنسيتعف طريؽ مشركع قانكف كزير االتصاال
مف يقكـ بخدمات االنترنت     ضكابط تضمف احتراـ ضع تمتـز بك،تتبع المجمس األعمى لئلذاعة كالتمفزيكف

 المجمس الدستكرم الفرنسي بقرار ألغىكقد ، (3)مة لمباشرة النشاطظلمقكاعد المف
  ىاتم ىذا القانكف بحجة أنو ال يجكز أف ترتب المسؤكلية الجنائية عمى تكج،1996جكيمية 23 م صادر ؼ

 (4).أك قرارات عامة لـ تكضح األسس التي تقكـ عمييا
   جعؿ البعض يقكؿ بأف االنترنت ما  كىك ،(5)كاألكيد أف االنترنت ال تشكؿ مكضكعا لتشريع خاص مستقؿ    

 

 
.                                                                        01يكنس عرب، مرجع سابؽ، ص  (1)
.   كمايمييا23، مصر، ص 2000، دار النيضة العربية، جرائم االعتداء عمى األشخاص واالنترنتمدحت رمضاف،  (2)

          (3) André Bernard et Thierry Piette-Coudol, Internet et le droit, Presse Universitaires de France, 

1999, france, p08.                                                                                                                                              

 André Bernard et Thierry Piette-Coudol, IBID, P 06. (4) 
(5) Tristan Debeaupuis,« L'internet et le droit », (http://www.hsc.fr/veille/041295.html-3k),1995 . 
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 (1).غابة ببل قانكف
  :يـ القانكني لبلنترنتظ كمف أىـ األسباب المعيقة لمتف

 فاالنترنت (2) التي نشأت كتطكرت مف دكف أم إطار اقتصادم،غياب الرقابة كالسيطرة عمى االنترنت- 1   
 فييا سمطة مركزية كال جية سيادة، كلعؿ طبيعة االنترنت ر كال تتكؼ، ألحدةيممكيا كؿ شخص كغير مممكؾ

 في    يعطي انطباعا أف االنترنت ستبقى خارج أمنيات الحككمات،لمعمكماتؿ  السريعطريؽاؿكاتجاىات تطكر 
 (3). شؤكنيا عمى أك يسيطر،يـ قانكني يحكمياظإيجاد تف

أك    ا جغرافية سكاء بالنسبة لممرسؿ حدكد ال تعرؼ ،إف االنترنت عكس غيرىا مف كسائؿ االتصاالت- 2   
لي متصؿ باالنترنت أف يرسؿ أك يستقبؿ المعمكمات بدكف    أم آ إذ يستطيع كؿ مستعمؿ لحاسب ،المستقبؿ

. اعتبار لحدكده الجغرافية
في الحدكد الجغرافية بكؿ دكلة  قميمتيا بحصرىاإك الكصكؿ إلى أاىرة ظ كلقد باءت كؿ محاكالت تحديد ىذه اؿ

 بعيدة عف أم حصر ، ذلؾ فالمعمكمات التي تبثيا كتنشرىا طميقة مف أم قيد جغرافيلبأ ألف طبيعتيا ت،بالفشؿ
ذا كاف مف الصعب حصر المعمكمات،(4)فيمف يتمقاىا أك يرسميا  فإنو يككف مف ،في نطاؽ محمى محدكد  كا 

اىرة ظا ؿميما قانكفظ كحتى كلك كضػعت الدكلة قيكدا كتف،يص مثبلخالصعب إخضاعيا ألم قيكد كطنية كالتر
اىرة التي قد ظيمات األخرل لؿظ إذ يجب مراعاة التف،يـ ال يعمؿ لمفػرده كال ينطبؽ تمقائياظاالنترنت فإف ىذا التف

اىرة مما يثير تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي الخاص ظرا لعالمية ىذه اؿظتجد كؿ دكلة نفسيا في اصطداـ معيا ف
يـ القانكني لممسؤكلية القانكنية الناتجة     عف خدمات االنترنت كىك ظعالمية التف كيثير التفكير في، مف ناحية

 (5).ما اتجو إليو بعض الفقو
 مما يجعؿ كؿ حركة تشريع ،التطكر التكنكلكجي السريع الذم يضع القانكف دائما في مكقؼ المتخمؼ- 3

 (6).مستقرتؤدل إلى نظاـ قانكني غير 
  فيرل بعض الفقو أنو لحد الساعة لـ يتكرس،اـ قانكني لبلنترنتظكقد اختمؼ الفقو حكؿ مدل ضركرة كضع ف  
مة رأم آخر يرل ثيـ المسائؿ المتعمقة بيا، كظثر كاضح المعالـ لبلنترنت عمى نحك يكجب التدخؿ التشريعي لتفأ

مة  ث إلى حدكث تأثيرات دكف أف يككفليـ مسائميا الرئيسية أدظ كأف التأخر في تف،أف االنترنت تسابؽ العصر
  (7).إطار قانكني نيتدم بو في المكقؼ مف ىذه التأثيرات

    
 (1)Tristan Debeaupuis, OPCIT.   

« المخاطر التي تتيدد الخصكصية كحماية البيانات في العصر الرقمي » يكنس عرب،  (2)
 (http://www.arablaw.org/download/privacy_risks_article.doc)  05 ، دكف سنة نشر، ص .
 .08، مصر، ص 2004، دكف دار نشر، المسؤولية القانونية في مجال شبكات االنترنتمحمد عبد الظاىر حسيف،  (3)
. 20مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص  (4)
 .09محمد عبد الظاىر حسيف، نفس المرجع السابؽ، ص  (5)

(6) André Bernard et Thierry Piette-Coudol, OPCIT, P 06 .                                                                                

                       
 .06، مرجع سابؽ، ص «التشريعات كالقكانيف المتعمقة باالنترنت في الدكؿ العربية » يكنس عرب،  (7)
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يـ قانكني جديد لمعالجة ظ أننا لسنا في حاجة لكضع تف- كىك الفقو الذم نؤيده -انتيت بعض آراء الفقوك
 فالقكانيف الداخمية تكفي في حد ذاتيا ،ل الفركع القانكنية المختمفةإؿر ظيرىا االنترنت بالفث التي تةالمشاكؿ القانكني

 القكانيف القائمة إلدخاؿ بعض التعديبلت  ىذه إال أنيا مع ذلؾ تحتاج بعض،لمكاجية ىذه المشاكؿ القانكنية
.  لتبلئـ كتعاصر ما قد يثيره التعامؿ مع االنترنت مف الناحية العممية كالكاقعية،عمييا

ذا كاف ىذا االتجاه يعد كاقعيا عبر حقيقة كىي أف أكثر النصكص القائمة تكاجو الكثير مف اإلشكاالت   كا 
رؼ أف كؿ مف المشرع األمريكي كالفرنسي قد تعف إال أنو يجب أف ،القانكنية المطركحة في مجاؿ شبكة االنترنت

   (1).عبر االنترنت  نصكصا تعالج المشاكؿ القانكنية المستحدثةا ككضع،تدخبل
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .39مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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المطلب الثانً   
 االنترنت والشق الموضوعً للقانون الجنائً

   أثار التعامؿ مع االنترنت تساؤالت تتعمؽ بمدل انطباؽ نصكص القكانيف العقابية القائمة، عمى الجرائـ 
المرتكبة في مجاؿ شبكة االنترنت مف دكف إخبلؿ بمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات، كىك ما سنتعرض لو   في 
شكاالت أخرل تتعمؽ بمدل انطباؽ أحكاـ القكانيف الكطنية عمى بعض األفعاؿ  الفرع األكؿ مف ىذا المطمب، كا 
التي تعد مف الجرائـ كفقا لمقكانيف الكطنية، عمى الرغـ مف ارتكاب السمكؾ اإلجرامي في الخارج كتحقؽ بعض 

. عناصره بإقميـ الدكلة كىك ما سنتناكلو في الفرع الثاني
كما أثار استخداـ االنترنت تساؤالت أخرل، حكؿ إمكانية إعماؿ مبدأ عدـ جكاز االعتذار بجيؿ القانكف    في 

. مجاؿ شبكة االنترنت، كىك ما سنتحدث عنو في الفرع الثالث
 

  االنترنت ومبدأ التفسير الضيق لمنصوص العقابية: الفرع األول
 الذم يؤكد عمى أف ال جريمة كال ،   تنص الدساتير كالتشريعات الحديثة عمى مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات

جرمو القانكف إال إذا كاف ملذلؾ ال نستطيع القكؿ إف ىذا الفعؿ أك ذاؾ تبعا  ك،(1)عقكبة كال تدبير أمف إال بقانكف
 (2). كيفرض لو عقكبةقىناؾ نص سابؽ عمى كقكعو يمنع ارتكاب

 أىـ النتائج كمف، (3)كيعد مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ضمانة ضركرة لصيانة الحرية الفردية كلحماية المجتمع
: المترتبة عمى ىذا المبدأ 

 عمى نحك يجنب الغمكض كيسيؿ لمقاضي عممية ،ركفيا كعقكبتياظالتزاـ المشرع بتحديد أركاف الجريمة ك-1    
 (4).التطبيؽ

     أك االعتماد عمى القياس،التزاـ القاضي بتطبيؽ النصكص الجزائية كما ىي دكف تعديؿ أك تصحيح-2    
 (5). بالنسبة ألركاف الجريمة كعقكبتياالكحيد ألف القانكف ىك المرجع ،أك قكاعد اإلنصاؼ

      التزاـ التفسير الكاشؼ لمنصكص؛ فالخطة المتبعة بشأف تفسير النصكص الجزائية قكاميا البحث -3

 
 

. 12، الجزائر، ص 1992 األكؿ، مطبعة عمار قرفي، ء، الجزشرح قانون العقوبات الجزائري، شرعية التجريمبارش سميماف،  (1)
 .19 المرجع السابؽ، ص سبارش سميماف، نؼ (2)

. 56 ص، ر، مص1984، منشأة المعارؼ، المنيج الحكيم في التجريم والتقويمخالد عبد الحميد فراج،  (3)
. 25بارش سميماف، نفس المرجع سابؽ، ص  (4)
 ص       ر، مص1970، السنة الرابعة عشر، 2، العدد مجمة إدارة قضايا الحككمة، «تفسير القاعدة الجنائية » أبك اليزيد عمي المتيت،  (5)

398. 
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ل إؿ كعميو فاف التفسير الكاشؼ المسمكح بو لمقاضي يجب أف يبقى في الحدكد التي ال تصؿ ،عف إرادة المشرع
 (1).لؽ الجرائـ كالعقكباتخحد 
عممية نسخ كنقؿ البيانات كالمعمكمات كاألفكار مف قكاعد البيانات ، كقد سيمت جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت   

 فحاكؿ كؿ مف القضاء الفرنسي ك القضاء األمريكي ،ت الخاصة ببعض المؤسسات الحككمية أك الخاصةاكالممؼ
ف أ عمى ىذه األنشطة بما يثير الجدؿ بش،تطبيؽ بعض النصكص القائمة كالخاصة بجرائـ االعتداء عمى األمكاؿ

 نكعا مف التكسع  يعد تطبيؽ مثؿ ىذه النصكصؿ عمى الحاالت المعركضة، كهمدل انطباؽ ىذه النصكص
ك مبدأ التفسير    كىي مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ،الذم يتعارض مع مبادئ ىامة كمستقرة بالقانكف الجنائي

؟ الضيؽ لمنص الجنائي 
  لـ يكف مناسبا ،السطك أك تدمير الممكية ف تطبيؽ األفكار التقميدية لمسرقة أك أ يرل جانب مف الفقو األمريكي
 حيث يثكر التساؤؿ فيما إذا كاف مف المنطقي القكؿ بأف المعمكمات كاألفكار تعد ،لمتطكر التكنكلكجي الذم حدث

كف القكؿ باختبلس المعمكمات لمجرد ـكىؿ م ؟ عمييا لمسرقة  بحيث يمكف تطبيؽ النصكص التقميدية،مف الممكية
   تطبيؽ النصكص التقميدية  لمسرقة يمكف كىؿ ؟نيا لـ تخرج مف حيازة مالكياأعمؿ نسخة منيا عمى الرغـ مف 

عمؿ  نسخة مف ممفات تخص شركة مف ؾ ، المعمكمات كالحاسب اآلليتقنيةعمى أفعاؿ تقع خارج نطاؽ 
الشركات ؟ 

 لحؽ في الحياة الخاصةعمييا تأكيدا ؿ  مف االطبلع،القانكف يحمي بعض التقارير كالبيانات  يرل ىذا الفقو أف
مف    كما تكفر القكانيف الفدرالية الحماية لمعبلمات التجارية كحقكؽ المؤلؼ ،كالضرائب كتمؾ الخاصة بالصحة

 كطبؽ أحكاـ السرقة ، لكف في مجاؿ الحاسب اآللي كاالنترنت تكسع القضاء في مجاؿ بعض األفعاؿىا،انتياؾ
عمى اختبلس الخدمات كالمعمكمات الحككمية المكجكدة عمى قاعدة خدمات، كيؤكد أف نسخ األفكار كالمعمكمات 

 ؼ كيضي، بطريؽ االنترنت ال يمكف أف يعد سرقة؛ حيث أف ىذه األفكار كالمعمكمات لـ تخرج مف حيازة مالكيا
ال يمكف أف ينطبؽ ىذا في مجاؿ ك ،فترض الدخكؿ العمدم بممؾ الغير الرتكاب جريمةتأف جريمة السطك 

االنترنت لمجرد دخكؿ شخص بطريؽ غير مشركع عمى المعمكمات المكجكدة عمى جياز الحاسب اآللي 
 (2).لمغير

تشريعات  بحماية اؿ تتمتع،ىا بطريؽ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثةظأما في فرنسا فاف المعمكمات التي يتـ نقميا كحؼ
ـ ظعمى ف الفرنسية المختمفة، حيث تتكافر ليا الحماية بصكرة غير مباشرة بالنصكص التي تجـر االعتداء

ليذه  لى كسائؿ االتصاؿ، كما يكفر المشرع الفرنسي الحماية المباشرةع أك تمؾ التي تجـر االعتداء ،المعمكمات
كالرسـك  مبلت التجاريةا كقكانيف حماية المع،مقتضى قكانيف حماية الممكية الفكرية كاألدبية كالفنيةبالمعمكمات 
  حيث ،الفرنسية المختمفة عبلكة عمى النصكص التي تحمي أسػرار الصناعة، كالمكديبلت

 
 

 .                                                                                  85 ص، ر، الجزائ2002 األكؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، ء، الجزشرح قانون العقوبات الجزائريعبد اهلل سميماف،  (1)

. 32،33 سابؽ، ص ص عمدحت رمضاف، مرج (2)
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. غير مباشرة بالنص تتكافر ليا الحماية بصكرة
ك مف الممتمكات األدبية         أك أ المعمكمات ال تعد مف األسرار إذا كانتىذه الحماية  خمؼت  كمع ذلؾ فقد ت

 بعض نصكص التجريـ  كلذلؾ ثار التساؤؿ عف مدل انطباؽ، أك ألنيا ال تعد مف قبيؿ األمكاؿ المادية،الفنية
 عمى مثؿ ىذه الصكر             مف ءاألمانة عمى االعتداالخاصة ببعض الجرائـ التقميدية، كالسرقة أك خيانة 

عمى   تردد فييما بيف األخذ بالجريمة، كقد أصدر القضاء الفرنسي بخصكص ىذا التساؤؿ حكميف المعمكمات ؟
 كيرل الرأم الراجح في الفقو الفرنسي أف ىذه األحكاـ ليست ،يانة أمانةخنيا أيفيا عمى ماألخذ بتؾ كأنيا سرقة

ال تعبر عف اتجاه لدل محكمة النقض الفرنسية، كأنيا أدانت الجناة باالستناد   إلى  تثنائيةس أحكاـ اسكل
 (1). ال اختبلس المعمكمات في ذاتيا،عمييا المعمكمات اختبلس المادة المثبت

 استنادا إلى أف المعمكمات ليست     مف ،عمى اعتبار المعمكمات مف قبيؿ األمكاؿ  كلقد اعترض الفقو الجنائي
ذا كانت ا كىذه األخيرة ال تكتسب ىذه الصفة إال ،  المنقكالتل ذلؾ أف جرائـ األمكاؿ ال تحمي سك،قبيؿ األشياء

نيا أعف المنقكالت ذالؾ  ، إضافة إلى أف المعمكمات تختمؼ(2) كفارؽ كبير بيف األشياء كاألفكار،اءممف األش
 (3).اسطكانة عمى الرغـ مف نسخيا عمى شريط أك، تبقى مدكنة عمى الدعامة التي تحمميا

  عمى   تتطمب االستيبلء،أف النصكص الخاصة بجرائـ االعتداء عمى األمكاؿ ”مدحت رمضاف ذ اتاألسل كير
ألمانة االسرقة باالختبلس كالنصب بالتسميـ كجريمة خيانة  عميو، فتقع  بإخراج الماؿ مف حكزة المجنيةالحياز

ل عؿا يككف مػحميا مف األمكاؿ  المنقكلة كبناءأف  كما تشترط ىذه الجرائـ ،باالختبلس أك االستعماؿ أك التبديد
 فبل يمكف أف يككف محؿ الجريمة األمكاؿ، ال يمكف أف تككف ىذه المعمكمات مجردة محبل لجريمة مف جرائـ ىذا

عمى المنفعة لحماية بعض  راد أف يجـر  االستيبلءأ كالدليؿ عمى ذلؾ أف المشرع الجنائي عندما ،شيئا معنكيا
 أك ة، نص عمى ذلؾ  صراحة  بنصكص  خاصة  كتجريـ اإلقامة بفندؽ دكف سداد األجر،األنشطة اليامة

 كما فرض  المشرع حماية خاصة ،افقة مالكيا أك االمتناع عف  سداد  قيمة إيجار سيارةكاستعماؿ سيارة دكف ـ
 (4) .“ لؤلفكار بمقتضى قانكف حماية المؤلؼ

 
 ائين النص الجإقميمية االنترنت ومبدأ :الثانيلفرع ا

  عمى بعض األفعاؿ التي قد، تساؤالت تتعمؽ بمدل انطباؽ أحكاـ القكانيف الكطنيةاالنترنتيثير التعامؿ مع    
 بإقميـ عمى الرغـ مف ارتكاب النشاط بالخارج كتحقؽ بعض عناصره ، الكطنيةلمقكانيفتعد مف الجرائـ كفقا 

 الدكلة، كىؿ أثبت التطبيؽ القضائي مبلئمة القكانيف الكطنية لمكاجية التعامؿ مع االنترنت كما قد يتمخض
 ؟  ىذا التعامؿ مف ممارسات غير مشركعة مف الناحية القانكنيةقعف
 
 .35مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .51 ص، ر، مص1992 النيضة العربية، ر، داجرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارنىدل حامد قشقكش،  (2)

. 175 ص، ر، مص2002، الجزء الثاني، دار الفكر الجامعي، النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونيةعبد الفتاح بيكمي حجازم،  (3)
. 37 السابؽ، صعمدحت رمضاف، نفس المرج (4)
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 كاف ذاإر التساؤؿ عما اكلذلؾ ال يث  عادة في مكاف كاحد،اإلجراميكاألصؿ أف الجريمة كقتية كيتحقؽ النشاط 
 . يخضع لحكـ القانكف الكطني أـ الاإلجراميالنشاط 
 قذؼ في حؽ ، أف شخصا فرنسي يقيـ بالكاليات المتحدة األمريكيةافترضنا إذار في حالة ما ا يثاإلشكاؿلكف 

 باإلمارات ألصدقائو ىذه الرسالة بإرساؿ كقاـ ،اإللكتركنيىندم يقيـ في استراليا كذلؾ عف طريؽ البريد شخص 
 ؟ كالجزائر كالياباف، فيؿ نستطيع أف نقكؿ بانطباؽ أحكاـ القانكف الجزائرم عمى ىذه الكاقعة

يطبؽ قانكف " ، التي تنص في فقرتيا األكلى عمى أف (1) مف قانكف العقكبات الجزائرم03طبقا ألحكاـ المادة 
 مف قانكف اإلجراءات 586، كأحكاـ المادة "العقكبات عمى كافة الجرائـ التي ترتكب في أراضي الجميكرية 

تعد مرتكبة في اإلقميـ الجزائرم كؿ جريمة يككف عمؿ مف األعماؿ المميزة "، التي تنص عمى أنو (2)الجزائية
". ألحد أركانيا المككنة ليا قد تـ في الجزائر

 مف        متى كقع جزء،كطالما خضعت الكاقعة ألحكاـ القانكف الكطني انعقد االختصاص لقضاء أم محكمة
 حيف قضت بعدـ قبكؿ دفع بعدـ اختصاصيا ،مة جنح عابديف بمصرؾقضت بو مح  كىذا ماادائرتوالنشاط في 

 أف نشر الجريدة كتكزيعيا في جميع إلى في مصر، استنادا باالنترنتمكانيا بنظر جنحو في أكؿ حكـ يتعمؽ 
  .أنحاء مصر عمى شبكة االنترنت، كمف بينيا دائرة محكمة عابديف، فكانت المحكمة مختصة محميا

 الفرنسي، باستخداـ االنترنت كتطبؽ باإلقميـ ترتكبعمى الجرائـ التي أحكاـ القانكف الفرنسي  كفي فرنسا تطبؽ 
 الفرنسي عنصر مف العناصر المككنة لمجريمة، كقد طبؽ القضاء الفرنسي باإلقميـ كقع إذااـ ذات القانكف ؾأح

، حيث قرر تطبيؽ القانكف الفرنسي عمى مف أرسؿ خطابا يحكم لبلنترنتذات المبدأ بشأف حاالت مشابية 
 (3).فرنسابعبارات تنطكم عمى قذؼ مف الخارج آلخر 

 ال كاف الفعؿ إذاكىذا بالتأكيد مف الناحية النظرية كلكنو قد يثير مشاكؿ عممية مف الناحية الكاقعية، خصكصا 
عنصر مف العناصر المككنة فيو يعد جريمة في البمد الذم كقع فيو النشاط، كيعد كذلؾ في بمد آخر تحقؽ 

 التعرض ؿما سنحاكىك الحؿ خصكصا كأف أغمب التشريعات تفترض العمـ بقكانينيا العقابية؟ كىذا  لمجريمة، فما
. لو في الفرع التالي

 

االنترنت ومبدأ عدم جواز االعتذار بجيل القانون : ثلالفرع الثا
   إذا كانت األحكاـ العامة لمقانكف الجنائي تفترض العمـ بالقكانيف العقابية، فبل يعتبر الجيؿ بأحكاـ القكانيف 

 نفيو القصد ىك احتجاج غيرؿالعقابية عذرا، فاحتجاج الجاني بجيمو القانكف أك أنو كقع في غمط عند تفسيره 
 
 
. الجزائرم ، المتضمف قانكف العقكبات1966 يكنيك 8، المؤرخ في 156-66األمر رقـ  (1)
. ، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم1966 جكاف 8، المؤرخ في 155-66األمر رقـ  (2)
 .44مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 كنظرا ألىمية ىذه القاعدة فقد ،فالعمـ بالقانكف مفترض (1)قاعدة أنو ال يعذر اإلنساف بجيمو القانكفاؿمقبكؿ، ؼ
 (2).تأكدت في نص دستكرم

ذا   مف         أنوإال ،االنترنت كاف األمر ال يختمؼ مف الناحية النظرية بالنسبة لمجرائـ التي ترتكب بطريؽ كا 
 النظر في بعض المبادئ األساسية إعادة تتطمب ، تثير كبحؽ مشاكؿ كاقعيةاالنترنتف إلناحية العممية ؼا

. لمقكانيف العقابية
 مقاال نشره بصحيفة عمى االنترنت ينتقد  كتب أف أحد رجاؿ الصحافة بالكاليات المتحدة األمريكية،افترضنا فإذا

 المكظفات المتدربات السابقات بالبيت بإحدل إليو كيتناكؿ فيو عبلقات جنسية منسكبة ،فيو الرئيس األمريكي
 أك رئيس      فيؿ تطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ القكانيف العقابية بالدكؿ التي تجـر العيب في حؽ ممؾ األبيض،

 ؟ قذفاق دكلة أجنبية كتعتبر
مف       عقابية لدكلة أك دكؿ أخرل، عمى الرغـ فنيقكا ىذا التساؤؿ أف الشخص قد يخضع ألحكاـ منيتضح 

أك         حيث تحقؽ نشاطو ،أف الفعؿ الذم كقع منو ال يجرمو قانكنو الكطني أك قانكف الدكلة التي يقيـ بيا
 كال يستطيع أف يستند إلى جيمو بأحكاـ قانكف جزء منو في دكلة أخرل تعتبر فعمو جريمة كفقا ألحكاـ قانكنيا،

 . كال يجيز االعتذار بالجيؿ بوالجنائي يفترض العمـ بقانكنيا ىذه الدكلة، نظرا ألف قانكنيا
 النظر في بعض المبادئ المستقرة لمقكانيف الجنائية، فمف غير المتصكر أف يطالب إعادةكتتطمب ىذه المسألة 

 بأحكاـ القكانيف العقابية في جميع دكؿ العالـ قبؿ أف يقدـ عمى استخداـ االنترنت، نظرا ألف باإللماـالشخص 
كما       أنو ،  في مكطنوإباحتو يعد جريمة بمكاف ما في العالـ عمى الرغـ مف يمكف أفالفعؿ الذم قد يرتكبو 

 القتؿ كاالغتصاب كىتؾ العرض كالسرقة كالنصب كخيانة ريـجتيجيؿ  القكؿ بأف الشخص مف غير المتصكر
في  األمانة، فيفترض أف دكؿ العالـ أجمع تجـر مثؿ ىذه األفعاؿ، كمع ذلؾ فيناؾ أفعاؿ أخرل قد يعاقب عمييا

ة كزمنية كاف مف يرتكب فعبل مف ىذه نيال يعرؼ حدكدا مكا االنترنتبمد كتباح في مكاف آخر، كنظرا  ألف 
 . نظرا ألف جزء مف نشاطو قد تحقؽ في دكلة ما،عمى األرض األفعاؿ عرضة لممبلحقة الجزائية في مكاف ما

كقد يؤدم اتخاذ اإلجراءات في مكاجية أمثاؿ ىؤالء إلى عدـ تحقيؽ النتائج المطمكبة مف تحريؾ الدعكل 
العمكمية، بؿ يمكف أف يؤدم إلى نتائج عكسية خصكصا إذا تعمؽ األمر بكاقعة تعتبر جريمة في دكلة كتمثؿ 

  (3). في دكلة أخرلكالتعبير لحرية الرأم مظيرا
 
 
 
 
. 257عبد اهلل سميماف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .1996 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 60المادة  (2)

 . كمايمييا47مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص  (3)
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المطلب الثالث 

االنترنت والشق اإلجرائً للقانون الجنائً 

را لمطبيعة الخاصة ظ، ف(1)تشير جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت بعض المشاكؿ المتعمقة باإلجراءات الجزائية    
  (2).ليذه الجرائـ كطبيعة أدلتيا غير المحسكسة

 ير مشاكؿ عديدة فييثاالنترنت، كف تطبيؽ النصكص اإلجرائية التقميدية عمى الجرائـ المتعمقة بالحاسب اآللي إ
حيث يصعب في كثير مف األحياف العثكر عمى أثر  ؛(3) كالضبط كاالختصاص القضائي كاإلثباتمجاؿ التفتيش

ىناؾ أف  إضافة          إلى ة، كال يمكف أف تكتشؼ الجريمة إال بمحض الصدؼ ليذا النكع مف الجرائـ،مادم
 كما أف تشفير البيانات المراد تفتيشيا كضبطيا يثير مشكمة ،(4)سيكلة في محك الدليؿ في زمف متناه في القصر

يثير الفقو الجنائي التساؤالت حكؿ إمكانية إجبار ك ،عمى التفتيش حقيقة يمكف أف تكاجو سمطة التحقيؽ القائمة
؟ * مو بفؾ ىذا التشفيرظالمراد تفتيش برامجو أك ف

 ال يحظى ، كالقانكف المتعيف تطبيقو عمى الفعؿ الحاسب اآللي كاالنترنتجرائـب    فبالنسبة الختصاص القضاء 
 كأنيا ،دائما بالكضكح أك القبكؿ أماـ حقيقة أف غالبية ىذه األفعاؿ ترتكب مف قبؿ أشخاص مف خارج الحدكد

مف داخؿ الدكلة       أشخاصتمر عبر شبكات معمكمات كأنظمة معمكمات خارج الحدكد حتى عندما يرتكبيا
 كما إذا ،كىك ما يبرز أىمية امتحاف قكاعد االختصاص كالقانكف الكاجب تطبيقو، اـ في الدكلة نفسياظعمى ف

 ضكء  ىذا الحقؿ تطاؿ ىذه الجرائـ ؟ أـ يتعيف إفراد قكاعد خاصة بيا فيكانت النظريات كالقكاعد القائمة في
 القانكفككيرتبط بمشكبلت االختصاص ؟ خصكصيتيا كما تثيره مف مشكبلت في حقؿ االختصاص القضائي 

ذلؾ إليو  كما يحتاج ، مشكبلت امتداد أنشطة المبلحقة كالتحرم كالضبط كالتفتيش خارج الحدكدالكاجب التطبيؽ،
 ككجكب حماية السيادة المبلحقةإلى تعاكف دكلي شامؿ لممكازنة بيف مكجبات 

 
 
. 72 سابؽ، صع مدحت رمضاف، مرج(1)
 .347، ص ف، لبنا2003، منشكرات حمبي الحقكقية، جرائم الكمبيوترعفيفي كامؿ عفيفي،  (2)

 « قانكف الكمبيكتر، النظرية كالمشتمبلت » يكنس عرب،  (3)

( www.arablaw.org/computer%20theory.htmhttp://) ،200103، ص .
، دار كائؿ لمنشر، دكف سنة نشر جرائم الحاسب اآللي واالنترنتأسامة أحمد المناعسة، جبلؿ محمد الزعبي، صايؿ فاضؿ اليكاكشة،  (4)

. 290، ص فاألرد

 تغيير في شكؿ البيانات عف طريؽ تحكيميا إلى رمكز    «يعرؼ التشفير كما جاء في مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية المصرم بأنو *  
مقدمة  عبد الفتاح بيكمي حجازم:   لتفصيؿ أكثر راجع »  أك إشارات لحماية ىذه البيانات مف اطبلع الغير عمييا أك  مف تعديميا أك تغييرىا

    . 51، مصر، ص2003دار الفكر الجامعي، في التجارة االلكترونية العربية، 
 (1).الكطنية

http://www.arablaw.org/computer%20theory.htm
http://www.arablaw.org/computer%20theory.htm
http://www.arablaw.org/computer%20theory.htm
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 فالقائـ بالتفتيش يكاجو بعض المشاكؿ التي قد ، المتعمقة باإلجراءات الجزائيةتكتثير أحكاـ التفتيش أىـ اإلشكاال
.  بطبلف التفتيش، أكيترتب عمييا ضياع األدلة

 قد ال تككف مكجكدة عمى األجيزة ،بطياالمراد ضاد ك فمف ناحية الخكؼ عمى ضياع األدلة نجد أف الـ
 فقد تككف عمى جياز غير مكجكد بالمكاف كيقـك العاممكف بتشغيميا فقط مف المكاف محؿ التفتيش ،المضبكطة

الشفرة سكل شخص أك أكثر مف فؾ كقد تككف ىذه البيانات مكجكدة عمى ذات األجيزة كلكنيا مشفرة كال يعرؼ 
 ؟ كما قد ال تككف المعمكمات مشفرة كلكف  مشركعية إجباره عمى فؾ الشفرةل مد حكؿ فيثكر التساؤؿ،العامميف

  .يتمكف أحد العامميف مف محك البيانات المكجكدة عمى الجياز أك األجيزة بمجرد العمـ بإجراء التفتيش
 فضبط جميع أجيزة الحاسب اآللي يعني ضبط جميع األكراؽ كالممفات ؛ك قد يترتب عمى التفتيش البطبلف

كما أف األجيزة قد تحكم بيانات شخصية ال ،  فيعد كما لك كاف أمر التفتيش قد صدر عاما،الخاصة بالشركة
 كقد تحكم األجيزة عمى ممفات تتعمؽ بالمراسبلت الخاصة ببعض ،تتعمؽ بالجريمة فيككف الضبط غير مشركع

 فكاف الضبط كاإلطبلع عمييا متعارضا مع النصكص التي تحمي حرمة ،العامميف مع الغير بالبريد اإللكتركني
 (2).الحياة الخاصة كسرية المراسبلت

 مما يستكجب إجراء ، كمف ىنا يبدك قصكر قانكف اإلجراءات الجزائية في مكاجية ىذه المشكبلت كالتساؤالت
 ككذلؾ ضركرة الدخكؿ في اتفاقيات دكلية كتفعيميا ،تعديؿ عمى نصكصو أك تشريع قانكف خاص يعالج ما تقدـ

 (3).لمكاجية اإلجراـ المعمكماتي العابر لمدكؿ عبر شبكة االنترنت
 عمى  تقنية المعمكمات في مجاؿل كعمى المستكل الدكلي طرح مكضكع جرائـ الحاسب اآللي كالجرائـ األخر

 لمتحضير لممؤتمر الدكلي 1992 فريبكرغ بألمانيا عاـ فيبساط البحث، في الحمقة التمييدية التي عقدت 
 سمطات ، ككاف مف أىـ تكصياتو تحديد1994 العقكبات الذم عقد في عاـ الخامس لمجمعية الدكلية لقانكف

 (4).ـ الحاسبات ببعض البعضظ فيما يتعمؽ بضبط األمكاؿ غير المحسكسة كتفتيش ف،إجراء التفتيش كالضبط
 شعرت الدكؿ األكركبية بأىمية إعادة النظر في اإلجراءات الجزائية في ضكء التطكر السريع في مجاؿ كما

     في 11/09/1995في 95/13 فأصدر المجمس األكربي التكصية رقـ ، كاالنترنتالحاسب اآلليتكنكلكجيا 
دكؿ األعضاء لمراجعة قكانيف اإلجراءات اؿ ، لحث المعمكماتبتقنيةة المتعمقة زائيف مشاكؿ اإلجراءات الجأش
 (5). لتبلئـ التطكر في ىذا المجاؿ، الكطنيةزائيةالج
 
   
«  كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر األمف العربي بالمركز العربي لمدراسات كالبحكث    الجنائية » يكنس عرب، جرائـ الكمبيكتر كاالنترنت،  (1)

. 18، اإلمارات، ص 2002
. 71،72مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص ص (2)
 .02أسامة أحمد المناعسة، جبلؿ محمد الزعبي، صايؿ فاضؿ اليكاكشة، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .03أسامة أحمد المناعسة،جبلؿ محمد الزعبي،صايؿ فاضؿ اليكاكشة، نفس المرجع السابؽ، ص  (4)

 .80مدحت رمضاف، نفس المرجع السابؽ، ص  (5)
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الفصل األول 

تطبٌق الحماٌة الجنائٌة للحٌاة الخاصة عبر االنترنت 
 

تسبب التقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم عرفتو البشرية في النصؼ الثاني مف القرف السابؽ، في تكسيع نطاؽ    
االعتداء عمى الحؽ في الحياة الخاصة، حيث بات مف السيؿ غزك الحياة الخاصة كالتسمؿ إلييا، نظرا لما تقدمو 

األجيزة الحديثة مف إمكانيات التمصص كالتجسس، كليذا راحت التشريعات العقابية المقارنة تمد حمايتيا إلى 
الحياة الخاصة لتضع بذلؾ حدا لبلفتئات عمى خصكصيات الناس، حيث رأت أف ثمة مف األفعاؿ التي تمس 

 (1).ىذه الحياة ما يرقى إلى درجة الخطكرة التي تستأىؿ التجريـ، فمـ يعد الحكـ بالتعكيض كافيا
كقد أتاح تطكير الحكاسيب اآللية كتكنكلكجيا الشبكات كبشكؿ خاص االنترنت، نقؿ النشاط االجتماعي كالتجارم 

، ىذا التطكر ترتب عميو انتشار (2)كالسياسي كالثقافي كاالقتصادم مف العالـ المادم إلى العالـ االفتراضي
ارتكاب االعتداءات التقميدية عمى الحياة الخاصة، التي تجرميا القكانيف العقابية المقارنة في ىذا العالـ 

االفتراضي، كىك ما أثار التساؤؿ حكؿ إمكانية تطبيؽ النصكص العقابية القائمة التي تكفؿ حماية الحؽ     في 
. الحياة الخاصة، عمى االعتداءات التقميدية المرتكبة في مجاؿ شبكة االنترنت

كلما كاف الفقو الجنائي يكاد يجمع عمى أف تطبيؽ نصكص الحماية العقابية لحرمة المراسبلت الكبلمية       
؛ حيث نص المشرع الفرنسي صراحة عمى عقاب االعتداء (3)كالحؽ في الصكرة عبر االنترنت ال يثير أم إشكاؿ

 الذم يتـ بأم جياز كاف، كاقتبس المشرع المصرم لفظا كمضمكنا (4)عمى المراسبلت الكبلمية كالحؽ في الصكرة
، كلقد (5)أحكاـ النصكص التي تكفؿ حماية المراسبلت الكبلمية كالحؽ في الصكرة مف قانكف العقكبات الفرنسي

23-06سار المشرع الجزائرم في التعديؿ األخير لقانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 
  عمى نفس مسمؾ (6)

المشرع الفرنسي كالمصرم، حيف نص صراحة عمى عقاب االعتداء عمى المراسبلت الكبلمية كالحؽ في الصكرة 
 303 ؛ حيث نصت الفقرة األكلى مف المادة1مكرر303مكرر ك303الذم يتـ بأم تقنية كانت في المادتيف 

 دج  إلى 50.000يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات كبغرامة     مف " مكرر عمى أنو 
 دج، كؿ مف تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص، بأية تقنية 300.000

 
. 313صممدكح خميؿ بحر، مرجع سابؽ، ( 1)
. 06 مرجع سابؽ، ص،«المخاطر التي تتيدد الخصكصية كخصكصية البيانات في العصر الرقمي »  يكنس عرب، (2)
. 102 مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص(3)
.  مف قانكف العقكبات الفرنسي1-226المادة (4)
.  مكررأ مف قانكف العقكبات المصرم309مكرر كالمادة 309المادة  (5)
.  ، المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06القانكف رقـ (6)
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:  كانت كذلؾ 
. بالتقاط أك تسجيؿ أك نقؿ مكالمات أك أحاديث خاصة أك سرية، بغير إذف صاحبيا أك رضاه -1
."            بالتقاط أك تسجيؿ أك نقؿ صكرة لشخص في مكاف خاص، بغير إذف صاحبيا أك رضاه -2

يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة "  عمى أنو 1 مكرر303كما نصت الفقرة األكلى مف المادة 
السابقة كؿ مف احتفظ أك كضع أك سمح بأف تكضع في متناكؿ الجميكر أك الغير، أك استخدـ بأم كسيمة 
كانت، التسجيبلت أك الصكر أك الكثائؽ المتحصؿ عمييا بكاسطة أحد األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة 

لذا فإف دراستنا في ىذا الفصؿ ستقتصر عمى نصكص الحماية العقابية التي يثكر . " مكرر مف ىذا القانكف303
   .     التساؤؿ حكؿ إمكانية تطبيقيا في مجاؿ شبكة االنترنت

 نتناكؿ في المبحث األكؿ المقصكد بجرائـ القذؼ كالسب     ثـ    كنقسـ دراستنا في ىذا الفصؿ إلى مبحثيف؛
نبيف صكر القذؼ كالسب عبر االنترنت، كنبيف مكقؼ التشريعات المقارنة مف مدل تحقؽ ركف العبلنية عبر 

االنترنت، كؿ ىذا تحت عنكاف االنترنت كجرائـ القذؼ كالسب، أما في المبحث الثاني فنبيف المقصكد بالحؽ في 
سرية المراسبلت كصكر التعدم عمى ىذا الحؽ، ثـ نتعرض إلى الحماية الجنائية لسرية المراسبلت اإللكتركنية 

لى مدل  حماية المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة في التشريع  المكتكبة في التشريعيف الفرنسي كالمصرم، كا 
.   الجزائرم كىذا تحت عنكاف االنترنت كالحماية الجنائية لسرية المراسبلت المكتكبة
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المبحث األول 

االنترنت وجرائم القذف والسب 
  

، إذ يساء استخداميا لبلعتداء (1)    تعد جرائـ القذؼ كالسب مف أكثر الجرائـ شيكعا في نطاؽ شبكة االنترنت
. عمى شرؼ كاعتبار األفراد كالمساس بحقيـ في الحياة الخاصة

 يثكر ؿكتستكجب التشريعات المقارنة لمعقاب عمى جرائـ القذؼ كالسب أف يتحقؽ ركف العبلنية، إال أف التساؤ
لدل الفقو عما إذا كانت النصكص المتعمقة بالعبلنية مف المركنة، بحيث تسمح بانطباقيا عمى االنترنت 

 كاستخداماتيا المختمفة ؟
 القذؼ كالسب في المطمب األكؿ، كنبيف صكر ارتكاب   ىذه ـكنستعرض في ىذا المبحث بياف المقصكد بجرائ

 م ثـ نبحث في المطمب الثالث في مدل تحقؽ ركف العبلنية    ؼ،الجرائـ عبر االنترنت في المطمب الثاني
التشريعيف الفرنسي كالمصرم، كنعرج بعدىا في المطمب الرابع إلى التشريع الجزائرم لبياف مدل تحقؽ ركف 

. العبلنية طبقا لنصكص قانكف العقكبات الجزائرم
 

المطلب األول 

 المقصود بجرائم القذف والسب 

     حيف نتناكؿ جرائـ القذؼ كالسب ضمف مكضكع الحماية الجنائية لمحياة الخاصة، يجدر بنا أف نبيف العبلقة 
بيف الحؽ في الحياة الخاصة كالحؽ في الشرؼ كاالعتبار، لتكضيح أثر تجريـ أفعاؿ القذؼ كالسب في حماية 

. الحياة الخاصة كىك ما سنتعرض إليو في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب
 .ثـ نتطرؽ في الفرع الثاني إلى المقصكد بجريمة القذؼ، كنتناكؿ في الفرع الثالث المقصكد بجريمة السب

 
 
 
 
. 53، مصر، ص 2002، دار النيضة العربية،  الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دراسة مقارنةأحمد حساـ طو تماـ، (1)
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  الشرف واالعتبارالحق في العالقة بين الحق في الحياة الخاصة و: الفرع األول 
 كاالعتبار المكانة التي تككف لمشخص بيف أقرانو في مجتمع معيف، في ضكء القيـ كالضكابط ؼ  يقصد بالشر

 (1).التي تسكد ىذا المجتمع في زماف كمكاف معينيف
كىناؾ عبلقة كثيقة بيف أسرار الحياة الخاصة كالشرؼ كاالعتبار نظرا إلى أف أسرار الحياة الخاصة ليا تأثير في 

، ككذلؾ (3) كاحد ، كقد عنى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بالجمع بيف الحقيف في نص(2)رالشرؼ كاالعتبا
 (4).فعمت االتفاقية الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية

كيختمؼ ىدؼ حماية الحؽ في الحياة الخاصة عف ذلؾ المتعمؽ بحماية الحؽ في الشرؼ كاالعتبار، فإذا كاف 
الحؽ في الحياة الخاصة يعني تأميف حؽ اإلنساف في السكينة كحريتو في حياتو الخاصة كاألسرية، فإف الحؽ 

في الشرؼ كاالعتبار يستيدؼ حماية سمعة اإلنساف مف أم اعتداء غير شرعي، كحماية الحؽ في الكرامة 
، فكؿ مف الحمايتيف ال تشتركاف معا في مجاؿ كاحد لمتطبيؽ؛ فبينما الحؽ في الحياة (5)كالسبلـ االجتماعي

الخاصة يحمي الحياة الشخصية لئلنساف، فإف الحؽ في الشرؼ كاالعتبار يحمي اإلنساف ضد كافة ادعاءات 
القذؼ كالسب، سكاء ما تعمقت بحياتو الشخصية أك حياتو العامة، فاالعتداء عمى أسرار الحياة الخاصة قد ال 
ينطكم في ذات الكقت عمى مساس بالشرؼ كاالعتبار، كأف ينشر شخص مقاال يركل فيو أف شخصا قد تزكج 

بعد قصة حب، كمع ذلؾ فإف الكشؼ عف بعض أسرار الحياة الخاصة قد يمس بشرؼ كاعتبار الشخص، 
كالقكؿ إف الزكجة ىي التي تقكد زماـ األمكر في منزؿ أحد الرجاؿ المسمميف، كلقد اعتبر مؤتمر ستكيكلـ لرجاؿ 

، أف الحؽ في الحياة الخاصة يعني حؽ الفرد في أف يعيش بمنأل عف االعتداء عمى 1967القانكف المنعقد سنة 
شرفو كسمعتو؛ لذلؾ فعمى الرغـ مف استقبلؿ الحؽ في الحياة الخاصة عف الحؽ         في الشرؼ ك االعتبار 

 (6).فإنو قد يحدث تداخؿ بينيما ككاف مف الصعب في كثير مف األحياف التمييز بينيما
                                                           

. 02، ص ر، مص2002 ناس لمطباعة، ة، شرؾ والسبف القذمجدم محب حافظ، (1)
. 53 سابؽ، ص عأحمد فتحي سركر، مرج (2)
ال يجكز تعريض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك في شؤكف " مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو 12تنص المادة  (3)

أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو، كال لحمبلت تمس شرفو كسمعتو كلكؿ شخص الحؽ في أف يحميو القانكف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أك تمؾ 
 "    الحمبلت

ال يجكز التدخؿ بشكؿ تعسفي أك غير قانكني " مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية عمى أنو 17تنص المادة  (4)
 ال يجكز التعرض بشكؿ غير قانكني لشرفو كسمعتو كلكؿ شخص الحؽ في حماية ابخصكصيات أحد أك بعائمتو أك بيتو أك مراسبلتو، كـ

 "القانكف ضد مثؿ ىذا التدخؿ أك التعرض
. 19، ص ر النيضة العربية، مصر، دا الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامةة الحمايمدحت رمضاف، (5)
. 20 المرجع السابؽ، ص سمدحت رمضاف، نؼ (6)
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 جريمة القذف : الفرع الثاني
، كقذؼ الرجؿ أم قاء كقذؼ (1)   القذؼ لغة ىك الرمي، كيقاؿ قذؼ بالشيء يقذؼ قذفا فانقذؼ أم رمى

 (2).المحصنة أم رماىا

 يعد قاذفا كؿ مف " مف قانكف العقكبات بقكلو 302كقد عرؼ المشرع المصرم القذؼ في الفقرة األكلى مف المادة 
 مف ىذا القانكف، أمكرا لك كانت صادقة ألكجبت عقاب مف 171الطرؽ المبينة بالمادة  أسند لغيره بكاسطة إحدل

. "أسندت إليو بالعقكبات المقررة قانكنا ، أك أكجبت احتقاره عف أىؿ كطنو
 كؿ ادعاء بكاقعة مف شأنيا المساس " مف قانكف العقكبات، بأنو 296كعرؼ المشرع الجزائرم القذؼ في المادة 

كيعاقب عمى نشر .بشرؼ كاعتبار األشخاص، أك الييئة المدعي عمييا بو أك إسنادىا إلييـ أك إلى تمؾ الييئة
ىذا االدعاء أك ذلؾ اإلسناد مباشرة أك بطريؽ إعادة النشر، حتى كلك تـ ذلؾ عمى كجو التشكيؾ   أك إذا قصد 
بو شخص أك ىيئة دكف ذكر االسـ، كلكف كاف مف الممكف تحديدىما مف عبارات الحديث        أك الصياح أك 

.  "التيديد أك الكتابة أك المنشكرات أك البلفتات أك اإلعبلنات مكضكع الجريمة 
( 3).كالقذؼ بيذا ىك إسناد عمني عمدم أك ادعاء بكاقعة محددة تستكجب عقاب أك احتقار مف أسندت إليو

إسناد كاقعة محددة تستكجب عقاب مف تنسب إليو     أك "  محمكد نجيب حسني القذؼ بأنو ركقد عرؼ الدكتك
، كالمبلحظ أف المشرعيف الجزائرم كالمصرم، نصا عمى جريمة القذؼ ضمف (4)"احتقاره، إسنادا عمنيا عمديا 

 . قانكف العقكبات خبلفا لممشرع الفرنسي الذم نص عمى جريمة القذؼ ضمف أحكاـ قانكف اإلعبلــأحكا
سنادىا لمغير، كركف العبلنية كأخيرا القصد  تقكـ جريمة القذؼ عمى ثبلثة أركاف؛ كىي االدعاء بكاقعة شائنة كا 

 . الجنائي
  فاالدعاء يحمؿ معنى الركاية عف الغير أك ذكر الخبر محتمبل الصدؽ أك الكذب، بينما اإلسناد يفيد نسبة 

  (5).األمر إلى شخص المقذكؼ عمى سبيؿ التأكيد سكاء كانت الكقائع المدعي بيا صحيحة أك كاذبة
 
 
 
. 217 ص ، لبناف ،1997، الجزء الخامس، دار صادر لمطباعة كالنشر، ، لسان العرب ابف منظكر(1)
. 1414، مصر، ص 1984، ة، الجزء الرابع، الطبعة الثالثالصحاحإسماعيؿ بف حماد الجكىرم،  (2)
، الجزائر 2004، الطبعة الخامسة، ديكاف المطبكعات الجامعية، قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصح شرمحمد صبحي نجـ، (3)

.  98ص
. 607، ص ر، مص1994 الثانية، دار النيضة العربية، ة، الطبع الخاصم قانون العقوبات، القسح شرمحمكد نجيب حسني، (4)
. 194، الجزائر، ص 2003 ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ر األكؿ، داء الجز في القانون الجنائي الخاص،ز الوجيأحسف بكسقيعة، (5)

كيستكم أف يككف اإلسناد بصيغة تككيدية أك تشكيكية، ركاية عف الغير أك ترديديو عمى أنو مجرد إشاعة 
 كما أفاد بو المشرع الجزائرم، يدلنا عمى أنو قصد أف يشمؿ –اإلسناد أك االدعاء -كاستعماؿ ىذيف التعبيريف



 36 

بالعقاب كؿ حاالت التعبير التي مف شأنيا أف تناؿ مف شرؼ كاعتبار األشخاص، أك الييئة المدعي عمييا   بو 
، كيجب أف ينصب االدعاء أك اإلسناد   عمى (1)كلك كاف ذلؾ بطريقة تفيد التشكيؾ أك االستفياـ أك الغمكض

كاقعة معينة كمحددة كبيذا الشرط يتميز القذؼ عف السب؛ كىكذا يعتبر قاذفا مثبل مف أسند إلى شخص سرقة 
 .سيارة فبلف، أما الكاقعة فيقصد بيا كؿ شائنة تمس الشرؼ كاالعتبار

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المساس بالشرؼ كاالعتبار، ىي مسألة مكضكعية يرجع تقديرىا إلى قضاة 
 (2).المكضكع

 مف قانكف العقكبات ما المقصكد بالييئة ؟ فإذا كاف يقصد بيا  302كقد أغفؿ المشرع الجزائرم في المادة 
ف كاف (3)مف قانكف العقكبات146الييئات النظامية أك العمكمية، فاف ىذه األخيرة تخضع ألحكاـ المادة  ، كا 

 (4).يقصد بيا ىيئات أخرل فينبغي تحديدىا

 عمى القذؼ إال إذا تـ ادعاء أك إسناد الكاقعة المتضمنة لو في صكرة عمنية؛ إذ يتحقؽ حينئذ ف  كال يعاقب القانك
 .التشيير بالمجني عميو، ثـ ذيكعو مما يستتبع اليبكط بمكانتو االجتماعية، كىك عمة تجريـ القذؼ

كيعد ركف العبلنية الركف المميز لجنحة القذؼ، فإذا غاب ىذا الركف أصبحت الجريمة مجرد مخالفة كيعاقب 
 بعنكاف السب غير العمني، كىكذا قضي   بأف 463عمييا قانكف العقكبات الجزائرم في الفقرة الثانية مف المادة 

ال كاف مشكب ؛ كعمكما تتـ العبلنية (5) بالقصكراجنحة القذؼ تتطمب تكافر العبلنية التي يجب إبرازىا في القرار كا 
 (6).إما بالقكؿ أك بالفعؿ أك الكتابة

  أما بالنسبة لمقصد الجنائي فالقذؼ جريمة عمديو، ركنيا المعنكم يتككف مف القصد الجنائي العاـ، بعمـ الجاني 
بكؿ عناصره، كانصراؼ إرادتو كاتجاىيا إلى تنفيذ الفعؿ كنتيجتو، كيجب أف يدلي القاذؼ       بكقائع القذؼ 

 عمنا، كما يجب أف تتجو إرادة القاذؼ إلى إتياف الفعؿ كتحقيؽ نتيجتو دكف أف يككف ىناؾ إكراه 

 

 

. 99 سابؽ، ص عمحمد صبحي نجـ، مرج (1)
. 197 صأحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ،  (2)
تطبؽ عمى اإلىانة أك السب أك القذؼ المكجو بكاسطة الكسائؿ التي حددتيا المادتاف "  مف قانكف العقكبات عمى أف146تنص المادة  (3)

 ضد البرلماف أك إحدل غرفتيو أك ضد المجالس القضائية أك المحاكـ أك ضد الجيش الكطني الشعبي أك أية ىيئة 1مكرر144مكرر ك 144
 " المنصكص عمييا في المادتيف المذككرتيف أعبله  تنظامية أك عمكمية أخرل، العقكبا

غير )، مذكرة ماجستير، جامعة بسكرة           ضوابط حرية الرأي والتعبير بين حقوق اإلنسان والقانون الجنائيإبراىيـ بف حميمة،  (4)
. 96، ص 2003، (منشكرة

. 200 المرجع السابؽ، ص سأحسف بكسقيعة، نؼ (5)
. 101 المرجع السابؽ، ص سمحمد صبحي نجـ، نؼ (6)

( 1).أك تيديد يشكب إرادتو، كمتى تكافر القصد الجنائي فبل عبرة بالبكاعث كاألغراض
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كالمبلحظ في جريمة القذؼ أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ ذكر أسباب إباحة القذؼ، كمثالو حؽ الدفاع المكفكؿ 
دستكريا، حيث لـ ينص عميو المشرع الجنائي كسبب مف أسباب إباحة القذؼ بيف الخصكـ، ذلؾ   أف كؿ ما 
يقع مف الخصـ مف قذؼ أك سب استمزمو حقو في الدفاع أماـ المحكمة، عند النظر في الدعكل    ال يككف 

مسؤكال عنو، ما دامت عبارات القذؼ كالسب المكجية إلى خصمو تتصؿ بمكضكع الخصكمة كتقتضييا 
   .(3) مف قانكف العقكبات309 ما نص عميو المشرع المصرم في المادة ا، كىذ(2)ضركرات الدفاع

: كزيادة عمى ذلؾ فالمشرع المصرم، قد نص عمى أسباب أخرل إلباحة القذؼ كمنيا
. القذؼ في حؽ مكظؼ عاـ أك مف في حكمو كفؽ شركط معينة -
 . إخبار الحكاـ القضائييف أك اإلدارييف بأمر مستكجب لعقكبة فاعمو -

. نقد التصرفات كنشر األخبار في الصحؼ كفقا لشركط معينة -
( 4). كيشترؾ المشرع المصرم كالجزائرم في إباحة القذؼ كفقا لمبدأ عدـ المسؤكلية البرلمانية

 
  جريمة السب :الفرع الثالث

   السب لغة ىك الشتـ، كقد سبو يسبو كسبة أم بمعنى قطعو، كيقاؿ صار األمر سبة عميو بالضـ أم عارا 
 (5).يسب بو

كؿ سب ال يشتمؿ عمى إسناد " مف قانكف العقكبات عمى أف 306 كقد عرؼ المشرع المصرم السب في المادة 
كاقعة معينة بؿ يتضمف بأم كجو مف الكجكه خدشا لمشرؼ أك االعتبار، يعاقب عميو في األحكاؿ المبينة بالمادة 

 ...."  بالحبس171
كؿ تعبير مشيف أك عبارة تتضمف تحقيرا أك قدحا ال "  بأنو 297كعرؼ المشرع الجزائرم السب في المادة 

 ".ينطكم عمى إسناد أم كاقعة 
 (6) » خدش لشرؼ شخص أك اعتباره دكف أف يتضمف ذلؾ إسناد كاقعة معينة إليو«كقد عرؼ الفقو السب بأنو

 كؿ تعبير يحط مف الشخص فينخدش شرفو كاعتباره دكف إسناد كاقعة معينة شائنة «كعرفو فقو أخر بأنو
 
. 103 ص سابؽ، عمحمد صبحي نجـ، مرج (1)
. 97 سابؽ، ص عإبراىيـ بف حميمة، مرج (2)
فشاء األسرارم جرائعبد الحميد المشناكم، (3) . 49، مصر، ص 2000، دار الفكر الجامعي،  القذف والسب وا 
. 98 المرجع السابؽ، ص سإبراىيـ بف حميمة، نؼ (4)
 .145، 144، مصر، ص ص 1984، ة، الجزء األكؿ، الطبعة الثالثالصحاحإسماعيؿ بف حماد الجكىرم،  (5)
. 697 ص سابؽ، عمحمكد نجيب حسني، مرج (6)
 

 (1).»إليو
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 مف قانكف العقكبات الجزائرم، أف جريمة السب تقـك عمى ثبلثة أركاف كىي 297 يستخمص مف نص المادة 
.  التعبير المشيف أك البذمء، كالعبلنية كالقصد الجنائي

يقـك السب أساسا عمى التعبير، كيشترط فيو أف يككف مشينا أك يتضمف تحقيرا أك قدحا، فيك عمى خبلؼ القذؼ 
ال يشترط فيو إسناد كاقعة معينة لمشخص، كما ال يشترط أف تككف العبارات المستعممة تنطكم     عمى عنؼ أك 

أف يككف الكبلـ ماجنا أك بذيئا، فالسب يتكافر بكؿ ما يمس بقيمة اإلنساف عند نفسو أك يحط  مف كرامتو أك 
شخصيتو عند غيره، كال بد مف اإلشارة إلى أف تقدير التعبير يختمؼ حسب المكاف كالزماف كيرجع لمقاضي تقديره 

ال كاف حكميا مشكبا بقصكر  حسب مبلبسات كؿ قضية، كيتعيف لممحكمة أف تذكر في حكميا ألفاظ السب كا 
، كتبعا لذلؾ ال ف طبيعييف أك معنكييااألسباب، كيجب أف يكجو السب إلى شخص أك أشخاص معينيف سكاء كانك
، كال عبرة بالكسيمة أك األسمكب الذم (2)تقـك الجريمة إذا كانت ألفاظ السب عامة أك مكجية إلى أشخاص خيالييف

( 3).تصاغ بو عبارات السب، فيك يتحقؽ بكؿ صيغة تككيدية أك تشكيكية صريحة أك ضمنية

أما بالنسبة لركف العبلنية، فمثمما ىك الحاؿ في القذؼ تشترط جنحة السب العبلنية، كىي نفس العبلنية التي 
ذا كاف المشرع الجزائرم لـ يشر صراحة إلى العبلنية في  يقتضييا القذؼ، كتتحقؽ بالقكؿ أك الكتابة أك الفعؿ، كا 

 مف قانكف العقكبات، خبلفا لما ىك عميو الحاؿ في القانكف الفرنسي كالمصرم الذم اشترط ىذا 297نص المادة 
مف ابتدر "  مف قانكف العقكبات الجزائرم، كمؤداىا أف كؿ 463العنصر في الجنحة، فإنما نصت عميو المادة 

يدؿ عمى أف عدـ اإلشارة إلى ..."  أحد األشخاص بألفاظ  سباب غير عمنية دكف أف يككف استفزه يعاقب
، مما يجعؿ تخمؼ ركف العبلنية في جريمة السب يحكؿ الجريمة   ىك مجرد سيك297العبلنية في نص المادة 

 مف 463مف جنحة السب إلى مخالفة السب غير العمني المعاقب عمييا بمكجب الفقرة الثانية          مف المادة
 .قانكف العقكبات الجزائرم

كبالنسبة لمقصد الجنائي، يشترط في جريمة السب القصد الجنائي العاـ، كيتكفر بمجرد الجير باأللفاظ المشينة 
مع العمـ بمعناىا، كال عبرة بالبكاعث فماداـ السب قد كقع عمنا، فبل يمكف لممتيـ أف يدفع بأف المجني عميو  ىك 

 (4).الذم ىك الذم استفزه، كمتى كانت األلفاظ شائنة كمعيبة كمحقرة فإف قصد اإلنساف يفترض
 
 
. 592 ص، ر، مص1982 النيضة العربية، ر، دا الخاصم قانون العقوبات، القسح شرفكزية عبد الستار، (1)
. 218 صأحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ،  (2)
.  105 ص سابؽ، عمحمد صبحي نجـ، مرج (3)
 .220 ص المرجع السابؽ، سأحسف بكسقيعة، نؼ( 4)
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 المطلب الثانً

صور القذف والسب عبر االنترنت 

.     تتنكع صكر القذؼ كالسب عبر االنترنت، بتنكع الغرض مف استخداـ االنترنت كالطريقة التي يستخدـ بيا
كفى كؿ الحاالت ترتكب ىذه الصكر عبر االنترنت مف خبلؿ المبادالت االلكتركنية، كالتي قد تككف بيف 

ما أف تككف بيف طرفيات انترنت منفصمة  كىك ما (1)-مستقمة–طرفيات انترنت متصمة بيف الحكاسيب اآللية، كا 
 . سنتعرض إليو في الفرعيف التالييف

 
   المراسالت االلكترونية بين طرفية انترنت متصمة:الفرع األول

   (Electronic Mail )البريد االلكتروني :  أوال
يعد البريد االلكتركني مف أقدـ التطبيقات في شبكة االنترنت كأكثرىا انتشارا،حيث أصبح يشكؿ كسيمة اتصاؿ ال 

، كقد كانت بداية االنترنت تيدؼ إلى تقديـ خدمات البريد االلكتركني (2)غنى عنيا في الكثير مف مجاالت العمؿ
لمباحثيف في مراكز البحث العممي، حتى ال يحتاج الباحث إلى االنتقاؿ مف دكلة إلى أخرل لعرض بحثو، ثـ 

، كيمكف تعريفو بأنو رسالة يتـ إرساليا مف حاسب (3)أصبح اليـك كسيمة لممراسمة بيف مستخدمي االنترنت كافة
آلي آلخر عبر شبكة االنترنت ك إلى أم مستخدـ في أم مكاف، كيشبو نظاـ البريد االلكتركني البريد التقميدم 
القائـ عمى استخداـ صناديؽ بريدية لكؿ مشترؾ،ففي نظاـ البريد االلكتركني صندكؽ خاص لكؿ مشترؾ كالذم 

يعرؼ بكاسطة عنكانو االلكتركني الفريد، كفي كاقع األمر فإف صندكؽ البريد االلكتركني ما ىك إال مساحة 
مخصصة ضمف كحدة التخزيف في أحد الحكاسيب المزكدة عمى شبكة االنترنت ،لصاحب ىذا الصندكؽ تحمؿ 

 (4).عنكانو ك تحفظ فييا الرسائؿ االلكتركنية الكاردة ليذا المشترؾ
كيستطيع الجاني مف خبلؿ البريد االلكتركني أف يخدش شرؼ ك اعتبار أم شخص، سكاء مف خبلؿ إسناد  

 
  
. 31 ص،ف، األرد2004 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ة، مكتب الحاسوب واالنترنتم جرائمحمد أميف أحمد الشكابكة،( 1)
. 97 العربية السعكدية، صة، المممؾ2000 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، ع، مطاب نظم المعموماتم جرائحسف طاىر داككد، (2)
 ر اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، داة، رسالة دكتكراه، جامع الفقيية لمتعامالت االلكترونيةم األحكاعبد الرحماف بف عبد اهلل السند، (3)

. 35 العربية السعكدية، صة، المممؾ2004الكراؽ دار النيريف لمطباعة ك النشر، 
. 66، المممكة العربية السعكدية، ص2000، 234، العددمجمة األمف كالحياة، « االلكتركني دالبرم » ربحي مصطفى عمياف، (4)

أك ادعاء كاقعة محددة تستكجب عقاب أك احتقار مف أسندت إليو، أك مف دكف أف يتضمف ذلؾ أم إسناد ألم 
 . كاقعة
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كبما أف الكتابة تشكؿ االستخداـ األكبر لبلنترنت، فإف القذؼ كالسب الخطي يشكؿ الصكرة الغالبة لمثؿ ىذا  
 بما يكزع عمى المتعامميف مع االنترنت     مف مالنكع مف الجرائـ، كيقع القذؼ كالسب عبر البريد االلكتركف

مسكدات الرسـك أك مف الرسائؿ الصكتية، بحيث يتسمميا عدد غير  الكتابات أك الرسـك أك الصكر االستيزائية أك
 (1).محدكد مف الناس

( WORLD WIDE WEB)شبكة الويب العالمية : ثانيا
، كىي نظاـ فرعي       مف (2)تعتبر شبكة الكيب العالمية مف األنظمة المعمكماتية األكثر تطكرا عمى االنترنت

 ككنيا تدمج (3) الكسائط المتعددةـ، فيي النظاـ الشامؿ باستخدالاالنترنت لكنيا النظاـ األكبر مف األنظمة األخر
 (4).أغمب الخدمات المتكفرة عبر االنترنت

كيمكف تعريفيا بأنيا عبارة عف كـ ىائؿ مف المستندات المحفكظة في شبكات الحاسب اآللي، كالتي تتيح ألم 
 بكضعيا عمى ىذه اشخص أك ألم جية اإلطبلع عمى معمكمات تخص جيات أخرل أك أشخاص آخريف، قامك

 .، حيث تقدـ خدمة معمكمات كاسعة النطاؽةالخدـ

عمى شبكة المعمكمات العالمية، يتضمف معمكمات  (site) كلكؿ مستخدـ عمى شبكة االنترنت أف ينشىء لو مكقعا
يمكف إعادة تخزينيا، كالتي يمكف ألم مستخدـ آخر في جميع أنحاء العالـ، استقباؿ ىذه المعمكمات مف خبلؿ 

 .نظـ االستقباؿ
بصرية تسيء  كيرتكب القذؼ كالسب عبر شبكة الكيب العالمية، مف خبلؿ أية مادة كتابية أك سمعية، أك سمعية

إلى شرؼ كاعتبار األشخاص، سكاء مف خبلؿ إسناد أك ادعاء كاقعة محددة تستكجب احتقار        مف أسندت 
إليو، أك مف دكف أف يتضمف ذلؾ أم إسناد ألم كاقعة، كىك غالبا ما يتخذ صكرة القذؼ أك السب الخطي، حيث 

ذاعة الكتابات أك الرسكـ أك الصكر االستيزائية كالمكاتيب المفتكحة كبطاقات  يتـ عبر صفحات الكيب نشر كا 
البريد التي تسيء لممعتدم عميو، ككذلؾ فإف الجرائد كالصحؼ اليكمية أك المكقكتة االلكتركنية، أخذت حيزىا 

 .عمى شبكة الكيب العالمية ،كيمكف ارتكاب أفعاؿ قذؼ أك سب مف خبلليا

  كيثكر الخبلؼ فيما إذا كاف اتخاذ مكقع خاص عمى شبكة الكيب يقتصر عمى االستخداـ الشخصي، ينفي 
 

 

. 34 سابؽ، ص عمحمد أميف أحمد الشكابكة، مرج (1)
. 22، ص ر، الجزائ2005 الكتاب، ر، قص واالستكشافةبرمجيات االنترنت، المالحعبد الحؽ، .ط (2)
، مصر 2004، دارالفكرالجامعي،  جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتيا محمد الجنبييي،حمنير محمد الجنبييي، ممدك (3)

. 12ص
. 23 المرجع السابؽ، ص سعبد الحؽ، نؼ. ط (4)

 المسؤكلية عف مضمكف صفحات الكيب الخاصة ؟
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 اعتبر القضاء الفرنسي أف المكاقع الشخصية تؤدم إلى االستعماؿ الجماعي ليا، مف قبؿ المستخدميف      في 
شتى أنحاء الكرة األرضية بمجرد الحصكؿ عمى عنكاف المكقع، كما رفض تشبيو مكقع المتيـ        عمى 
االنترنت بالمسكف الخاص حيث ادعى أنو كاف يستيدؼ تخزيف األعماؿ عمى الحاسب اآللي الخاص بو 

لبلستعماؿ الشخصي، كأف استعماؿ المعمكمات المخزنة عميو ال يرجع إليو، كلكف يرجع إلى المتعامميف     مع 
 (1).الغير الذيف طالعكا صحيفة الكيب

  مجموعات األخبار :ثالثا
مجمكعات األخبار عبارة عف مناطؽ مناقشات عامة عبر االنترنت، يمكف مف خبلليا التحدث حكؿ أم مكضكع 
مع إمكانية تبادؿ الصكر كالمعمكمات المقركءة أك المكتكبة، فمف خبلليا يشترؾ المتعاممكف       مع االنترنت 
بكؿ فعالية في إرساؿ برقيات اإلجابة عف األسئمة المطركحة عبر الشبكة، فتقرأ مف طرؼ الجميع ككأنيـ في 
قاعة محاضرات كاحدة أيف يتبادلكف األفكار كالخبرات، لذلؾ يستفيد مف ىذه الندكات كؿ مف الباحثيف كذكم 

 كيتـ ،(2)الفضكؿ في مناقشة المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ، مف أماكف عمميـ أك حتى          مف منازليـ
، ككبلىما عبارة   عف مجمكعات أخبار (USENET) أك نظاـ (NEWS GROUPS)ذلؾ مف خبلؿ نظاـ

 (3).لكف يختمؼ أحدىما عف اآلخر، مف ناحية إقامة المسؤكلية الجنائية حكؿ مراقبة كتكزيع الكثائؽ

كيمكف ارتكاب أفعاؿ سب كقذؼ عبر شبكة مجمكعات األخبار، متى كاف كؿ مف الجاني كالمجني عميو 
يتبادلكف الرسائؿ عبر مجمكعات األخبار أك في صدد تعميقيـ أك مشاركتيـ عمى مكضكع معيف، كما يمكف 

القياـ بأفعاؿ قذؼ ك سب مف خبلؿ ما ينشر بيف الناس عبر حمقات النقاش ىذه، أك بما يكزع عمى فئة منيـ 
عمى شكؿ كتابات أك صكر استيزائية أك رسكـ، كيتحقؽ كذلؾ القذؼ كالسب بكاسطة المطبكعات مف خبلؿ 

الجرائد كالصحؼ اليكمية أك المكقكتة، كالتي تتضمف مقاالت تحتكل عمى قذؼ كسب كيتـ إرساليا        إلى 
مجمكعات األخبار، ككذلؾ تتحقؽ ىذه الصكر بأم نكع كاف مف المطبكعات ككسائط النشر ماداـ مضمكنيا 

( 4).يتضمف أفعاؿ قذؼ كسب

( CHAT ROOMS)غرف المحادثات والدردشة :رابعا
 غرؼ المحادثة أك الثرثرة ىي عبارة عف ساحات معركفة في الفضاء اإللكتركني، تتيح لمستخدمييا االشتراؾ

 
. 39محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص  (1)
. 19عبد الحؽ، مرجع سابؽ، ص . ط (2)
. 237أحمد حساـ طو تماـ، مرجع سابؽ، ص  (3)
. 43 السابؽ، ص عمحمد أميف أحمد الشكابكة، نفس المرج (4)

في المحادثات بيف بعضيـ البعض، كبإرساؿ مراسبلت إلكتركنية التي يمكف قراءتيا مف قبؿ الشخص المشترؾ 
في غرفة المحادثة؛ كفي الكاقع عندما تتخاطب عبر االنترنت فاف ما يحدث، ىك أنؾ تكتب رسالة باستخداـ 
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لكحة المفاتيح حيث يمكف لآلخريف رؤية ما تكتب، كبعدىا يكتبكف رسائؿ عمى لكحات المفاتيح الخاصة بيـ، 
فالقائـ عمى عممية التخاطب ال يتحدث بالفعؿ مع الشخص اآلخر كال يسمع ما يقكلو، كما يمكنو التخاطب مع 

المجمكعة كميا أك مع فرد كاحد، كلذلؾ بإمكانؾ أف تختار مكضكع التخاطب الذم تريده كنكعو  الذم تكفره 
 كيمكف القياـ بأفعاؿ قذؼ كسب عبر غرؼ المحادثات كالدردشة بخدش شرؼ كاعتبار أم ،تقنيات االنترنت

شخص، سكاء مف خبلؿ إسناد أك ادعاء أم كاقعة محددة تستكجب عقاب أك احتقار مف أسندت إليو أك مف دكف 
 أك الرسـك أك       ذلؾ أم إسناد ألم كاقعة، كذلؾ مف خبلؿ الكتابات أك الصكر االستيزائيةفأف يتضـ

 (1 ).مسكدات الرسكـ
 

المراسالت االلكترونية عبر طرفية انترنت منفصمة :الفرع الثاني 
تمثؿ طرفية انترنت مستقمة؛ كؿ تقنية عممية حديثة غير الحاسب اآللي، تسمح بصكرة مباشرة أك غير مباشرة 

(. e-partner)بالتبادؿ اإللكتركني لمبيانات كىي ما تعرؼ بتسمية الشريؾ االلكتركني
كلـ تعد الثكرة الرقمية مقصكرة عمى التبادؿ االلكتركني لمبيانات، عبر الشبكات المحمية أك حتى في نطاؽ الشبكة 

العالمية بيف الحكاسيب اآللية فقط، بؿ أصبح مف الممكف الدخكؿ في شبكة االنترنت كاالنتفاع       مف 
جراء المبادالت االلكتركنية مف خبلؿ أجيزة اليكاتؼ الخمكية . الخدمات المتاحة، كا 

لى أم بريد الكتركني، ككذلؾ يمكف االتصاؿ  فيمكف مف خبلؿ الياتؼ النقاؿ، استقباؿ أك إرساؿ البيانات مف كا 
بأم مكقع في شبكة االنترنت لبلستفسار عف أية معمكمات يريدىا المستخدـ، ككما يمكف إجراء التحكيبلت 

 ( WAP)كذلؾ كمو كفقا لما تتيحو خدمة بركتكككؿ التطبيؽ البلسمكي اإللكتركنية لؤلمكاؿ مف ىذه الطرفية،
كالياتؼ النقاؿ عند استعمالو كطرفية انترنت مستقمة، شأنو شأف االنترنت قد يساء استخدامو في غير الغرض 

المخصص لو، القتراؼ أفعاؿ مختمفة تككف مجرمة أك غير مجرمة؛ كتعد جرائـ القذؼ كالسب أحد صكر إساءة 
 : استخداـ ىذه األجيزة كيتـ ذلؾ كفؽ حالتيف

 االلكتركنية المتضمنة مكاد القذؼ كالسب مف شبكة االنترنت، بكاسطة تكتتعمؽ بالمراسبل: الحالة األكلى
. خدماتيا المتاحة إلى الياتؼ النقاؿ، سكاء كانت رسائؿ كتابية أك رسـك أك صكر أك رسائؿ صكتية

تتعمؽ بإرساؿ المراسبلت االلكتركنية مف الياتؼ النقاؿ إلى شبكة االنترنت مف خبلؿ خدماتيا : الحالة الثانية
 (2).المتاحة،  البريد االلكتركني شبكة الكيب، أك غرؼ المحادثات أك شبكة الكيب

 
. 45محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .48محمد أميف أحمد الشكابكة، نفس المرجع السابؽ، ص (2)

 

  المطلب الثالث
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 الفرنسً  مدى تحقق ركن العالنٌة عبر االنترنت فً التشرٌعٌن

  والمصري

   تتمثؿ خطكرة القذؼ كالسب أساسا في إعبلف عبارات القذؼ كالسب، إذ يتحقؽ حينئذ التشيير بالمجني عميو، 
ثـ ذيكعو مما يستتبع اليبكط بمكانتو االجتماعية، كتتحقؽ العبلنية في ىذه الجرائـ متى تـ التعبير    عف المعنى 

عمى نحك يسمح بكصكلو إلى عمـ الجميكر، مفيكما عمى أنو خميط مف أفراد غير معينيف ال تربطيـ بالجاني 
 (1).صبلت مباشرة تفرض عمييـ كاجب االحتفاظ بما يقاؿ أك يدكر بينيـ

كال يثير ركف االدعاء بكاقعة شائنة أك إسنادىا لمغير، أم إشكاؿ في تطبيقو عمى جرائـ القذؼ المرتكبة عبر 
االنترنت، كما ال يثير ركف التعبير المشيف أك البذمء أم أشكاؿ عند تطبيقو عمى جرائـ السب المرتكبة عبر 

االنترنت، إال أنو يثكر التساؤؿ عما إذا كانت العبلنية تتحقؽ بطريؽ االنترنت حتى يمكننا القكؿ بإمكانية تحقؽ 
. أركاف جرائـ القذؼ كالسب المرتكبة عبر االنترنت لتطبيؽ العقكبات المقررة

كنتطرؽ في ىذا المطمب إلى مدل تحقؽ ركف العبلنية عبر االنترنت في التشريع الفرنسي في الفرع األكؿ  ثـ 
. نتعرض إلى مدل تحقؽ ركف العبلنية عبر االنترنت في التشريع المصرم في الفرع الثاني

  
مدى تحقق ركن العالنية عبر االنترنت في التشريع الفرنسي  :الفرع األول

، كتناكؿ في (2)  مف قانكف  حرية  الصحافة  الفرنسي29عرؼ  المشرع  الفرنسي  القذؼ كالسب  في المادة 
  مف قانكف حرية الصحافة، أحكاـ  القذؼ كالسب  المكجو إلى الييئات القضائية  كالمؤسسات 30المادة 

 

 

. 32 سابؽ، صعمجدم محب حافظ، مرج (1)
(2) Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 

" Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la 

personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de 

reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme 

dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification 

est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches 

incriminés.                                                                                                                                                

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est 

une injure  ". 

                                                                                              

 إلى أحكاـ القذؼ كالسب المكجو إلى مكظفي الكزارات 31، كتعرض في المادة (1)ةالدستكرية كالعسكرية كالعمكمي
لى كؿ شخص مكمؼ بخدمة عمكمية  لى القذؼ المكجو إلى المحكميف كالشيكد كا  كاإلدارات العمكمية كالكزراء، كا 
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 لتطبيؽ عقكبات القذؼ (3) مف قانكف حرية الصحافة الفرنسي32، كقد تطمبت المادة (2)بصفة دائمة أك مؤقتة
 23، كتكمف طرؽ العبلنية كفقا لممادة (4) مف نفس القانكف23 في المادة  عميياكالسب، تكافر العبلنية المنصكص

(5)في اآلتي
: 

.  الجير بالقكؿ أك الصياح أك التيديد في أماكف كمحافؿ عمكمية  - 
الكتابات أك المنشكرات أك الرسـك أك نقش لكحات أك رمكز أك صكر أك أم سند أخر لمكتاب أك القكؿ أك   - 

.  الصكرة،  بيعت أك كزعت أك عرضت لمبيع في أماكف أك محافؿ عمكمية
 . أك اإلعبلنات المعركضة ألنظار الجميكرتالبلفتا  - 

 . أم كسيمة لبلتصاؿ السمعي البصرم  - 
 

(1) Article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: 

 " La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les 

armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une 

amende de 45000 euros  ".                                                                              
(2) Article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: 

 " Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs 

fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de 

l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un 

ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public 

temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. 

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après ".      . 
(3) Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: 

" La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie 

d'une amende de 12000 euros.   
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison 

de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 

une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de 

ces deux peines seulement. 
Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers 

une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur 

handicap. 
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en 

outre ordonner :  

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du 

code pénal ". 

(4) Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: 

" Seront punis comme complice d'une action qualifièe crime ou dèlit ceux qui,soit par des discoures,cris 

ou menaces profèrès dans des lieux ou rèunions publics, soit par des ècrits, imprimès, dessins, 

gravures,peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'ecrit de la parole ou de l'image vendus ou 

distribuès,mis en vente ou exposè on regard du public,soit par tout moyen de communication 

audiovisuelle,auront directement provoquè l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action ,si la 

provocation a ètè suivie d'effet ". 

. 201أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص (5)
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 مف قانكف اإلعبلـ الفرنسي ال تثير أية صعكبة    في 23كالكاضح أف طرؽ العبلنية المذككرة في نص المادة 
 جعمت مف طرؽ العبلنية التي تتحقؽ بيا جرائـ القذؼ كالسب أية 23تطبيقيا عمى االنترنت؛ ذلؾ أف المادة 

 .كسيمة لبلتصاؿ السمعي البصرم
1986 مف قانكف حرية االتصاالت الصادر سنة 43فبالرجكع إلى أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 

، نجدىا (1)
كؿ شيء يكضع تحت تصرؼ الجميكر، بأية كسيمة مف كسائؿ " عرفت االتصاالت السمعية البصرية بأنيا 

االتصاؿ كالعبلمات أك اإلشارات أك الكتابات أك الصكر أك األصكات أك الرسائؿ أيا كانت طبيعتيا، كالتي ال 
، كقد اعتبر الفقو الفرنسي أف ىذا التعريؼ كاسع كيشمؿ مف بيف كسائؿ "تأخذ شكؿ المراسبلت الخاصة 

؛ ىذا ما يجعؿ االنترنت تشكؿ أحد كسائؿ العبلنية التي يتحقؽ (2)االتصاؿ السمعية البصرية خدمات االنترنت
.  مف قانكف اإلعبلـ الفرنسي23بيا القذؼ كالسب طبقا لنص المادة 

 
مدى تحقق ركن العالنية عبر االنترنت في التشريع المصري   : الثانيالفرع

306ك302   عرؼ المشرع المصرم القذؼ كالسب في المادتيف
، كتناكلت الفقرتاف الثانية كالثالثة       مف (3)

304ك303 كالمادتاف302المادة
 األحكاـ الخاصة باإلباحة كالعقاب كالظركؼ ، مف قانكف العقكبات المصرم(4)

كيتضح مف ىذه النصكص المشار إلييا أف المشرع المصرم يتطمب أف تتكافر العبلنية المنصكص . المشددة
 . مف قانكف العقكبات المصرم، لتطبيؽ عقكبات القذؼ كالسب171عمييا بالمادة

 
 (1) La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberté de communication. 
 (2) Anne Cousin, «La diffamation sur Internet arrachée au tribunal d'instance » 
 ,2004. )http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040622.shtml(      

     Cass,crim 06mai2003,(http:// www.legifrance.goov.fr)  

 . كما يمييا35أنظر مضمكف ىاتيف المادتيف فيما تقدـ بيانو في ىذه المذكرة بصدد المقصكد بجرائـ القذؼ ك السب، الصفحة (3)

كمع ذلؾ فالطعف في أعماؿ مكظؼ عاـ        أك "  مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو 302تنص الفقرتاف الثانية كالثالثة مف المادة  (4)
شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ال يدخؿ تحت حكـ الفقرة السابقة إذا حصؿ بسبلمة نية ككاف ال يتعدل أعماؿ الكظيفة 

.               أك النيابة أك الخدمة العامة، كبشرط أف يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كؿ فعؿ أسنده إليو، كال يغني عف ذلؾ اعتقاده صحة ىذا الفعؿ
". كال يقبؿ مف القاذؼ إقامة الدليؿ إلثبات ما قذؼ بو إال في الحالة المبينة في الفقرة السابقة 

 2.500يعاقب عمى القذؼ بالحبس مدة ال تجاكز سنة كبغرامة ال تقؿ عف "  مف قانكف العقكبات المصرم عمى أف 303كتنص المادة 
.  جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف7000جنيو كال تزيد عمى 

فإذا كقع القذؼ في حؽ مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة، ككاف ذلؾ بسبب أداء الكظيفة أك النيابة      
أك الخدمة العامة، كانت العقكبة الحبس مدة ال تجاكز سنتيف كغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو أك إحدل 

". العقكبتيف 
 عمى مف أخبر بالصدؽ كعدـ سكء القصد –أم عقكبة القذؼ –ال يحكـ بيذا العقاب "  مف ذات القانكف فتنص عمى أنو 304 أما المادة 

".  الحكاـ القضائييف أك اإلدارييف بأمر مستكجب لعقكبة فاعمو 

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040622.shtml
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يعتبر القكؿ كالصياح عمنيا   إذا "  ق مف قانكف العقكبات المصرم في فقرتيا األخيرة عمى أف171كتنص المادة
أك أم مكاف آخر مطركؽ    أك إذا  حصؿ الجير بو، بإحدل الكسائؿ الميكانيكية في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ 

حصؿ الجير بو أك ترديده بحيث يستطيع سماعو مف كاف في مثؿ ىذا الطريؽ أك المكاف أك إذا أذيع بطريؽ 
.  أك أية طريقة أخرلمالبلسمؾ

 عمنيا إذا كقع في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ، أك في أم مكاف آخر مطركؽ أك إذا كقع ءكيككف الفعؿ أك اإليما
. بحيث يستطيع رؤيتو مف مكاف في مثؿ ىذا الطريؽ أك المكاف

كتعتبر الكتابة كالرسـك كالصكر الشمسية كالرمكز كغيرىا مف طرؽ التمثيؿ عمنية، إذا كزعت بغير تمييز عمى 
عدد مف الناس أك إذا عرضت بحيث يستطيع أف يراىا مف يككف في الطريؽ العاـ أك أم مكاف آخر مطركؽ أك 

، كبيذا ال تقـك جريمة القذؼ كالسب في التشريع المصرم، إال إذا  "إذا بيعت أك عرضت لمبيع في أم مكاف 
تحقؽ السمكؾ اإلجرامي بصكرة عمنية كال يشترط أف تككف ىذه العبلنية حقيقية، بحيث يصؿ معنى الكاقعة 

 (1).تككف حكمية أك مفترضة المسندة بالفعؿ إلى الجميكر بؿ يكفي أف

مف قانكف العقكبات المصرم عف إحدل صكر ثبلث؛كىي  القكؿ  171كال تخرج كسائؿ العبلنية كفقا لنص المادة
 (2).، كعبلنية الكتابة كالصكر كما يماثمياءأك الصياح، الفعؿ أك اإليما

 عالنية القول أو الصياح أو ترديده :أوال
تتحقؽ عبلنية القكؿ أك الصياح أك ترديده، إذا حصؿ الجير أك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية في محفؿ عاـ 
أك مكاف آخر مطركؽ، أك إذا حصؿ الجير أك ترديده بحيث يستطيع سماعو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أك 

. المكاف، أك أذيع بطريؽ البلسمكي أك أية طريقة أخرم
كيقصد بالجير أك الصياح أف يتحدث الجاني بصكت مرتفع بحيث يستطيع سماعو مف كجو إليو الكبلـ 

 (4).، كعمى ذلؾ فالكبلـ كالصراخ الذم ال يصؿ إال إلى مسمع شخص كاحد، ال تتكفر فيو صفة العبلنية(3)كغيره
 أك الصياح، كال تتحقؽ العبلنية بمجرد الجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده بؿ يتعيف ؿ يفترض تكرار القكدكالتردم

 :أف يككف ذلؾ بصكرة مف عدة صكر
 
. 33 سابؽ، صعمجدم محب حافظ، مرج (1)
 عيف شمس، دار النيضة ة دكتكراه، جامعة، رساؿ العامة لمعالنية في قانون العقوبات، دراسة مقارنةم األحكاأحمد السيد عمي عفيفي، (2)

. 29، صر، مص2002العربية، 
. 623 سابؽ، صعفكزية عبد الستار، مرج (3)
. 10، صر، مص2002 الفني لئلصدارات القانكنية، ب، المكت في جرائم الصحافة والنشرز الوجيإبراىيـ عبد الخالؽ،( 4)

الجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية، في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ أك أم مكاف -1   
 .مطركؽ



 47 

الجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده في مكاف خاص، إذا كاف بإمكاف مف كاف مكجكدا في مكاف عاـ -2   
سماعو أك تحكؿ ىذا المكاف إلى مكاف عاـ بالمصادفة، ففي مثؿ ىذه الحالة يفترض القانكف تحقؽ العبلنية 

كتبرير افتراض تكافر العبلنية أف القكؿ أك الصياح أك ترديده، يتـ سماعو في مكاف مف األماكف العامة بطبيعتيا 
 (1).أك بالتخصيص

  ؽ أك أية طريقة أخرل؛ كتتحؽةالجير بالقكؿ أك الصياح أك ترديده بطريؽ استخداـ الكسائؿ البلسمكي-3   
العبلنية بيذه الصكرة إذا تـ استخداـ جياز السمكي كمف أمثمتو أجيزة اإلذاعة كالتمفزيكف أك أم كسيمة أخرل 

، كيستكم أف يتـ سماع القكؿ في مكاف عاـ أك مكاف خاص، كما ال يشترط أف تتـ اإلذاعة ( 2)يكشؼ عنيا العمـ
مف مكاف عاـ أك أف يسمع القكؿ أك الصياح جميع مف يحكزكف جياز استقباؿ، حيث يفترض القانكف استقباليـ 

 (3).لمقكؿ أك الصياح بمجرد إذاعتو
كىذه الصكرة ىي التي يمكف أف تككف أكثر صكر العبلنية انطباقا عمى استخدامات االنترنت، إلذاعة القكؿ أك 

الصياح أك ترديده؛ فالعبارات التي استعمميا المشرع بصددىا جاءت مرنة، كحيث أف مكاقع االنترنت ككذلؾ 
الرسائؿ االلكتركنية يمكف أف تشتمؿ عمى صكت، كعادة ما ترسؿ مف أماكف خاصة فإف الجير بيا بطريؽ 

 (4).االنترنت، سكاء تمقاىا مف كاف في مكاف عاـ أك خاص يتحقؽ بو ركف العبلنية
 الفعل أو اإليماء عالنية:اثاني

 مف قانكف العقكبات المصرم، إذا كقع       في 171 عمنيا كفقا لمفقرة الرابعة مف المادةءيككف الفعؿ أك اإليما
 إذا كقع بحيث يستطيع رؤيتو           مف كاف كمحفؿ عاـ أك في طريؽ عاـ أك في أم مكاف آخر مطركؽ، أ

، كلما كانت تقنيات االنترنت تتيح نقؿ الصكت أك الصكرة       ثابتة كانت أـ  في مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف
 Cathode Ray)متحركة، مف مستخدـ آلخر في أم مكاف في العالـ عف طريؽ أنبكب األشعة الميبطية الكاثكد

Tube Device)  فإف عبلنية األعماؿ كالحركات يمكف تصكرىا في نطاؽ االنترنت؛ كذلؾ فيما لك حصمت ،
عمى صكرة يستطيع معيا أف يشاىدىا أم شخص مكجكد في محؿ عاـ    أك مكاف مباح لمجميكر أك معرض 

  (5).لؤلنظار كمقاىي االنترنت
 
. 864 سابؽ، صعمحمكد نجيب حسني، مرج (1)
 .226 سابؽ، صعفكزية عبد الستار، مرج (2)
. 347، صر، مص1986 النيضة العربية، ر، دا الخاصمشرح قانون العقوبات، القسعمر السعيد رمضاف،  (3)
. 93مرجع سابؽ، ص مدحت رمضاف، (4)
. 51 سابؽ، صعمحمد أميف أحمد الشكابكة، مرج( 5)

ذا كاف األصؿ أف يقع القذؼ بالقكؿ كالكتابة فإنو نادرا ما يتحقؽ باألعماؿ كالحركات، كالمبلحظ مف خبلؿ  كا 
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 مف قانكف اإلعبلـ الفرنسي غياب ىذه الصكرة مف صكر العبلنية، حيث اكتفى 23االطبلع عمى نص المادة
. المشرع الفرنسي بطريقتيف فقط مف طرؽ العبلنية أم الكتابة كالقكؿ

 عالنية الكتابة والصور وما يماثميا:ثالثا 
إذا كانت استخدامات االنترنت تشتمؿ عمى الصكت كالصكرة كالحركة، فاف االستخداـ األكبر لبلنترنت مازاؿ 

 .يعتمد عمى الكتابة
 مف قانكف العقكبات المصرم، صكر عبلنية الكتابة ك الصكر كما  171كقد حددت الفقرة الخامسة مف المادة

يماثميا، كىى التكزيع بغير تمييز عمى عدد مف الناس، كالعرض في الطريؽ العاـ أك أم مكاف مطركؽ كالبيع 
 .كالعرض لمبيع في أم مكاف

 التكزيع -1   
  يفترض التكزيع تسميـ الجريدة أك المطبكع أك الرسـك أك الصكرة، بطريقة مباشرة أك غير مباشرة بغير مقابؿ، 

فقد يككف التكزيع باليد أك عف طريؽ البريد أك بالكضع في الصناديؽ الخاصة، كيختمؼ التكزيع    عف اإلفضاء 
بفحكل المكتكب أك المطبكع؛ حيث أف التكزيع يفترض اطبلع الغير شخصيا عمى ما يحتكيو المكتكب كفيـ 
معناه عف طريؽ الرؤية المباشرة، بينما اإلفضاء يعني أف الغير التقط معناه عف طريؽ الركاية سكاء لشخص 

كاحد أك لمجمكعة مف األشخاص، كيستكم أف يقـك الشخص بالتكزيع مف تمقاء نفسو أك بناءا عمى طمب الغير، 
كما يستكم أف يككف التكزيع عف طريؽ تداكؿ نسخة كاحدة منو أك بتداكؿ عدة نسخ، طالما كاف ذلؾ بفعؿ 

المتيـ، أك نتيجة حتمية لفعمو ال يتصكر أنو كاف يجيميا، كيتعيف أف يككف التكزيع لعدد      مف الناس دكف 
  (1).تمييز، كال يشترط أف يككف التكزيع عمى عدد معيف مف األشخاص

كتسمح تكنكلكجيا االنترنت بإمكانية تكزيع البيانات التي يتـ نشرىا عمى المكاقع الخاصة بالشبكة        كعمى 
جميع المشتركيف أيا كاف مكقعيـ الجغرافي، فتتحقؽ بذلؾ العبلنية بالتكزيع غير المباشر، كتكزيع الرسائؿ 

االلكتركنية دكف تمييز بحيث يتسمميا عدد غير محدكد مف المتعامميف مع االنترنت، كذلؾ مف خبلؿ البريد 
 (2).االلكتركني أك عف طريؽ مجمكعات األخبار، أك حتى التكزيع مف خبلؿ شبكة الكيب أك غرؼ الدردشة

 العرض- 2   
  يفترض العرض كضع المكتكب أك المطبكع بصكرة تسمح لمجميكر برؤيتو؛ كيتحقؽ ذلؾ بأم طريقة يمكف 

لمشخص في الطريؽ العاـ أك المكاف المطركؽ رؤيتو، كما تتكافر العبلنية حتى كلك عرضت الكتابة  
 
. 95 سابؽ، صعمدحت رمضاف، مرج (1)
. 55محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (2)

، فالعبرة (1) يمكف رؤيتيا ممف يككنكف في طريؽ عاـ أك مكاف خاص آخر بو اجتماعثفي مكاف خاص، بحي
إنما بالمكاف الذم يمكف كفي تحقؽ العبلنية في ىذه الحالة ليست بالمكاف الذم تعرض فيو الكتابة أك الرسكـ، 
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، كيتحقؽ العرض بطريؽ االنترنت مف خبلؿ شبكة الكيب، التي ينشر مف خبلليا الجناة كتاباتيـ (2)رؤيتيا فيو
كرسكميـ كصكرىـ اليدكية كالشمسية كاألفبلـ كالشارات عمى اختبلفيا، حيث يتخذكف مكاقعيـ عمى شبكة 

 (3).االنترنت الرتكاب أفعاليـ الجرمية كعرضيا
كىذا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي بشأف التخزيف الرقمي لمبيانات كالمعمكمات، الذم اعتبر أف نسخ المعمكمات 
كالبيانات عمى شبكة االنترنت يحبذ االستعماؿ الجماعي ليا، حتى كلك كاف الغرض مف التخزيف ىك االستعماؿ 

الشخصي لمبيانات كالمعمكمات، كرفض الدفع بأف كضع المعمكمات عمى صحيفة االنترنت ال يمثؿ عرضا 
لمغير، ككف الغير ىك الذم يسعى إلى اإلطبلع عمى صحيفتو، كما رفض تشبيو صحيفة الكيب بالمسكف 

 (4).الخاص
 البيع كالعرض لمبيع  -3   

يقصد بالبيع في مجاؿ العبلنية تسميـ الكتابة أك الرسـ مقابؿ ثمف معيف، كلكي تتحقؽ العبلنية يتعيف أف يككف 
، كبناءا عميو إذا قاـ شخص ببيع النسخة الكحيدة مف الجريدة التي         في (5)البيع لعدد مف الناس بغير تميز

 . حيازتو لـ تتحقؽ العبلنية
أما العرض لمبيع فيعني قياـ البائع بكضع المكتكب تحت تصرؼ المستيمؾ، ككضع الكتاب عمى رفكؼ المكتبة 
أك في كاجيتيا، أك نشر إعبلف في الصحؼ أك إرساؿ خطاب دعائي عف المكتكب، كال يشترط أف يحكز المتيـ 
المكتكب أك المطبكع فعبل، فيجكز اإلعبلف عف كتاب تحت الطبع أك كتاب ينكم المتيـ استيراده ك شراءه مف 

 (6).ناشر
كال يشترط في البيع أف يتـ في األماكف العامة أك المطركقة لمقكؿ بقياـ العبلنية، حيث ال يشترط في البيع ما 

 (7).يشترط في العرض، الذم ال يتحقؽ إال بكضع المكتكب تحت يد الغير
 كلقد أصبحت التجارة االلكتركنية السمة البارزة لتجارة العصر المرتبط بتطكر التكنكلكجيا كالمعمكمات

 
 
. 20مرجع سابؽ، ص إبراىيـ عبد الخالؽ، (1)
. 46 سابؽ، صعمجدم محب حافظ، مرج (2)
. 53محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (3)
. 97 سابؽ، صعمدحت رمضاف، مرج (4)
. 20 السابؽ، صعإبراىيـ عبد الخالؽ، نفس المرج (5)
. 47 السابؽ، صعمجدم محب حافظ، نفس المرج (6)
. 98 المرجع السابؽ، صسمدحت رمضاف، نؼ (7)

فأصبح الفضاء االلكتركني ساحة كبيرة لتبادؿ السمع كعرض المنتجات لمبيع، مف خبلؿ ما عرؼ بالمتاجر 
االفتراضية، التي احتمت مكاقعيا عمى صفحات الكيب العالمية، كىذا ما أدل إلى إمكانية تحقؽ العبلنية في 

 يحدث ذلؾ مف خبلؿ نشر إعبلف عمى ثجرائـ القذؼ كالسب عف طريؽ البيع كالعرض لمبيع عبر االنترنت؛ حي
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صفحات الكيب أك مجمكعات األخبار، أك إرساؿ خطاب دعائي عبر البريد االلكتركني أك غرؼ المحادثة 
-e)كالثرثرة، كأكثر صكر البيع كالعرض لمبيع عبر االنترنت ىي التي تتـ مف خبلؿ المزادات االلكتركنية 

auction).(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 55محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1 )
  

 المطلب الرابع 

التشرٌع           مدى تحقق ركن العالنٌة عبر االنترنت فً
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                           الجزائري 

، (1) مف قانكف العقكبات297 ك296نص المشرع الجزائرم عمى المقصكد بجرائـ القذؼ كالسب في المادتيف    
 المتعمقة 296 إذ اكتفت المادة ،لـ يحدد المشرع الجزائرم في ىاتيف المادتيف بدقة ككضكح طرؽ العبلنيةك

عادة النشر دكف بياف سندات النشر، كجاء الشطر األخير لممادة ببالقذؼ، في بداية األمر   296ذكر النشر كا 
ليستدرؾ ىذا الفراغ كلك بطريقة غير مباشرة، حيف أشار إلى الحديث كالصياح، كالتيديد كالكتابة كالمنشكرات 

.  كالبلفتات كاإلعبلنات ككسائؿ لنشر االدعاء أك إعادة نشره
 مف قانكف العقكبات الجزائرم، 296إف ىذا الخمؿ الكارد في نص المادة "  أحسف بكسقيعة الدكتكركفي ىذا يقكؿ 

راجع إلى سيك المشرع الجزائرم عند اقتباس أحكاـ القذؼ مف قانكف اإلعبلـ الفرنسي، إذ أغفؿ نقؿ ما نصت 
 مف ىذا القانكف كىي التي عرفت طرؽ العبلنية، كانتقؿ مباشرة إلى نقؿ محتكل الفقرة األكلى مف 23عميو المادة 

 كفي الكقت الذم أحاؿ فيو المشرع ، مف قانكف العقكبات الجزائرم296 التي تقابؿ نص المادة 29المادة 
، ال نجد في القانكف الجزائرم 23الفرنسي في المكاد المتعمقة بالقذؼ بخصكص طرؽ العبلنية إلى نص المادة 

 ة مف قانكف العقكبات الجزائرم المتعمقة بجنح297، أما المادة  "مماثمة في المكاد المتعمقة بالقذؼإحالة أم 
السب، بأف المشرع  عمى      كنرل بأف ما قيؿ بشأف القذؼ ينطبؽ ،السب فمـ تشر صراحة إلى العبلنية

أغفؿ ما نصت ، الفرنسي  مف قانكف اإلعبلـ29الجزائرم عندما اقتبس أحكاـ السب مف الفقرة الثانية مف المادة 
بؿ المادة ا التي تؽ29  المادةمف  مف ىذا القانكف، كانتقؿ مباشرة إلى نقؿ محتكل الفقرة الثانية23عميو المادة 

مشرع الفرنسي في المكاد المتعمقة بالسب، اؿ مف قانكف العقكبات الجزائرم، كفي الكقت الذم أحاؿ فيو 297
 مف قانكف اإلعبلـ، ال نجد في المكاد المتعمقة بالسب في قانكف 23بخصكص طرؽ العبلنية إلى المادة 
ذا كاف المشرع الجزائرم لـ يشر صراحة إلى العبلنية في نص المادة ، العقكبات الجزائرم أم إحالة مماثمة كا 

 الجنحة ككذا  في مف قانكف العقكبات، خبلفا لما ىك عميو في القانكف الفرنسي الذم اشترط ىذا العنصر297
"  كمؤداىا أف ، مف قانكف العقكبات الجزائرم463القانكف المصرم، فإف ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة 
كؿ مف ابتدر أحد األشخاص بألفاظ سباب غير عمنية، دكف  

 
.  مف ىذه المذكرة38 ك36راجع مضمكف ىاتيف المادتيف في الصفحة (1)

 (1) مجرد سيك  ىك297يدؿ عمى أف عدـ اإلشارة إلى العبلنية في نص المادة ..." أف يككف قد استفزه يعاقب
  .عمنيجنحة إلى مخالفة السب غير اؿاؿكبانتفاء العبلنية في أفعاؿ السب تتحكؿ 

 فرصة لتدارؾ ىذا السيك ،(2) 2001 لسنة 09-01ككاف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم بمكجب القانكف رقـ 
عادة االنسجاـ ألحكاـ قانكف العقكبات، غير أف المشرع ضيع ىذه الفرصة، حيف ترؾ نص المادتيف   296كا 

: (3) عمى حاليا، بؿ زاد األمر تعقيدا كذلؾ ألمريف297ك
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لى الييئات كالمؤسسات : األكؿ-     عندما نص عمى الجزاء المقرر لمقذؼ المكجو إلى رئيس الجميكرية، كا 
.   العمكمية في القسـ الخاص باإلىانة، بدؿ التنصيص عميو في القسـ الخاص بالقذؼ، كىك مكانو الطبيعي

 كىي ،عندما خص القذؼ المكجو إلى رئيس الجميكرية كالييئات المذككرة بطرؽ عبلنية مميزة: الثاني-    
 ككأننا بذلؾ ؛ كسيمة إلكتركنية أك معمكماتية أك إعبلميةةمأك أ ، آلية لبث الصكت أك الصكرةة كأم،ـكالكتابة كالرس

 كما أف المشرع الجزائرم ضيع (4).أماـ كضعية تختمؼ فييا طرؽ العبلنية باختبلؼ الجية المكجية إلييا القذؼ
 20 المؤرخ في 23-06فرصة أخرل لتدارؾ ىذا السيك بمناسبة تعديمو لقانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 

     (5) .2006ديسمبر 
مف قانكف العقكبات  297 ك 296كاد ـتباس الكارد في اؿؿض كاالمكأما القضاء الجزائرم فقد فؾ ىذا الغ

 حيف قضى بضركرة تكافر ركف العبلنية لقياـ  ،(6) استنادا إلى سمطتو في تفسير النصكص العقابية الجزائرم،
جريمة القذؼ، حيث قضت المحكمة العميا بأف إدانة المتيـ بجنحة القذؼ دكف تكافر أركانيا كخاصة ركف 

كعمى ضكئيا يحكـ  ، كلقاضي المكضكع سمطة تقدير الكقائع المادية حسبما يراىا(7)العبلنية يعد خرقا لمقانكف
  .بتكافر العبلنية أك بانتفائيا

 مف قانكف العقكبات الجزائرم  297 ك296كتتحقؽ العبلنية في جرائـ القذؼ كالسب طبقا لنصكص المكاد 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   220ص  أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ،(1)
. ، المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم2001جكاف26 المؤرخ في 09-01القانكف رقـ ( 2)
. 202أحسف بكسقيعة، نفس المرجع السابؽ، ص( 3)
دج، أك 250.000 إلى 50.000يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى اثني عشر شيرا، كبغرامة مف "مكرر عمى أنو 144 تنص المادة (4)

سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة  أك  بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، كؿ مف أساء إلى رئيس الجميكرية بعبارات تتضمف إىانة أك سبا أك قذفا،
"  الرسـ أك التصريح أك بأية آلية لبث الصكت أك الصكرة أك بأية كسيمة الكتركنية أك معمكماتية أك إعبلمية أخرل 

 التي تحدد عقكبة القذؼ 298  فيما يخص المكاد المتعمقة بالقذؼ كالسب بتعديؿ المادة 23-06 اكتفى المشرع الجزائرم في القانكف رقـ (5)
المكجو إلى األفراد، كنص في ىذه المادة باإلضافة إلى تشديد عقاب القذؼ المكجو إلى األفراد عمى أف صفح الضحية يضع حدا لممتابعة 

 .الجزائية
مجمة الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ االجتياد القضائي في المادة ، « سمطة القاضي في القياس عمى النص الجزائي »قريمس عبد الحؽ، ( 6)

 .114،113، الجزائر، ص ص 2004، العدد األكؿ، الجزائية كأثره عمى حركة التشريع بجامعة بسكرة
. 205356، رقـ2000-05-31غ ج ـ ع قرار  (7)

http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/affichedecision.php)    (  

.  الفعؿ أك اإليماء فبل نجد لو أم إشارة في قانكف العقكبات الجزائرمأما ،(2) أك الكتابة(1)بالقكؿ
 ككانت العبارات الكاردة في المكاد ،كلما كانت العبلنية في جرائـ القذؼ كالسب تتحقؽ بالقكؿ أك الكتابة

      مف قانكف العقكبات الجزائرم ال تشترط أف يتـ القكؿ أك الكتابة بكسيمة معينة، حيث أنيا جاءت297ك296
       كقد سبؽ أف بينا في المطمب السابؽ إمكانية تحقؽ العبلنية،مف المركنة بما يسمح بانطباقيا عمى االنترنت

http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/affichedecision.php)p
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في        لذا يمكننا القكؿ بانطباؽ أحكاـ القذؼ كالسب الكاردة ،في صكرتي القكؿ أك الكتابة بطريقة االنترنت
.  طريؽ االنترنتبل أفعاؿ القذؼ كالسب التي تتـ ؿ ع،مف قانكف العقكبات الجزائرم 297 ك296المكاد 

 لفؾ الغمكض ، مف قانكف العقكبات297 ك 296إال أننا نرل أنو يجدر بالمشرع الجزائرم أف يعدؿ المادتيف 
 كما يجب تعديميا لتككف صياغتيا كاضحة كمحددة بشأف انطباقيا عمى جرائـ القذؼ ،المتعمؽ بركف العبلنية

 ،لكجي كتطكر تقنية المعمكمات كخاصة االنترنتك المرتكبة بكاسطة األجيزة المستحدثة بفعؿ التقدـ التكف،كالسب
 مكرر 144عمى النحك الذم كردت بو جريمة اإلىانة كالقذؼ كالسب المكجو إلى رئيس الجميكرية في المادة 

 01 مع مقتضيات مبدأ الشرعية المنصكص عميو    في المادة 297 ك 296كذلؾ حتى يتكافؽ نص المادتيف 
، حيث أف مبدأ الشرعية يقتضي أف تصاغ نصكص التجريـ كالعقاب بطريقة كاضحة (3)مف قانكف العقكبات

. (4) فيياسالتباالمحددة كافية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  203أحسف بكسقيعة، نفس المرجع السابؽ، ص: مشار إليو لدل. رغير منشك:102628ؼ، مؿ1995-01-15 قرار 3غ ج ـ ؽ (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .203أحسف بكسقيعة، نفس المرجع السابؽ، ص: مشار إليو لدل. غير منشكر:199887، ممؼ1999-09-21 قرار 2غ ج ـ ؽ (2)

". ال جرٌمة وال عقوبة أو تدبٌر أمن بغٌر قانون "  من قانون العقوبات الجزائري على أنه 01تنص المادة  (3)

 .88، مصر، ص2002، الطبعة الثانية، دار الشركؽ، القانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سركر، (4)

 
 

المبحث الثانً 
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االنترنت والحماٌة الجنائٌة لسرٌة المراسالت  
 

   تعتبر المراسبلت مجاال ىاما إليداع أسرار األفراد سكاء تعمقت بالمرسؿ أك المرسؿ إليو أك بالغير، كال عبرة 
بشكؿ المراسمة فيستكم أف تككف خطابا أك برقية، أك تمكس أك غير ذلؾ مف األشكاؿ التي تستحدثيا التكنكلكجيا، 

( 1).طالما أف الكاضح مف قصد المرسؿ أنو لـ يقصد إطبلع الغير عمييا بغير تمييز

  كلقد رافؽ االنتشار المتزايد الستخداـ االنترنت في مختمؼ مجاالت الحياة، زيادة االعتماد عمى البريد 
، بشكؿ أصبح ييدد فيو كجكد البريد التقميدم، السيما كأنو يتيح إرساؿ كاستقباؿ (2)االلكتركني ككسيمة اتصاؿ

لى أم مكاف في العالـ، في ثكاف معدكدة كبتكمفة جد بسيطة، فالبريد اإللكتركني يعد أحد  الرسائؿ مف أم مكاف كا 
( 3).أشير الخدمات التي تقدميا االنترنت، كأكثرىا انتشارا

كما أدل ركاج التجارة االلكتركنية إلى تطكير العديد مف نظـ كبرمجيات نقؿ البيانات الكتركنيا لتسريع تبادؿ 
.   (4)كنقؿ المعمكمات بيف الشركاء التجارييف كتنفيذ صفقات العمؿ كتخفيض التكمفة الباىظة لبلتصاالت

ككفمت القكانيف العقابية المقارنة الحماية لحؽ سرية المراسبلت، إال أف التساؤؿ أصبح يثكر حكؿ ما إذا كانت 
 المراسبلت االلكتركنية المكتكبة ؟ تنطبؽ عمىحماية ىذه السرية 

كنقصد بالمراسبلت اإللكتركنية المكتكبة؛ كافة الرسائؿ المكتكبة التي يتـ تبادليا بطريؽ تقنية المعمكمات سكاء 
.   تمؾ التي تتـ باستخداـ نظاـ البريد اإللكتركني أك غيره مف برمجيات كأنظمة تبادؿ البيانات الكتركنيا

   كسنتطرؽ في ىذا المبحث إلى بياف المقصكد بالحؽ في سرية المراسبلت، كصكر التعدم عمى ىذا الحؽ في 
المطمب األكؿ، ثـ نتعرض إلى الحماية الجنائية لسرية المراسبلت االلكتركنية المكتكبة في التشريع الفرنسي في 

في المطمب         في التشريع المصرمرسائؿ االتصاالتالمطمب الثاني، كنتناكؿ الحماية الجنائية لسرية 
الثالث، كنعرج في المطمب الرابع كاألخير إلى مدل حماية المراسبلت االلكتركنية المكتكبة    في التشريع 

.  الجزائرم
 
 
. 52، ص طارؽ أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ( 1)
. 97 ص حسف طاىر داككد، مرجع سابؽ،( 2)
. 17، مصر، ص 2004، دار الفكر الجامعي،  التبادل االلكتروني لمبياناتمنير محمد الجنبييي، ممدكح محمد الجنبييي، (3)
      .14،12، نفس المرجع السابق، ص ص منير محمد الجنبييي، ممدكح محمد الجنبييي(4)

                                

المطلب األول                          

 الحق فً سرٌة المراسالت وصور التعدي علٌه 
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لى صكر التعدم عمى سرية     نتطرؽ في ىذا المطمب إلى المقصكد بسرية المراسبلت في الفرع األكؿ، كا 
. المراسبلت المكتكبة في الفرع الثاني

 
 المقصود بالحق في سرية المراسالت : الفرع األول 

   يعد الحؽ في سرية المراسبلت مف أىـ الحقكؽ التي تندرج في إطار الحقكؽ الشخصية، فيك مظير لحؽ 
سرية الحياة الخاصة التي ازدادت أىميتيا في الكقت الحاضر، كما أنو امتداد لحرية الفكر؛ ألف مف يخشى 

  (2).، فيك يعبر عف تبادؿ األفكار كالعاطفة بيذه الكسائؿ(1)انتياؾ سرية رسائمو ال يجرؤ أف يعبر عف ذلؾ بحرية
"  مف قانكف اإلجراءات الجزائية، بأنيا   95كقد عرؼ المشرع المصرم المقصكد بمفظ المراسبلت في المادة 

جميع الخطابات كالرسائؿ كالمطبكعات كالطركد لدل مكاتب البريد، كجميع البرقيات لدل مكاتب البرؽ 
". كالمحادثات السمكية كالبلسمكية 

 مف قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية 09كعرؼ المشرع الجزائرم المراسبلت في البند السادس مف المادة 
اتصاؿ مجسد بشكؿ كتابي عبر مختمؼ الكسائؿ المادية، التي يتـ تكصيميا إلى العنكاف " ؛ بأنيا (3)كالبلسمكية

المشار إليو مف طرؼ المرسؿ نفسو أك بطمب منو، كال تعتبر الكتب كالمجبلت كالجرائد كاليكميات كمادة 
". مراسبلت 

 كافة الرسائؿ المكتكبة سكاء أرسمت بطريؽ البريد أك بكاسطة رسكؿ «أما الفقو فقد عرؼ المراسبلت؛ بأنيا 
 »خاص، كما ينصرؼ معنى المراسبلت إلى البرقيات

، كيعاب عمى ىذا التعريؼ قصكر مضمكنو      عف (4)
 ءاستيعاب االتصاالت السمكية كالبلسمكية؛ ذلؾ أف معنى المراسبلت ينصرؼ إلى كافة االتصاالت، سكا

( 5).االتصاالت الكتابية كالرسائؿ أك البرقيات، أك االتصاالت السمكية كالبلسمكية كالمحادثات التميفكنية

 

. 257، األردف، ص 1996،03، العدد23، المجمدمجمة دراسات، «حماية حؽ سرية المراسبلت»كريـ كشاكش،  (1)
. 167، لبناف، ص 1999، منشكرات الحمبي الحقكقية، الحرياتمكريس نخمة،  (2)
. ة المتضمف القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكي2000غشت 05 المؤرخ في03-2000القانكف رقـ  (3)
. 578، مصر، ص 1993،الطبعة السابعة، دار الطباعة الحديثة، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائيةأحمد فتحي سركر،  (4)
. 257كريـ كشاكش، نفس المرجع السابؽ، ص  (5)

كؿ كسيمة اتصاؿ عف بعد غير عامة بيف األشخاص، كىذا يشمؿ الرسائؿ كالطركد « كعرفيا فقو آخر بأنيا 
البرقيات، كما أنو يشمؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة ككؿ الكسائؿ التكنكلكجية التي تحمؿ أسرار شخصية  كالبريدية

( 1).»مف معمكماتية كغيرىا كال ييـ كسيمة نقؿ ىذه الرسائؿ كالمعمكمات عف طريؽ البريد أك غيره

أما الحؽ في سرية المراسبلت فمـ يرد لو تعريؼ محدد في الدساتير كالقكانيف المقارنة، كقد اتجيت التشريعات 
إلى عدـ إيراد تعريؼ لمحؽ في سرية المراسبلت، تاركة ىذا األمر لمفقو كالقضاء، كاكتفت بكضع نصكص تكفؿ 

. حماية الحؽ كتعدد صكر االعتداء عميو
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لممراسبلت البريدية كالبرقية كالمحادثات التمفكنية، كغيرىا مف "  مف الدستكر المصرم أف 45فكرد في المادة 
كسائؿ االتصاؿ حرمة، كسريتيا مكفكلة كال تجكز مصادرتيا أك االطبلع عمييا أك رقابتيا إال بأمر قضائي 

       في 1996، كفي الجزائر نص التعديؿ الدستكرم لسنة "مسبب كلمدة محددة، كفقا ألحكاـ القانكف 
".  سرية المراسبلت كاالتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة "  أف 39المادة

 أف الدستكر الجزائرم كاف صريحا في  حماية الحؽ في سرية المراسبلت، بؿ 39كالمبلحظ مف نص المادة 
ذىب بعيدا في ىذا المجاؿ متجاكزا حتى دساتير الدكؿ التي تدعي الديمقراطية كحماية حقكؽ اإلنساف، حيف 

؛ فيك بذلؾ ينص عمى كؿ أنكاع المراسبلت، التي استعمميا " الخاصة بكؿ أشكاليا تكاالتصاال" استعمؿ عبارة 
كيستعمميا اإلنساف حاضرا أك مستقببل، خاصة مع التطكرات التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ االتصاالت 

كالمعمكمات كاالنترنت أك األقمار الصناعية، ككسائؿ التجسس السمعية كالبصرية الدقيقة الحجـ كالسيمة في 
( 2).التمكيو

كيقصد بالحؽ في سرية المراسبلت، عدـ جكاز الكشؼ عف محتكيات المراسبلت بيف األفراد، ذلؾ أنيا بمثابة 
، كتعد الرسائؿ ترجمة مادية ألفكار شخصية أك لرأم خاص، ال يجكز لغير طرفي ىذه (3)الكعاء المادم لؤلفكار

ذا قاـ أحد األشخاص باالطبلع عمييا فإف ذلؾ يعد انتياكا لحرمة المراسبلت كسريتيا،  المراسمة معرفتيا، كا 
؛ فمممراسبلت حرمة كمفاد ىذه الحرمة، أنو ال يجكز االطبلع  عمى المراسبلت، (4)كبالتالي انتياكا لمحياة الخاصة

إال مف مرسميا أك المرسؿ إليو، بصرؼ النظر إلى ما تحتكم عميو ىذه المراسبلت، حتى كلك تضمنت معمكمات 
 (5).ال تتعمؽ بالحياة الخاصة لممرسؿ أك المرسؿ إليو

كلكي تتمتع المراسبلت بيذه السرية يجب أف تككف مراسبلت خاصة، كالكتساب ىذه الصفة الخاصة اشترط 
  
 
 (غير منشكرة)، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  الحقوق والحريات في الدستور الجزائري والشريعة اإلسالميةدجاؿ بكير صالح، (1)

. 161، ص 2000
. 164دجاؿ بكير صالح، نفس المرجع السابؽ، ص  (2)
. 161دجاؿ بكير صالح، نفس المرجع السابؽ، ص  (3)
  2001، الطبعة األكلى، دار النيضة لعربية،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجية الصحافةمحمد محمد الشياكم،  (4)

. 17مصر، ص
. 18محمد محمد الشياكم، نفس المرجع السابؽ، ص  (5)

:  شرطيف كىما  تكافر(1)الفقو كالقضاء الفرنسي
.  محدديف كمعينيف ا يتعمؽ بأطراؼ المراسمة بأف يككنك:األول 
.  يتعمؽ بمضمكف المراسمة كذلؾ بأف يككف مضمكف الرسالة مبنيا عمى اعتبارات تخص المرسؿ إليو:الثاني 

( 2).كيتعمؽ بالحؽ في سرية المراسبلت حقاف أكليما حؽ الممكية كثانييما الحؽ في الحياة الخاصة

   إف الحؽ في سرية المراسبلت ليس حقا مطمقا لمفرد، فيك نسبي يجكز المساس بو في سبيؿ المصمحة 
، (3)العامة ، كمركر بمد بحالة حرب، أك لضركرة اجتماعية تختمؼ مف بمد آلخر، كمتابعة تحقيؽ في أمر مجـر
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بشرط أف يضع القانكف ضمانات تحمي حؽ الفرد مف االعتداء كالتعسؼ عميو، منيا تعييف الجية التي تقـك 
بمراقبة المكالمات أك الرسائؿ، كقاضي التحقيؽ أك النيابة العامة، كتحديد نكع الجريمة التي يسمح فييا بيذه 

( 4).المراقبة، كما يحدد المدة التي تتـ فييا، كالكسائؿ  المستعممة

كقد ثار التساؤؿ حكؿ إمكانية فتح الزكج لمرسائؿ المرسمة إلى زكجتو ؟    
، كقد استقر (5)فممزكجيف في الكاقع حياة مشتركة تقتضي حدكث اختبلط جزئي بيف حقييما في الحياة الخاصة

القضاء الفرنسي عمى أنو ال يجكز ألم مف الزكجيف مراقبة مراسبلت اآلخر، فالزكج الذم يفتح مراسمة خاصة 
بالزكج اآلخر ال يستطيع االحتماء بالحصانة المقررة بالنسبة لمسرقات الحاصمة بيف األزكاج؛ ذلؾ   أف التعدم 
نما يمس الطرؼ اآلخر في المراسمة كىك ليس مف  عمى المراسبلت بالفتح أك اإلخفاء ال يمس الزكج فحسب، كا 

  (6).أعضاء األسرة كبالتالي  يجب حمايتو
 

        صور التعدي عمى سرية المراسالت المكتوبة: الفرع الثاني 
   مف السيؿ االطبلع عمى محتكل الخطابات بكاسطة مكظؼ ىيئة البريد، أك الساعي الذم يقـك بتسميـ 

الخطابات، كما تمعب الكسائؿ العممية الحديثة دكرا كبيرا في فض الرسائؿ السرية المغمقة، دكف أف تترؾ أثرا 
يثبت بأف الرسائؿ قد تـ فحصيا أك االطبلع عمى مضمكنيا، كىذه الخطكرة مكجكدة أيضا بالنسبة         إلى 

البرقيات، فمرسؿ البرقية يسمميا أك يممييا عمى المكظؼ المختص، ثـ تتداكؿ بيف عدد مف المكظفيف المختصيف 
. حتى تصؿ إلى المرسؿ إليو

كالتعدم عمى سرية المراسبلت ليس مقصكرا عمى المراسبلت المكتكبة، بؿ يمكف أف يقع أيضا عمى 
 
  
 (1) T.corr Puteaux, 28 septembre 1999, 

)                                                 http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_ti-puteaux_280999.htm( 

. 248صمرجع سابؽ،   ممدكح خميؿ بحر،(2)
. 132، ص2002، (غير منشكرة)، رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  الحق في األمن الشخصيفار جميمة، (3)
. 162دجاؿ بكير صالح، مرجع سابؽ، ص( 4)
. 251ممدكح خميؿ بحر، نفس المرجع السابؽ، ص (5)
. 131فار جميمة، نفس المرجع السابؽ، ص (6)

، إذ يستطيع المكظؼ المختص أف يتدخؿ   في ةالمراسبلت الكبلمية، كنعني بذلؾ المحادثات السمكية كالبلسمكي
محادثة تميفكنية بيف شخصيف، كيتمكف مف معرفة ما يدكر بينيما، إال أف دراستنا ستقتصر عمى سرية المراسبلت 

.  المكتكبة التزاما بمجاؿ الدراسة في ىذا المبحث
ذا كاف مف المستحيؿ حماية ىذه السرية بالكسائؿ المادية، فإنو في اإلمكاف حمايتيا بالكسائؿ القانكنية   كذلؾ  كا 

، كيمكف االعتداء عمى سرية المراسبلت المكتكبة بالفتح أك اإلخفاء أك االختبلس        (1)بمعاقبة التعدم عمييا
.   أك اإلفشاء أك اإلتبلؼ

http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_ti-puteaux_280999.htm
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  الفتح: أوال 
   ىذا النكع مف االنتياؾ يشمؿ فقط الرسائؿ داخؿ الظركؼ الخاصة بيا، كال يشمؿ ذلؾ بطاقات البريد 

  كالفتح ىك (2)كالبرقيات، كفتح الرسائؿ مف بيف الكسائؿ المختمفة لمحصكؿ عمى معمكمات عف شخص رغـ إرادتو
فض الظرؼ المحتكم عمى الرسالة بأم طريقة، أك ىك إزالة العائؽ المادم الذم يضعو المرسؿ محافظة عمى 
السر، كيستكم أف يككف الفتح بطريقة ظاىرة، مثؿ كسر الختـ أك قطع المظركؼ أك تمزيؽ المفائؼ، أك بطريقة 

، أك باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة، بحيث ال يكتشفيا (3)غير ظاىرة تنطكم عمى شيء مف الحذؽ كالميارة
( 4).الشخص العادم

اإلخفاء  : ثانيا 
   تشترؾ الخطابات كالبرقيات في إمكانية إخفاءىا، كاإلخفاء ىك كؿ ما مف شأنو منع كصكؿ الخطاب      أك 

كقد     البرقية إلى المرسؿ إليو، سكاء كاف ذلؾ بإلقائيا أك بتسميميا إلى شخص آخر، أك بحفظيا عند المخفي
تكسع القضاء الفرنسي في تفسير معنى اإلخفاء، فاعتبر االحتجاز المؤقت لمرسالة، كالتأخير المعتمد    في 
تسميميا إلى المرسؿ إليو بمثابة إخفاء يقع تحت طائمة العقاب، فالقانكف حسب القضاء الفرنسي يعاقب كؿ 

شخص يتدخؿ عمدا في الطريؽ الطبيعي لممراسمة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو، فيؤدم تدخمو إلى تعطيؿ كصكؿ 
الرسالة، كلك كاف ذلؾ لفترة كجيزة، كما اعتبر تعمد المكظؼ إعادة الرسالة إلى ىيئة البريد مدعيا  أف المرسؿ 

( 5).إليو غير معركؼ، أك غير مقيـ بالعنكاف المدكف عمى الرسالة، ىك مف قبيؿ اإلخفاء

 اإلفشاء: ثالثا 
   يقصد باإلفشاء اطبلع الغير عمى مضمكف المراسمة بأية طريقة كانت، فقد يككف ذلؾ بالكتابة أك المشافية 

يعتبر إفشاء -  كحالة تقديـ إثبات في المحكمة– كما إلى ذلؾ، ككقاعدة عامة كفيما عدا الحاالت االستثنائية 
 
.  05، مصر، ص 1965، 03، السنة التاسعة، العدد مجمة إدارة قضايا الحككمة،«التعدم عمى سرية المراسبلت»ادكارد غالي الذىبي،  (1)
، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، منشأة المعارؼ، دكف سنة نشر، مصر ص  أثر التطور التكنولوجي عمى الحريات العامةمبدر لكيس، (2)

265 .
. 19ادكارد غالي الذىبي، نفس المرجع السابؽ، ص  (3)
. 262مبدر لكيس، نفس المرجع السابؽ، ص  (4)
.  كمايمييا20ادكارد غالي الذىبي، نفس المرجع السابؽ، ص  (5)

الشخص لممراسبلت المعيكدة إليو بتكصيميا، أك بطاقة البريد أك أية اتصاالت أخرل سكاء بالبريد          أك 
  (1).بالطريؽ الشخصي، انتياكا لمبدأ سرية المراسبلت كحرمتيا

كال يشترط في اإلفشاء أف يككف عمنيا، بؿ يكفي أف يككف لشخص كاحد؛ فالمكظؼ بمكتب البريد           أك 
التميفكنات أك التمغرافات، الذم يفشي لزكجتو بمضمكف إحدل المراسبلت سالفة الذكر، يعتبر متعديا     عمى 

 .مبدأ سرية المراسبلت كحرمتيا، حتى كلك طمب مف زكجتو كتماف السر

 االختالس: رابعا 
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   قد يختمس المكظؼ أك غيره رسالة أك برقية معينة، أم تتجو نيتو إلى اعتبارىا مممككة لو كيضيفيا     إلى 
ممكو، كيختمؼ االختبلس عف اإلخفاء ككف ىذا األخير يستمـز تعمد االحتفاظ بالخطاب كلك لفترة قصيرة قبؿ 

 .كصكلو إلى المرسؿ إليو

 ال تحمي المراسبلت الخاصة   مف – كقانكف العقكبات المصرم–كالمبلحظ أف بعض القكانيف العقابية المقارنة 
نما تتحقؽ فييا الحماية مف االختبلس، مف خبلؿ المكاد التي تعاقب       عمى  اختبلسيا بصكرة مباشرة كا 
اختبلس األمكاؿ المسممة إلى المكظؼ بسبب كظيفتو إذا كاف المعتدم مكظفا، كبالمكاد التي تعاقب   عمى 

( 2).السرقة، إذا كاف المعتدم غير مكظؼ

 مف 137أما المشرع الجنائي الجزائرم، فقد عاقب عمى اختبلس المراسبلت الخاصة بصكرة مباشرة، في المادة 
. قانكف العقكبات التي تحمي المراسبلت الخاصة مف االعتداء عمييا

 اإلتالف: خامسا 
   يقصد باإلتبلؼ تغييب الرسالة كجعميا غير صالحة، ألف ينتفع بيا عمى النحك المعدة لو أصبل، كلذلؾ فإنو 
يعد مف قبيؿ اإلتبلؼ، إعداـ الرسالة جزئيا أك كميا، كأف يتـ ذلؾ بحرقيا أك تمزيقيا أك مسح المادة المكتكبة 
بصكرة كمية أك جزئية، بحيث يتعذر عمى المرسؿ إليو االنتفاع بيا بحسب ما ىك مقرر، كقد نص المشرع 

    مف 303 ك137الجزائرم عمى اعتبار اإلتبلؼ صكرة مف صكر التعدم عمى سرية المراسبلت في المكاد 
.  قانكف العقكبات الجزائرم

 
 
 
 
 
  
 
 
. 277مبدر لكيس، مرجع سابؽ، ص  (1)
.   كما يمييا25ادكارد غالي الذىبي، مرجع سابؽ، ص  (2)

   
المطلب الثانً 

الحماٌة الجنائٌة للمراسالت اإللكترونٌة المكتوبة            فً 

 التشرٌع الفرنسً
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 في شأف نظـ المعالجة اآللية لمبيانات، كالمعدؿ لقانكف 1988    لـ يذكر القانكف الفرنسي الصادر في عاـ 
 المتعمؽ بسرية رسائؿ 646-91العقكبات الفرنسي آنذاؾ أية حماية لبلتصاالت، إلى أف صدر القانكف رقـ 

 الذم كفر حماية لممراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، ثـ صدر قانكف العقكبات الفرنسي الجديد (1)االتصاالت
 في فقرتيا الثانية، ما سبؽ كأف نص عميو في القانكف قانكف سرية 9-432، كضمف في مادتو رقـ 1994لعاـ 

؛ كقد كفر قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، حماية لسرية المراسبلت التي يتـ نقميا عف (2)رسائؿ اإلتصاالت
 فتضمنت المادة 9-432 كالفقرة الثانية مف المادة 15-226طريؽ كسائؿ االتصاؿ في الفقرة الثانية مف المادة 

 عقاب كؿ مف يقكـ بسكء نية باعتراض، أك اختبلس      أك استخداـ أك (3) في الفقرة الثانية منيا226-15
إذاعة مراسبلت صادرة أك مرسمة أك يتـ استقباليا بطريؽ االتصاالت، أك باشر بتنصيب جياز مصمـ لمقياـ 

  عقاب كؿ فرد مؤتمف لدل (4) فتضمنت في فقرتيا الثانية9 -432أما المادة . بيذه االعتراضات
  

 (1) La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voi des 

télécommunications.  

 . 93  عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص(2)
 (3) Article 226-15 du code pènal français:  

 Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des 

correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre 

frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

   Est puni des mêmes peines le fait,commis de mauvaise foi d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou 

de divulguer des correspondances émises,transmises ou reçues par la voie des tèlècommunication    

ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions) 

(4) Article 432-9 du code pènal français:   

 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, 

d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la 

suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, 

est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

   Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un 

exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de 

services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre 

ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances 

émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de 

leur contenu) 

عامة، أك أم عامؿ لدل مستغؿ لشبكة اتصاالت إلكتركنية مفتكحة لمعامة      أك أك مكمؼ بخدمة شخص عاـ 
 ذلؾ في غير الحاالت المقررة قانكنا باعتراضسيؿ أمر أك أك مزكد خدمة اتصاالت، إذا قاـ عند مباشرتو لعممو 

أك إذاعة       أك اختبلس مراسبلت صادرة أك مرسمة أك تـ استقباليا بطريؽ االتصاالت، ككذلؾ باستخداـ
. مضمكنيا

 مف قانكف العقكبات 9-432 ك15-226كسنتعرض في ىذا المطمب لدراسة محؿ النشاط اإلجرامي في المادتيف 
الفرنسي، كالنظر في مدل دخكؿ المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة، ضمف مفيـك المراسبلت التي تتـ بطريؽ 
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جرائـ االعتداء عمى سرية رسائؿ االتصاالت في ؿاالتصاالت كذلؾ في الفرع األكؿ، ثـ نتعرض بصكرة مكجزة 
 . الفرع الثاني

 
 من قانون 9-432 و15-226محل النشاط اإلجرامي في المادتين : الفرع األول

العقوبات الفرنسي  
تحديده : أوال 

 ىك رسائؿ  9-432 كالفقرة الثانية مف المادة 15-226   محؿ النشاط اإلجرامي في الفقرة الثانية مف المادة 
المراسبلت الصادرة أك المرسمة أك التي يتـ استقباليا " االتصاالت ، كىك ما عبر عميو المشرع الفرنسي بعبارة 

".  بطريؽ  االتصاالت 
يتضح مف صياغة المادتيف سالفتي الذكر، أنيا ال تتضمف أم عبارة صريحة تشير إلى المراسبلت التي تتـ 

 (1)بطريؽ االنترنت، كيرل الفقو الفرنسي أف المشرع لـ يحـ المراسبلت التي تتـ بطريؽ االنترنت بنصكص خاصة
غير أنو قاـ بحماية رسائؿ االتصاالت التي تنطبؽ عمى كؿ أشكاؿ كطرؽ االتصاالت، ككؿ طرؽ الحصكؿ 

، كذلؾ (2)عمى المعمكمات، مما يجعميا تنطبؽ عمى المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة، التي تتـ بطريؽ االنترنت
، 1986 مف قانكف حرية االتصاالت الصادر سنة 43طبقا لمفيـك االتصاالت الكارد بالفقرة األكلى مف المادة 

كؿ نقؿ أك إذاعة أك استقباؿ لعبلمات أك إشارات        أك كتابات أك صكر،أك "التي عرفت االتصاالت بأنيا 
".   أصكات أك معمكمات أيا كانت طبيعتيا باألسبلؾ أك بالضكء أك بالراديك أك بالكيرباء أك بأم نظاـ إلكتركتقني 
  كثار التساؤؿ في الفقو الفرنسي حكؿ ما إذا كانت المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة بصفة عامة كرسائؿ البريد 

االلكتركني خصكصا، التي يتـ تبادليا عبر االنترنت تدخؿ ضمف مفيـك المراسبلت؟ 
عرؼ القضاء الفرنسي المراسبلت بأنيا كؿ عبلقة كتابية بيف شخصيف أك أكثر محدديف كمعينيف، كالتي قد 

 
 
 (1) Alain Bensoussan,Internet aspects juridiques,2°edition,hermes,1998,france,p157. 
 (2) Alain Bensoussan,OPCIT,p158. 

 
 المكتكبة كرسائؿ البريد ةتككف رسالة أك مراسمة أك ظرؼ مغمؽ، مما يتبيف معو أف المراسبلت اإللكتركني

  (1).اإللكتركني تدخؿ ضمف مفيـك المراسبلت 
 صادر مكقد أكد القضاء الفرنسي رأل الفقو في أكؿ حكـ لو يتعمؽ بالتعدم عمى سرية رسائؿ البريد اإللكتركف

2000 نكفمبر 02عف محكمة باريس االبتدائية في 
، اعتبر فيو أف البريد اإللكتركني يشكؿ مراسمة محمية (2)

، كما أكدت ىذا الرأم محكمة (3)بقاعدة سرية المراسبلت المعاقب عمى انتياكيا في قانكف العقكبات الفرنسي
 (4).2001 أكتكبر 20النقض الفرنسي في قرار ليا صادر عف الغرفة االجتماعية بتاريخ 

الصفة الخاصة لممراسالت اإللكترونية المكتوبة : ثانيا 
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.  ال يتحقؽ االعتداء عمى سرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، إال إذا كانت ذات صفة خاصة
كتعتبر المراسبلت اإللكتركنية التي تتـ عبر االنترنت ذات طابع خاص، طالما تكافرت فييا شركط اعتبار 

، رسائؿ البريد اإللكتركني محمية بمكجب القانكف، (6)، كفي ىذا المجاؿ اعتبر القضاء الفرنسي(5)المراسمة خاصة
طالما كاف المضمكف الذم تحممو مرسبل بصفة حصرية مف طرؼ شخص معيف إلى شخص آخر محدد، كىذا 

 (7).عمى عكس المراسبلت العامة
 :(8)كقد تطمب القضاء الفرنسي تكافر شرطييف الكتساب المراسبلت الصفة الخاصة

.  محدديف ك معينيفامتعمؽ بأطراؼ المراسمة بأف يككنك:   األكؿ
. متعمؽ بمضمكف المراسمة، بأف يككف مبنيا عمى اعتبارات شخصية تخص المرسؿ إليو:    الثاني

كطبقا ليذيف الشرطيف ال تكتسب الصفة الخاصة، رسائؿ البريد اإللكتركني التي يتـ تكزيعيا عبر االنترنت لعدد 
مف الناس دكف تمييز، كال تدخؿ في نطاؽ حماية سرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت بمكجب 

 ، كيأخذ نفس الحكـ رسائؿ البريد اإللكتركني التي تتضمف جرائد كدكريات رقمية  9-432ك15-226المادتيف
 (9). (note service)ككذلؾ تعميمات إدارية لمكظفي المؤسسة

 كما ال تكسب  الصفة  الخاصة  المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة، التي  يتـ  إرساليا  إلى قاعات الدردشة 
لى مجمكعات األخبار . الجماعية، كا 

  
  Julien Le Clainche,« Courriels et secret des correspondances privèe », (1) 

 http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=222),2004(  

 (2) TGI Paris, 2 novembre 2000, 

              (http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/jug_tgi_paris_021100.htm ) 
 (3) Maximilien Dotsè Amegee, la cybersurveillance et le secret professionnel, Memoire de DEA, 

Université de paris-Nanterre, 2002, p79,                                                 ,                                                                                                                             
                             (http:// mémoireonline.free.fr/cybersurveillance.html) 

(4) Arret de la chambre sociale de la cour de cassation de 20 Octobre 2001,                                                                                                      
(http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=153)                                                  

                      .         .                   .                                (5) Julien Le Clainche, OPCIT.                        

(6) TGI Paris, 2 novembre 2000, OPCIT. 

(7) Maximilien Dotsè Amegee,OPCIT, p79 
(8) T.corr Puteaux, 28 septembre 1999 ,OPCIT. 

(9) Richard Messina, « vie privèe et Internet », 
 )      http://www.univ-evry.fr/pdf/infos_legales/Protection_vieprivee_V1.pdf(  

 
 جرائم االعتداء عمى سرية المراسالت التي تتم بطريق االتصاالت: الفرع الثاني

   عاقب المشرع الفرنسي عمى االعتداء عمى سرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت في الفقرة الثانية مف 
 مف قانكف العقكبات الفرنسي، كذلؾ مف خبلؿ تجريـ اعتراض 9-432 كالفقرة الثانية مف المادة 15-226المادة 

أك اختبلس أك استخداـ أك إذاعة محتكل المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، ككذلؾ عبر تجريـ تنصيب أم 
. جياز مصمـ لمقياـ بيذه االعتراضات

javascript:void(0)
http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=222),2004
http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=222),2004
http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=222),2004
http://www.univ-evry.fr/pdf/infos_legales/Protection_vieprivee_V1.pdf
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محتكل " اعتراض أك اختبلس، أك استخداـ أك إذاعة"    عبر المشرع عف الركف المادم لمجريمة األكلى بألفاظ 
. رسالة االتصاالت

كيقصد باالعتراض؛ الحيمكلة بيف الشيء ك بيف بمكغ ىدفو، فاالعتراض يمثؿ إعاقة لرسالة االتصاالت بمنع 
 (1).كصكليا إلى المرسؿ إليو

استيبلء الجاني عمى رسالة االتصاالت باتجاه نيتو إلى اعتبارىا مممككة لو، كقد جـر المشرع  كيقصد باالختبلس؛
الفرنسي كذلؾ استخداـ رسالة االتصاالت سكاء تـ ذلؾ سرا أك عبلنية، أما اإلذاعة، فتعني نقؿ مضمكف 

 (2).المراسمة إلى عدد غير محدد مف الغير
     مف 15- 226كالقصد الجنائي في ىذه الجريمة ىك قصد خاص، حيث اشترط المشرع الفرنسي في المادة 

قانكف العقكبات، سكء نية الجاني لمعقاب عمى أفعاؿ االعتراض أك االختبلس، أك االستخداـ أك اإلذاعة لرسالة 
االتصاالت، كيبلحظ أف ىذا المعيار صعب اإلثبات كدقيؽ لمغاية، ألنو يتطمب القدرة التامة عمى تقييـ الجانب 

  (3).النفسي لممتيـ
كقد قرر المشرع الفرنسي ليذه األفعاؿ عقكبة الحبس لمدة سنة، كغرامة تقدر بخمسة كأربعيف ألؼ أكرك  لكؿ مف 

. قاـ باعتراض أك اختبلس، أك استخداـ أك إذاعة رسالة االتصاالت
 مف قانكف العقكبات الفرنسي، عمى تشديد عقكبة أفعاؿ 9 -432كنص المشرع في الفقرة الثانية مف المادة 

االعتراض أك االختبلس، أك االستخداـ أك اإلذاعة إلى الحبس ثبلث سنكات كغرامة تقدر بخمسة كأربعيف ألؼ 
. أكرك، إذا كاف مرتكب أحد ىذه األفعاؿ مف العامميف في شبكة االتصاالت أك أمر بذلؾ أك سيمو لمغير

كالمبلحظ مف خبلؿ نص ىذه المادة أف المشرع الفرنسي لـ يشترط في ىذه الحالة سكء نية الجاني، مما يعني 
أف القصد الجنائي المطمكب في حالة ما إذا كاف مرتكب النشاط اإلجرامي أحد العامميف في شبكة اتصاالت ىك 

. القصد الجنائي العاـ
 إمكانية إباحة أفعاؿ االعتراض أك االختبلس أك االستخداـ 9-432كقد تضمنت الفقرة الثانية مف المادة 

 
. 209، مصر، ص2003دار النيضة العربية،  أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم االتصاالت،  إبراىيـ حامد طنطاكم،(1)
. 274يكسؼ الشيخ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص( 2)
. 790محمكد نجيب حسني، مرجع سابؽ، ص (3)

إذا قاـ عند مباشرتو لعممو، باألمر أك التسييؿ " ... أك اإلذاعة لممراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، بقكليا 
". أك القياـ بذلؾ في غير الحاالت المقررة قانكنا 

كحصر المشرع الفرنسي الحاالت  التي يباح فييا أفعاؿ االعتراض أك االختبلس أك االستخداـ أك اإلذاعة 
:  (1)لرسائؿ االتصاالت في حالتيف

 جكيمية 10 الصادر في 646-91 مف القانكف رقـ 22المادة  )الحاالت التي يجكز فييا التصنت التميفكني-1   
1991 .)
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  مف قانكف البريد L-6مادة )حاالت الرقابة الجمركية المتعمقة بحضر استيراد أك تصدير بضائع معينة-2   
 .(كاالتصاالت

   أما الجريمة الثانية مف جرائـ االعتداء عمى سرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، فيي جريمة 
. تنصيب جياز مصمـ لمقياـ باعتراض المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاؿ

 عقاب كؿ مف باشر بتنصيب جياز مصمـ 15-226فقد قرر المشرع الفرنسي في الفقرة األخيرة مف المادة 
لمقياـ باعتراض رسائؿ االتصاالت بعقكبة الحبس لمدة سنة كغرامة تقدر بخمسة كأربعيف ألؼ أكرك، كقصد 

المشرع مف خبلؿ تجريـ ىذا الفعؿ فرض نكع مف الرقابة عمى أجيزة االعتراض، باعتبارىا عنصرا ىاما  كأساسيا 
 . الرتكاب فعؿ االعتراض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 135إبراىيـ حامد طنطاكم، مرجع سابؽ، ص (1)

 

المطلب الثالث 

 الحماٌة الجنائٌة لسرٌة رسائل االتصاالت                   فً 

التشرٌع المصري                            
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يعاقب بالحبس لمدة "  عمى أنو 2003 الصادر سنة (1) مف قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم73   تنص المادة 
ال تقؿ عف ثبلثة أشير، كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو، كال تتجاكز خمسيف ألؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف 

: العقكبتيف، كؿ مف قاـ أثناء تأدية كظيفتو في مجاؿ االتصاالت كبسببيا بأحد األفعاؿ اآلتية
إذاعة أك نشر أك تسجيؿ لمضمكف رسالة اتصاالت أك لجزء منيا، دكف أف يككف لو سند قانكني      في  -1   
. ذلؾ
 .إخفاء أك تغيير أك إعاقة أك تحكير رسالة اتصاالت أك لجزء منيا تككف قد كصمت إليو -2   

كعمة تجريـ األفعاؿ السابقة أنيا تمثؿ انتياكا لمحؽ في سرية المراسبلت، كييدؼ المشرع المصرم مف كراء 
حاطتيا بسياج مف السرية يحكؿ دكف اختراقيا بدكف رضاء  تجريـ ىذه األفعاؿ إلى حماية الحياة الخاصة كا 

صاحبيا، كالذم دفع المشرع إلى ذلؾ ىك ما أحدثو التقدـ التكنكلكجي مف تطكر ىائؿ في كسائؿ االتصاالت 
 (2).كفي أجيزة اختراقيا، مما يمكف مف سيكلة معرفة مضمكف رسالة االتصاالت

 مف قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم في الفرع األكؿ، 73كنستعرض فيما يمي الشرط المفترض في جرائـ المادة 
 في الفرع الثاني، كبعدىا نتعرض لجرائـ االعتداء عمى سرية 73ثـ نتناكؿ محؿ النشاط اإلجرامي في المادة 

رسائؿ االتصاالت في الفرعيف الثالث كالرابع، كفي الفرع الخامس نبيف العقكبات المقررة لجرائـ االعتداء عمى 
. سرية رسائؿ االتصاالت

 
 73توافر صفة خاصة في الجاني الذي يرتكب جرائم المادة : الفرع األول 

 مف قانكف تنظيـ االتصاالت، كجكب تكافر صفة خاصة في مرتكب  ىذه الجرائـ بأف 73   تتطمب جرائـ المادة 
. يككف مف العامميف في شبكات االتصاالت

كبما أف شبكات االتصاالت بعضيا تعد مف المرافؽ العامة في الدكلة، فإف العامميف فييا يعدكف مف المكظفيف  
 
 
.  ، المتضمف قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم2003 فيفرم 04، المؤرخ في 10-03القانكف رقـ  (1)
. 130إبراىيـ حامد طنطاكم، مرجع سابؽ، ص (2)

ف كانكا ليسكا بمكظفيف  العمكمييف، كنظرا ألف بعضيا اآلخر يعد مف الشركات الخاصة، فإف العامميف فييا كا 
عمكمييف، إال أف النص يسرم عمييـ باعتبارىـ مف العامميف في شركات االتصاالت، كال أىمية لنكع العبلقة التي 
تربط العامؿ بشبكة االتصاالت التي يعمؿ فييا، فيستكم أف يككف مف أصحاب الكظائؼ الدائمة        أك أف 

.  يككف معينا بعقد لمدة محددة أك معينا تحت االختبار
كالكقت الذم يعتد بو في تكافر الصفة الخاصة ىك الكقت الذم يرتكب فيو الفعؿ اإلجرامي، كتعميؿ ذلؾ    أف 

. الفعؿ ال يصمح لتككيف الركف المادم، إال إذا صدر عف شخص يحمؿ ىذه الصفة
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 أف تقع أم منيا أثناء تأدية الكظيفة         أك 73كيشترط المشرع المصرم لتكافر الجرائـ الكاردة في المادة 
بسببيا، كالجامع بيف ىذيف التعبيريف أف الجاني قد استغؿ كظيفتو في ارتكاب الجرائـ الكاردة            في 

 (1).73المادة
 

   االتصاالت تنظيم من قانون73محل النشاط اإلجرامي في المادة : الفرع الثاني
ذا كاف المشرع المصرم قد 73   محؿ النشاط اإلجرامي في جرائـ المادة   ىك رسالة االتصاالت أك جزء منيا، كا 

كؿ كسيمة إلرساؿ أك " عرؼ االتصاالت في الفقرة الرابعة مف المادة األكلى مف قانكف تنظيـ االتصاالت بأنيا 
استقباؿ الرمكز أك اإلشارات أك الرسائؿ أك الكتابات أك الصكر أك األصكات، كذلؾ أيا كانت طبيعتيا كسكاء 

فإف مفيـك رسالة االتصاالت يتحدد أيضا طبقا لممفيـك السابؽ، فيي " كاف االتصاؿ سمكيا أك ال سمكيا 
المعمكمات المتبادلة بيف طرفي االتصاؿ سكاء اتخذت شكؿ الرمكز أك اإلشارات      أك الرسائؿ أك الكتابات أك 

. الصكر أك األصكات، كبذلؾ يدخؿ في مفيـك رسائؿ االتصاالت المراسبلت االلكتركنية المكتكبة
إال إذا كانت رسالة االتصاالت ذات صفة خاصة،   كاالعتداء عمى سرية المراسبلت73 كال تتحقؽ جرائـ المادة 

فإذا انتفت عنيا الصفة الخاصة، كانت رسالة االتصاالت عامة، ككاف نشرىا أك تسجيميا ال يتحقؽ بو االعتداء 
 (2).عمى سرية المراسبلت

 
 جريمة إذاعة ونشر أو تسجيل رسالة االتصاالت: الفرع الثالث

الركن المادي : أوال
كقد تضمنت ىذه  " إذاعة أك نشر أك تسجيؿ"    عبر المشرع المصرم عف الركف المادم ليذه الجريمة بألفاظ 

. األلفاظ صكر النشاط اإلجرامي ككسيمتو
كيقصد بإذاعة رسالة االتصاالت، نقؿ مضمكف الرسالة إلى عمـ عدد غير محدد مف الغير مف خبلؿ استخداـ 

 
. 129إبراىيـ حامد طنطاكم، مرجع سابؽ، ص (1)
. 133إبراىيـ حامد طنطاكم، نفس المرجع السابؽ، ص (2)

 (1).أجيزة حديثة سكاء كانت ىذه األجيزة خاصة لنقؿ الصكت أك الصكرة، كتفترض اإلذاعة بطبيعتيا العبلنية
كيقصد بالنشر نقؿ مضمكف رسالة االتصاالت إلى عمـ الغير مف خبلؿ مطبكعات كتابية، كالصحؼ كالمجبلت 

. كالمنشكرات كذلؾ بجعميا في متناكؿ عدد مف األشخاص
 أك يشاىدىا فيما بعد (2)أما التسجيؿ فيقصد بو حفظ رسالة االتصاالت عمى مادة معدة لذلؾ كي يستمع إلييا

. كيتحقؽ ذلؾ باستخداـ أجيزة التسجيؿ
كتتحقؽ الجريمة بأحد األفعاؿ السابقة فيي متعادلة، إذ يكفي تحقؽ إحداىا لقياـ الجريمة إذا تكاممت بقية 

. عناصرىا
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كيتعيف لخضكع األفعاؿ السابقة لنص التجريـ عدـ كجكد سند قانكني يجيز ىذه األفعاؿ، كىذا ما تطمبو المشرع 
؛ فالمشرع يتطمب عدـ تكافر سبب إباحة يتمثؿ في كجكد سند قانكني 73 مف المادة ؿفي نياية البند األك

الرتكاب فعؿ مف ىذه األفعاؿ، كنظرا ألف المشرع لـ يحدد المقصكد بالسند القانكني، فإنو يمكف القكؿ بأنو كؿ 
سبب إلباحة الفعؿ طبقا لمقكاعد العامة، كمف ثـ يتصكر أف يككف سبب اإلباحة ىك رضا المجني عميو كاستعماؿ 

 (3). مف قانكف العقكبات المصرم63السمطة المنصكص عميو في المادة 
الركن المعنوي  : ثانيا

   عمى الرغـ مف أف المشرع لـ يبيف نكع الركف المعنكم البلـز تكافره لقياـ جريمة إذاعة أك نشر         أك 
تسجيؿ رسالة االتصاالت إال أف ىذه الجريمة عمديو، يتخذ ركنيا المعنكم صكرة القصد الجنائي، ذلؾ  أف 

األصؿ في الركف المعنكم لمجريمة أف يتخذ صكرة القصد الجنائي، فإذا لـ يحدد المشرع الركف المعنكم لمجريمة 
 (4).كجب تحقؽ القصد الجنائي

ك القصد الجنائي المتطمب لتكافر الركف المعنكم ىك القصد الجنائي العاـ، كيتطمب تكافر عنصريف ىما، العمـ ك 
اإلرادة؛ فيتعيف أف يعمـ الجاني بأف محؿ نشاطو اإلجرامي رسالة اتصاالت، كأف يعمـ بالصفة الخاصة لرسالة 

رادة النتيجة المرتكبة عمييا  (5).االتصاالت، كما يتعيف أف تتجو إرادة الجاني إلى ارتكاب ىذه األفعاؿ، كا 
 
 
  
 
. 790مرجع سابؽ، ص محمكد نجيب حسني، (1)
. 298، صر، مص1993 المعارؼ، ة، منشأ الخاصمقانون العقوبات، القس محمد زكي أبك عامر، (2)
. 135مرجع سابؽ، ص إبراىيـ حامد طنطاكم، (3)
. 478،477 ص ص مصر،،1992 دار النيضة العربية، ،القسم العام شرح قانون العقوبات، فكزية عبد الستار، (4)
. 137 المرجع السابؽ، صسإبراىيـ حامد طنطاكم، نؼ (5)

   
  جريمة إخفاء رسالة اتصاالت أو العبث بمضمونيا: الفرع الرابع

 الركن المادي: أوال
أك         عبر المشرع المصرم عف السمكؾ اإلجرامي الذم يقكـ بو الركف المادم ليذه الجريمة بألفاظ إخفاء 

. تغيير أك إعاقة أك تحكير
كاإلخفاء ىك حجب الشيء عف الغير، كاإلخفاء كسمكؾ مادم يتطمب أف يككف الشيء المخفي في الحيازة المادية 

. لمرتكب الجريمة، كيتحقؽ ذلؾ بسمكؾ إيجابي يدخؿ بو الفاعؿ رسالة االتصاالت في حكزتو
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كالتغيير يقصد بو استبداؿ رسالة اتصاالت برسالة أخرل، كأف يتمكف أحد مكظفي شبكة االتصاالت التي تقدـ 
 ثـ يقـك بالدخكؿ ،خدمات االنترنت مف معرفة الشفرة السرية لمبريد اإللكتركني الخاص بأحد مستخدمي الشبكة

.  إليو ك تغيير الرسائؿ المكجكد فيو
كبالنسبة لئلعاقة، فيقصد بيا كضع عقبات مادية فنية تحكؿ دكف كصكؿ رسالة االتصاالت، كقد عبر المشرع 

. الفرنسي عمى فعؿ اإلعاقة باالعتراض
معنى الذم اؿ بحيث يختمؼ معناىا عمى ، أما التحكير فيقصد بو إدخاؿ تعديؿ عمى مضمكف رسالة االتصاالت

، فعمى طكؿ مسار شبكة االنترنت يمكف اختراؽ نظاـ البريد (1)كاف يراد منيا قبؿ ارتكاب ىذا السمكؾ
 (2). كتحكير الرسالة دكف ترؾ بصمات أك آثار أك أقفاؿ محطمة،اإللكتركني

ذا كانت أفعاؿ التغيير أك التحكير تتضمف بالضركرة العمـ بمحتكل الرسالة،  فإف أفعاؿ اإلخفاء أك اإلعاقة ال   كا 
. تقتضي ذلؾ بالضركرة، كمف ثـ فإف االحتجاز المادم لرسالة اتصاالت يكفي لكقكع ىذه الجريمة

حد األفعاؿ السابقة، كيستكم في ذلؾ أف ينصب السمكؾ عمى كؿ أكيتكافر السمكؾ المجـر متى ارتكب الجاني 
الرسالة أك عمى جزء منيا، فمف يخفي جزء مف رسالة اتصاالت يعد مرتكبا لمسمكؾ المؤثـ كلك أنو نقؿ بقية 

. الرسالة إلى المرسؿ إليو
الركن المعنوي  : ثانيا

   ىذه الجريمة كسابقتيا، لـ يبيف المشرع بشأنيا صكرة الركف المعنكم المتطمب لقياميا، كمع ذلؾ يمكف القكؿ 
بأف الركف المعنكم المتطمب لقياميا ىك القصد الجنائي العاـ، كىذا مستفاد مف طبيعة األفعاؿ التي تقـك بيا، 

عمى       كيتطمب القصد الجنائي تكافر عنصريف ىما، العمـ كاإلرادة، فيتعيف أف يعمـ الجاني أف فعمو ينصب 
رسالة اتصاالت كأنو يرتكبو بإحدل الطرؽ التي حددىا القانكف، كما يتعيف أف تتجو إرادة المتيـ      إلى الفعؿ 

( 3).المككف لمجريمة، أم اتجاه إرادتو إلى أفعاؿ اإلخفاء أك التغيير أك اإلعاقة أك التحكير

 
. 141،140مرجع سابؽ، ص ص إبراىيـ حامد طنطاكم، (1)
. 101مرجع سابؽ، ص حسف طاىر داككد، (2)
 .142نفس المرجع السابؽ، ص إبراىيـ حامد طنطاكم، (3)
 

                                                           
  من قانون تنظيم االتصاالت 73العقوبات المقررة لجرائم المادة : الفرع الخامس

 مف قانكف تنظيـ االتصاالت عقكبة الحبس كالغرامة أك 73   قرر المشرع المصرم لمجرائـ الكاردة في المادة 
كحدد المشرع المصرم الحد األدنى لعقكبة الحبس بما ال يقؿ عف ثبلثة أشير كبذلؾ  إحدل ىاتيف العقكبتيف،

 مف قانكف العقكبات، أما 18ارتفع المشرع بالحد األدنى لعقكبة الحبس عف الحد األدنى العاـ الكارد في المادة 
                                                                                .بالنسبة لمحد األقصى لعقكبة الحبس فقد تركو المشرع لمقكاعد العامة



 69 

، كاف محؿ اعتراض عند مناقشة مشركع ىذه المادة، 73كتقرير المشرع لعقكبة كاحدة بالنسبة لكافة جرائـ المادة 
كذلؾ بسبب التفاكت في حجـ الجرائـ، فميس مف المقبكؿ المساكاة في العقكبة بيف مف سجؿ رسالة اتصاؿ كبيف 
مف أذاعيا، كما أنو بالنسبة لجريمة تسجيؿ رسالة اتصاالت فإف الحد األقصى لعقكبة الحبس المقررة ليا ثبلث 
سنكات في قانكف تنظيـ االتصاالت، بينما عقكبة التسجيؿ في نطاؽ جريمة االعتداء      عمى حرمة الحياة 

 مكرر مف قانكف العقكبات، ىي الحبس مدة ال تزيد     عمى سنة مما يعني أنيا 309الخاصة الكاردة في المادة 
. أخؼ في مدتيا عف العقكبة المقررة في قانكف تنظيـ االتصاالت

 عقكبة أصمية مالية ىي الغرامة، كقد كضع ليا المشرع      حدا 73كما قرر المشرع لمجرائـ الكاردة بالمادة 
أدنى كأقصى، فبل تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو كال تزيد عف خمسيف ألؼ جنيو، كعقكبة الغرامة       تخييرية؛ 

خرل، كجدير بالذكر         أف األفممقاضي أف يحكـ بيا بجانب عقكبة الحبس أك يكتفي بالحكـ بإحداىما دكف 
  (1).الشركع في ىذه الجرائـ غير معاقب عميو بعدـ النص عمى ذلؾ بصراحة

ف كاف أكثر دقة في تحديده لصكر االعتداء   عمى    كنشير في آخر ىذا المطمب إلى أف المشرع المصرم، كا 
- المتمثمة في أفعاؿ اإلخفاء، كاإلعاقة كالتحكير كالتغيير، كاإلذاعة كالنشر كالتسجيؿ-سرية رسائؿ االتصاالت 

مقارنة مع المشرع الفرنسي الذم حصر صكر االعتداء عمى سرية رسائؿ االتصاالت في أربع صكر كىي 
االعتراض، االختبلس،ك االستخداـ، كاإلذاعة، إال أف مجاؿ حماية سرية رسائؿ االتصاالت    في قانكف 

العقكبات الفرنسي أكسع مف مجاؿ الحماية الذم تضمنو قانكف تنظيـ االتصاالت المصرم، ذلؾ   أف المشرع 
 أك (2)الفرنسي كفر حماية لسرية رسائؿ االتصاالت، مف االعتداءات التي يرتكبيا أحد عاممي شبكات االتصاالت

، عمى خبلؼ التشريع المصرم الذم ال يكفر أم حماية لسرية (3)أم شخص أخر غير عامؿ شبكات االتصاالت
رسائؿ االتصاالت في حالة االعتداء عمييا مف غير عاممي شبكات االتصاالت، كىك ما نعتبره قصكرا في 
التشريع المصرم؛ ذلؾ أف التعدم عمى سرية المراسبلت ال يقع فقط مف المكظؼ       أك العامؿ بقطاع 

 .االتصاالت، بؿ يمكف أف يقع مف أم شخص أيا كانت صفتو 
 

 

 157إبراىيـ حامد طنطاكم، مرجع سابؽ، ص (1)

 . مف قانكف العقكبات الفرنسي9-432الفقرة الثانية مف المادة (2)

.  مف قانكف العقكبات الفرنسي15-226الفقرة الثانية مف المادة (3)
 

المطلب الرابع 

مدى حماٌة المراسالت اإللكترونٌة المكتوبة                        

   فً التشرٌع الجزائري
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   نتطرؽ في ىذا المطمب إلى مدل حماية المراسبلت اإللكتركنية في التشريع الجزائرم، مف خبلؿ تناكلنا 
لى الحماية الجنائية الغير مباشرة  لمحماية الجنائية المباشرة لممراسبلت اإللكتركنية المكتكبة في الفرع األكؿ، كا 

. لممراسبلت اإللكتركنية المكتكبة في الفرع الثاني
 

الحماية الجنائية المباشرة لممراسالت اإللكترونية المكتوبة  : الفرع األول
كؿ مكظؼ، ككؿ مكظؼ مف مكظفي الدكلة  ككؿ "  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف 137   نصت المادة 

مستخدـ أك مندكب عف مصمحة البريد، يقـك بفض أك اختبلس، أك إتبلؼ رسائؿ مسممة إلى البريد     أك يسيؿ 
فضيا أك اختبلسيا أك إتبلفيا، يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى خمس سنكات، كبغرامة         مف خمسمائة 

. إلى ألؼ دينار
.  كيعاقب بالعقكبة نفسيا كؿ مستخدـ أك مندكب في مصمحة البرؽ، يختمس أك يتمؼ برقية أك يذيع محتكاىا

كيعاقب الجاني فضبل عف ذلؾ بالحرماف مف كافة الكظائؼ أك الخدمات العمكمية مف خمس                إلى 
" .  عشر سنكات 
كؿ مف يفض أك يتمؼ رسائؿ أك مراسبلت مكجية "  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف 303كنصت المادة 

، يعاقب بالحبس    مف شير 137إلى الغير، كذلؾ بسكء نية كفي غير الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
  (1)". دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط 100.000 إلى 25.000إلى سنة كبغرامة مف 
.    نجد أف المشرع الجنائي الجزائرم، كفر حماية لسرية المراسبلت303 كالمادة 137مف خبلؿ نص المادة 

 عمى عقاب كؿ مف يقكـ بسكء نية بفض أك إتبلؼ رسالة أك مراسبلت مكجية لمغير  303حيث نصت المادة 
 العقاب عمى االعتداء عمى سرية المراسبلت، إذا كاف مرتكب الجريمة مكظفا          مف 137كشددت المادة 

. مكظفي الدكلة، أك مستخدما أك مندكبا عف مصمحة البريد أك البرؽ
  
 إلى                     25.000)إلى  ( دج10.000 إلى 500) مقدار الغرامة في ىذه الجريمة مف 23-06رفع المشرع الجزائرم بمكجب القانكف  (1)

. ( دج100.000    

 مف قانكف العقكبات الجزائرم نجد أف محؿ جريمة االعتداء عمى سرية المراسبلت 303كبالرجكع إلى نص المادة 
.  الكاردة في ىذه المادة ىك الرسائؿ أك المراسبلت

 مف قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية 09 مف المادة 16 ك05كيقصد بالرسائؿ كفقا لما كرد في البنديف 
كؿ ارتساؿ ال يتعدل كزنا معينا تسمح مكاصفاتو التقنية بالتكفؿ بو في الشبكة البريدية كغالبا "  أنيا (1)كالبلسمكية

 كبذلؾ ال تدخؿ المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة في مضمكف الرسائؿ (2)" ما تأخذ الرسائؿ شكؿ الظركؼ 
 مف قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ككنيا ال يتـ التكفؿ 09 مف المادة 16ك15المحدد طبقا لمبنديف 

. بيا ضمف الشبكة البريدية
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 في بندىا السادس مف قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية 09أما المراسبلت فقد عرفتيا المادة 
كؿ اتصاؿ مجسد في شكؿ كتابي عبر مختمؼ الكسائؿ المادية، التي يتـ ترحيميا إلى العنكاف " الجزائرم بأنيا 

المشار إليو مف طرؼ المرسؿ نفسو أك بطمب منو، كال تعتبر الكتب كالمجبلت كالجرائد كاليكميات كمادة 
".  مراسبلت 

"  االتصاالت بأنيا  08 مف المادة 21كعرؼ قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية الجزائرم في البند 
كؿ تراسؿ أك إرساؿ أك استقباؿ عبلمات أك إشارات أك كتابات أك صكر أك أصكات، أك معمكمات مختمفة عف 

، كبذلؾ   فإف مفيـك "طريؽ األسبلؾ أك البصريات أك البلسمكي الكيربائي أك أجيزة أخرل كيربائية مغناطيسية 
المراسبلت يتحدد طبقا لممفيـك السابؽ لبلتصاالت بأنيا المعمكمات المتبادلة بيف طرفي االتصاؿ المجسدة بشكؿ 
كتابات أك صكر عبر مختمؼ الكسائؿ المادية التي يتـ ترحيميا إلى العنكاف المشار إليو      مف طرؼ المرسؿ 

نفسو أك بطمب منو، كيدخؿ في نطاؽ ىذا المفيـك المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة، كىك ما يجعؿ الحماية 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم تنطبؽ عمى المراسبلت 303الجنائية المقررة لسرية المراسبلت بمكجب المادة 

.  اإللكتركنية المكتكبة
ف كاف ينطبؽ عمى المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة، إال أنو 303كنشير في ىذا المقاـ إلى أف نص المادة  ، كا 

قاصر عمى حمايتيا مف صكرة كاحدة مف صكر التعدم عمى سريتيا كىي اإلتبلؼ، ذلؾ أف الحماية المقررة في 
كاإلتبلؼ كأف فعؿ فض المراسبلت يشمؿ –  الفتح – مف قانكف العقكبات تقتصر عمى أفعاؿ الفض 303المادة 

. فقط الرسائؿ داخؿ الظركؼ الخاصة بيا
 
.  ، المتضمف القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية2000 غشت 05 المؤرخ في 03-2000القانكف رقـ (1)
المادة البريدية ىي كؿ إرتساؿ تسمح مكاصفاتو "  مف قانكف البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية عمى أف 09 مف المادة 05ينص البند  (2)

التقنية بالتكفؿ بو في الشبكة البريدية ، مف بينيا مكاد المراسمة ، الكتب كالمحبلت كالجرائد كاليكميات ككذا الطركد البريدية المحتكية عمى 
". بضائع بقيمة تجارية 

".  بريد الرسائؿ ىك كؿ مادة بريدية ال تتعدل كزنا معينا "  مف ذات القانكف فينص عمى أف 16   أما البند 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم، فنرل أنيا ال تنطبؽ عمى المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة كذلؾ أف 137أما المادة 
المشرع الجنائي الجزائرم كاف دقيقا في تحديده لمحؿ الجريمة الكاردة في ىذه المادة ، كالمتمثؿ  في الرسائؿ 

. المسممة إلى البريد كالبرقيات المكدعة لدل مصمحة البرؽ
 

الحماية الجنائية الغير مباشرة لممراسالت اإللكترونية المكتوبة  : الفرع الثاني
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 دج  50.000يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة كبغرامة مف "   عمى أنو (1) مكرر394  تنص المادة 
 دج كؿ مف يدخؿ أك يبقى عف طريؽ الغش، في كؿ أك جزء مف منظكمة المعالجة اآللية 100.000إلى 

.  لممعطيات أك يحاكؿ ذلؾ 
. تضاعؼ العقكبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ أك تغيير لمعطيات المنظكمة

ذا ترتب عمى األفعاؿ المذككرة أعبله تخريب نظاـ أشغاؿ المنظكمة تككف العقكبة الحبس مف ستة أشير إلى  كا 
".  دج 150.000 دج إلى 50.000سنتيف كالغرامة مف 

يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات كبغرامة            مف "  عمى أنو 1 مكرر 394كتنص المادة 
 دج كؿ مف أدخؿ بطريقة الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية      أك 2.000.000 دج إلى 500.000

".  أزاؿ أك عدؿ بطريؽ الغش المعطيات التي يتضمنيا 
يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنكات كبغرامة            مف "  فتنص عمى أف 2 مكرر 394أما المادة 

:   دج كؿ مف يقـك عمدا كعف طريؽ الغش بما يأتي 5.000.000 دج إلى  1.000.000
تصميـ أك بحث أك تجميع أك تكفير أك نشر أك االتجار في معطيات مخزنة أك معالجة أك مرسمة     عف -1   

. طريؽ منظكمة معمكماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القسـ
حيازة أك إفشاء أك نشر أك استقباؿ ألم غرض كاف، المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ -2   

".  المنصكص عمييا في ىذا القسـ 
 في القسـ السابع مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم 2 مكرر 394 ك1 مكرر 394 مكرر ك394كردت المكاد 

.  تحت عنكاف المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
، كيقصد بأنظمة المعالجة اآللية (2)كمحؿ الجرائـ الكاردة في ىذه المكاد ىك أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات

لممعطيات؛ كؿ مركب يتككف مف كحدة أك مجمكعة كحدات معالجة، كالتي تتككف كؿ منيا مف الذاكرة كالبرامج 
كالمعطيات كأجيزة اإلدخاؿ كاإلخراج كأجيزة الربط، كالتي يربط بينيا مجمكعة مف العبلقات التي  

 
. ، المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم2004 غشت سنة 14 المؤرخ في 05- 04القانكف رقـ  (1)
استخدـ قانكف العقكبات الجزائرم كمرادؼ لمصطمح أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، مصطمح منظكمة معمكماتية كذلؾ في البند األكؿ  (2)

  .02 مكرر 394مف المادة 

عف طريقيا يتـ تحقيؽ نتيجة معينة كىي معالجة المعطيات، عمى أف يككف المركب خاضعا لنظاـ المعالجة 
، كطبقا ليذا المفيـك يعد نظاـ البريد اإللكتركني نظاما معمكماتيا، كتخضع المراسبلت المكتكبة المرسمة (1)الفنية

. عف طريؽ ىذا النظاـ المعمكماتي ألحكاـ القسـ السابع مكرر
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 كبذلؾ فإف الدخكؿ إلى صندكؽ البريد اإللكتركني ألحد األفراد يشكؿ جريمة الدخكؿ الغير مشركع       إلى 
 مكرر، ذلؾ أف الدخكؿ غير المشركع لمنظكمة معمكماتية 394منظكمة معمكماتية المعاقب عمييا بمكجب المادة

  (2).يفترض أف ال يككف النظاـ مفتكحا أماـ الجميكر كأف يككف الدخكؿ مخالفا إلرادة صاحب النظاـ
ففي نظاـ البريد اإللكتركني يفترض أف صاحب صندكؽ البريد اإللكتركني يستخدـ رمزا سريا لدخكؿ الصندكؽ 
الخاص بو، كال يعمـ بيذا الرمز السرم غيره مف األفراد، ككؿ استخداـ ليذا الرمز السرم أك كسر لو مف دكف 
مكافقة صاحب البريد اإللكتركني، يشكؿ دخكال غير مشركع لنظاـ البريد اإللكتركني، كذلؾ   فإف كؿ حذؼ أك 

تغيير لمراسمة إلكتركنية مكتكبة سكاء كانت رسالة بريد الكتركني أك أم رسالة الكتركنية مكتكبة تتـ بطريؽ نظاـ 
 394معمكماتي آخر، يشكؿ جريمة معاقب عمييا في قانكف العقكبات الجزائرم طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 

 أك حيازة أك إفشاء أك نشر لمراسمة الكتركنية مكتكبة جريمة معاقب – استعماؿ –مكرر، كما يعد كؿ استخداـ 
.  2 مكرر 394عمييا بمكجب المادة 

 ضمف النظاـ – منيا االنترنت –كنشير ىنا إلى اختبلؼ الفقو الفرنسي حكؿ اعتبار شبكات االتصاؿ 
المعمكماتي، الذم ترتب عنو االختبلؼ حكؿ مدل انطباؽ النصكص العقابية التي تعاقب عمى المساس بأنظمة 

المعالجة اآللية عمى الجرائـ الكاقعة في مجاؿ شبكات االتصاالت ؟   
-88يرفض جانب مف الفقو الفرنسي اعتبار شبكات االتصاؿ ضمف النظاـ المعمكماتي ذلؾ أف القانكف رقـ     

 المتعمؽ بجرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، قد أكرد حماية لمنظـ 1988 الصادر سنة 19
المعمكماتية كالمعمكمات دكف أف يعطي أم حماية لشبكات االتصاؿ، فيذا القانكف ال يعاقب صراحة عمى نقؿ 
كبث المعمكمات، كبذلؾ فيك ال يعاقب عمى االتصاالت السمكية كالبلسمكية، كقد انضـ إلى ىذا الرأم جانب 

. كبير مف الفقو الفرنسي
كيرل البعض اآلخر أف شبكات االتصاؿ مف مككنات النظاـ المعمكماتي، كيستندكف في رأييـ              إلى 
أف المناقشات البرلمانية التي سبقت المصادقة عمى القانكف، تضمنت مناداة البعض بضركرة كجكد نظاـ أمني 

،  كقضي في بعض أحكاـ  (3 )يحمي الشبكة مف االنتياكات بالدخكؿ إلثبات سكء نية القائـ بالمحاكلة
 
.  204، مصر، ص 2000أحمد حساـ طو تماـ، الجرائـ الناشة عف استخداـ الحاسب اآللي، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  (1)
.  28عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .02،01، مرجع سابؽ، ص  مقارنةة الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دراسة الحمايأحمد حساـ طو تماـ،( 3)

  (1).المحاكـ الفرنسية فيما يتعمؽ بالرد عمى ىذا السؤاؿ المطركح العتبار الشبكة منظكمة معمكماتية
كقد كضع المشرع الفرنسي حدا ليذا الخبلؼ فيما يتعمؽ بسرية المعمكمات التي تتضمنيا المراسبلت التي تتـ 

  . المتعمؽ بسرية رسائؿ االتصاالت1991 جكيمية10 في646-91 بطريؽ االتصاالت بإصداره لمقانكف رقـ
كنرل أنو يتكجب عمى المشرع الجزائرم أف يسير عمى خطى المشرع الفرنسي، بأف يسف نصكصا عقابية تتضمف 
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حماية صريحة كاضحة لسرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ االتصاالت، ذلؾ أف النصكص العقابية تحكميا 
مقاييس صارمة كمعايير حادة يقتضييا مبدأ الشرعية، الذم يتطمب أف تصاغ النصكص العقابية    في حدكد 
ضيقة، فبل يجكز أف يككف أمر التجريـ فرطا، كىك ما يتحقؽ في كؿ حاؿ يككف فييا النص العقابي  محمبل 

   (2).بأكثر مف معنى، مرىقا بأغبلؿ تعدد تأكيبلتيا متراميا عمى ضكء الصيغة التي أفرغ فييا
كما يجب أف تشمؿ النصكص العقابية المتعمقة بسرية رسائؿ االتصاالت كؿ صكر التعدم عمى رسائؿ 

ذاعة كنشر كتسجيؿ كاستخداـ، سكاء تـ ارتكابيا مف  خفاء كتحكير كتغيير كاختبلس كا  االتصاالت مف إعاقة كا 
 . طرؼ األفراد أك أم عامؿ في شبكات االتصاالت

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 .03أحمد حساـ طو تماـ، مرجع سابؽ، ص (1)

 .92أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص (2)
 الفصل الثانً

الحماٌة الجنائٌة للحٌاة الخاصة من االعتداءات 
المستحدثة عبر االنترنت  
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   فً ظل انتشار استخدام الحواسٌب اآللٌة كبنوك للمعلومات فً شتى مجاالت الحٌاة، وشٌوع استخدام 

االنترنت وتزاٌد االتجاه من قبل الحكومات والهٌئات، والشركات واألفراد نحو نشر وتخزٌن الملفات       

، أصبحت هذه الوسائل تحمل فً طٌاتها (1)والبطاقات الخاصة بهم على حواسٌبهم اآللٌة المتصلة باالنترنت

، وقد أدى شٌوع استخدام تقنٌة المعلومات، وزٌادة االعتماد علٌها فً تسٌٌر شؤون المجتمع الكثٌرمن األسرار

فً مجاالته المختلفة، لما لها من قدرة فائقة على جمع وتخزٌن واسترجاع و مقارنة، ونقل بٌانات خاصة بأفراد 

المجتمع إلى استحداث جملة من االعتداءات على الحق فً الحٌاة الخاصة؛ وهو ما أدى الى اتساع نطاق انتهاك 

. الحٌاة الخاصة لالفراد

ومع إدراك المجتمع الدولً لالعتداءات المستحدثة التً تهدد تمتع اإلنسان بحرمة حٌاته الخاصة           فً 

المجتمعات المعاصرة، تكثفت الجهود الدولٌة لتعزٌز حماٌة الحق فً الحٌاة الخاصة لمواجهة اآلثار السلبٌة 

-لتطور تقنٌة المعلومات وانتشار استخدامها، كما حدثت تطورات تشرٌعٌة ملموسة فً النظم القانونٌة الغربٌة 

فً مجال كفالة الحماٌة الجنائٌة للحٌاة الخاصة، فً مواجهة اإلعتداءات المستحدثة - خاصة الدول الصناعٌة

. بفعل شٌوع استخدام تقنٌة المعلومات فً مجاالت الحٌاة المختلفة

اول بالدراسة فً هذا الفصل، أثر تقنٌة المعلومات بما فٌها االنترنت على البٌانات الشخصٌة         وإلى نوسنت

الجهود الدولٌة المبذولة لحماٌة الحٌاة الخاصة من آثار التقدم المستمر لتقنٌة المعلومات، وفً غٌاب قانون 

خاص لحماٌة البٌانات الشخصٌة فً التشرٌعات العربٌة، نتعرض إلى حماٌة البٌانات الشخصٌة      فً التشرٌع 

 وإلى موقف  كتشرٌع رائد فً مجال حماٌة البٌانات الشخصٌة من آثار التقدم المستمر لتقنٌة المعلوماتالفرنسً

فً                                              التشرٌعٌن المصري والجزائري من حماٌة هذه البٌانات كل ذلك 

. مبحث أول تحت عنوان أثر تقنٌة المعلومات على حماٌة البٌانات الشخصٌة

ثم نعرض الحماٌة الجنائٌة للبٌانات الشخصٌة فً التشرٌع الفرنسً، كنموذج للحماٌة الجنائٌة للحٌاة الخاصة من 

االعتداءات المستحدثة بفعل تطور وانتشار استخدام تقنٌة المعلومات وذلك فً المبحث الثانً، تحت عنوان 

  .جرائم االعتداء على البٌانات الشخصٌة فً قانون العقوبات الفرنسً

 

. 370، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، مصر، صالمسؤولٌة االلكترونٌةمحمد حسٌن منصور،  (1)

 
 

المبحث األول  
االنترنت وحماٌة البٌانات الشخصٌة 
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مكاناتيا غير المحدكدة، في مجاؿ حفظ كاسترجاع كتحميؿ كنقؿ البيانات     بفعؿ الكفاءة العالية لكسائؿ التقنية كا 
اتجيت أغمب دكؿ العالـ بمختمؼ ىيآتيا كمؤسساتيا إلى إنشاء قكاعد بيانات لتنظيـ عمميا، كاتسع عمى نحك 
كبير استخداـ الحكاسيب لجمع كتخزيف كاسترجاع كمعالجة البيانات الشخصية ألغراض متعددة فيما يعرؼ 

 (1).، كقد أصبح استخداـ الحاسب اآللي كبنؾ لممعمكمات مف ضركرات حسف التنظيـ اإلدارم*ببنكؾ المعمكمات
كما أدل ظيكر االنترنت كشيكع استخداميا في كافة مجاالت الحياة إلى نماء التكجو نحك جمع البيانات المتكفرة 

في العالـ الحقيقي، باعتبارىا تصبح أكثر سيكلة في بيئة االنترنت مف حيث قدرة الكصكؿ إلييا     كأكثر 
مبلئمة لمتبكيب بسبب تقنيات الحكسبة، كتصبح أسيؿ لمتبادؿ في ضكء كسائؿ تبادؿ المعمكمات بكؿ أشكاليا 

  (2).التي أتاحتيا االنترنت كبرمجيات التصفح ك التبادؿ ك النقؿ
ك مع تممس المجتمعات إليجابيات استخداـ تقنية المعمكمات في مجاالت الحياة المختمفة، ظير بشكؿ متسارع 

أيضا الشعكر بمخاطر تقنية المعمكمات كتيديدىا لمحياة الخاصة، ىذا الشعكر نما كتطكر بفعؿ الحاالت الكاقعية 
 .لبلستخداـ غير المشركع لمبيانات الشخصية، كاتساع دائرة االعتداء عمى حؽ األفراد في الحياة الخاصة

لى  كنتعرض في ىذا المبحث إلى أثر تقنية المعمكمات    عمى البيانات الشخصية في المطمب األكؿ          كا 
الجيكد الدكلية كاإلقميمية المبذكلة لحماية البيانات الشخصية في المبحث الثاني، ثـ نعرض حماية البيانات 

الشخصية في التشريع الفرنسي في المبحث الثالث، ك نتناكؿ مكقؼ التشريعيف المصرم كالجزائرم مف حماية 
.   البيانات الشخصية في المطمب الرابع

 
 «الخصوصٌةوحماٌة البٌانات فً العصر الرقمً » ،بونس عرب( 1)

 ( http://www.arablaw.org/privacy%20&20%security.htm)11.                                                ، دون سنة نشر، ص 

وتهذف لخذمت غرض معٍه، وتتم معالجتها بىاسطت أجهزة الحاسب اَلً ,؛تنىٌه قاعذة بٍاواث تفٍذ مىضىعا معٍىا  ٌقصذ ببىىك المعلىماث*

وقذ ٌفٍذ بىل المعلىماث مىضىعا معٍىا، مبىل المعلىماث المالٍت . .إلخراجها فً صىرة معلىماث تفٍذ مستخذمٍه مختلفٍه فً أغراض متعذدة

أو األمىٍت، ومه الممنه أن ٌشمل بىل المعلىماث على أمثر مه وىع مه البٍاواث، مالتى تتضمه قىاعذ بٍاواث عه وىاحً الحٍاة المختلفت 

. 48لتفصٍل أمثر راجع عبذ هللا اسامت قائذ، ص

 . 05، مرجع سابؽ، ص«المخاطر التي تتيدد الخصكصية كخصكصية البيانات في العصر الرقمي » ، يكنس عرب( 2)

 
المطلب األول  

 أثر تقنٌة المعلومات على البٌانات الشخصٌة  

   نستعرض في ىذا المطمب أثر استخداـ الحكاسيب اآللية كبنكؾ لممعمكمات عمى البيانات الشخصية       في 
. الفرع األكؿ، ثـ نتناكؿ أثر االنترنت عمى البيانات الشخصية في الفرع الثاني

 
   أثرإستخدام الحواسٌب اآللٌة كبنوك للمعلومات على البٌانات الشخصٌة:الفرع األول
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    بالرغـ مف اختبلؼ الفقو حكؿ حقيقة أخطار استخداـ الحكاسيب اآللية كبنكؾ لممعمكمات عمى الحياة 
الخاصة، إال أنو اتفؽ عمى أف ىذه األخطار تكمف بصفة أساسية في إساءة استخداميا في غير أغراضيا، مما 

: (1)ييدد الحياة الخاصة كحريات األفراد كذلؾ لعدة أسباب أىميا
 القدرة الفائقة لمحواسيب اآللية عمى حفظ واسترجاع قدر كبير من البيانات :أوال 

   تتمتع الحكاسيب اآللية بقدرة فائقة عمى حفظ كاسترجاع قدر كبير مف البيانات عف مختمؼ أكجو الحياة سكاء 
عف األفراد أك الجماعات، األمر الذم يجعؿ الحصكؿ عمى ىذه البيانات أمرا يسيرا، بعد أف كاف     مف 

الصعب بؿ مف المستحيؿ في بعض األحياف الحصكؿ عمى معمكمات كاممة عف حياة الشخص بيذه السرعة 
كالسيكلة مما ييدد الحياة الخاصة لؤلفراد كحرياتيـ كيؤدم إلى ازدياد الحاجة إلى السرية كي يتسنى حماية 

 (2).الحياة الخاصة مف خطر العبلنية
فقبؿ ظيكر الحكاسيب اآللية كانت البيانات الشخصية تكضح في ممفات كرقية، ككانت بالطبيعة محدكدة العدد 
كمكزعة في أماكف عدة، أما بعد ظيكر الحكاسيب اآللية كاستخداميا كبنكؾ لممعمكمات فقد أمكف تجميع عدد 

أكبر مف البيانات الشخصية لؤلفراد، كما أف سيكلة االتصاؿ بيف الحاسبات اآللية التي تتبع نظاما كاحدا قضى 
عمى مسألة تفرؽ البيانات الشخصية كتشتتيا، كلقد كاف ىذا التشتت في حد ذاتو ضمانة لمحياة الخاصة 

 (3).لؤلفراد
إف المعمكمات الشخصية المتعمقة بالحياة الخاصة لمفرد، حياتو الصحية أك العائمية أك المالية، التي كانت فيما 

 
 
. 56مرجع سابؽ، ص  أسامة عبد اهلل قايد،(1)
. 57أسامة عبد اهلل قابد، نفس المرجع السابؽ، ص (2)
 الثانية      ة،السف مجمة العمـك لقانكنية،«حماية القانكنية لمحياة الخاصة في مكاجية الحاسب االلكتركنياؿ »حساـ الديف كامؿ األىكاني، (3)

. 11، مصر، ص1990كالثبلثكف، العدد األكؿ، 
قبؿ منعزلة كمتفرقة كالتكصؿ إلييا صعبا كمتعذرا، أصبحت في بنكؾ المعمكمات مجمعة متكافرة سيمة المناؿ 

 (1).متاحة أكثر مف ذم قبؿ الستخداميا في أغراض الرقابة عمى األفراد
كما تظير خطكرة ىذا التجميع لمبيانات الشخصية في حالة ما إذا كقعت البيانات، التي يحتكييا الحاسب اآللي 
في يد أشخاص غير مسؤكليف، فأيا كانت كسائؿ األمف حكؿ دخكؿ مكاف الحاسب اآللي فإف الدخكؿ إليو     

كالخركج منو دكف ترؾ أدنى أثر، مف األمكر المتصكرة جدا بؿ كالتي تحدث فعبل، كمف ثـ يمكف بسيكلة انتياؾ 
( 2).سرية ىذه البيانات الشخصية

  قدرة الحواسيب اآللية عمى تَنظيم وترتيب وتحميل البيانات: ثانيا 
   تتمتع الحكاسيب اآللية بقدرة فائقة عمى تنظيـ كترتيب كتحميؿ البيانات، األمر الذم يمكف بمساعدتيا         

؛ فمف تجميع أبسط (3)مف ترجمة حياة الفرد في أقؿ مف ثانية، مما يشكؿ خطرا حقيقيا عمى الحياة الخاصة لمفرد
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البيانات عف الشخص التي ال تقدـ أم داللة في نظـ المعمكمات اليدكية، قد يمكف استخبلص نتائج تضر أبمغ 
. الضرر بمصالح األشخاص في بنكؾ المعمكمات التي تعدىا الحاسبات اآللية

إف ىذه القدرة اليائمة لمحاسبات اآللية تمكنيا مف مزج البيانات المختمفة المتعمقة بالشخص كتحميميا، بحيث 
تعطي في النياية صكرة كاممة عف الشخصية كجكانبيا المختمفة، كتزداد الخطكرة إذا تمت معالجة البيانات مف 
أجؿ استخبلص حكـ أك تقييـ لمشخصية مف كاقع ما غذم بو الحاسب اآللي مف بيانات، كالتكصؿ      إلى 

نتائج انطبلقا مف البيانات المتفرقة مف دكف دراسة شخصية اإلنساف محؿ التقكيـ، مما ييدد باستخبلص نتائج 
( 4).غير دقيقة سكاء مف حيث سمكؾ الشخص أك صفاتو أك سمعتو، كما قد يؤدم إلى تمكيث شخصيتو

 إمكانية احتواء بنوك المعمومات بيانات غير دقيقة : ثالثا 
   إف مف أكبر معالـ خطر بنكؾ المعمكمات عمى الحياة الخاصة، ما يمكف أف تحكيو مف بيانات غير دقيقة     

( 5).أك غير صحيحة أك معمكمات غير كاممة، لـ يجر تعديميا بما يكفؿ إكماليا كتصكيبيا

فمـ تقتصر خطكرة الحاسبات اآللية عمى الحياة الخاصة لمشخص، عمى ما يمكف أف تحتكيو أك تحممو        مف 
بيانات صحيحة، بؿ تظير أيضا في حالة الخطأ أك التحكير في البيانات التي تسجؿ عف الشخص، مما قد 

( 6).يعطي صكرة غير حقيقية عف حالة األشخاص

كقد اعتبر الفقو الفرنسي أف مف بيف األخطار الناشئة عف استخداـ الحاسب اآللي كبنؾ لممعمكمات، ما يعرؼ 
. باألخطاء التقنية كالبشرية

 
 
. 15، مرجع سابؽ، ص«الخصوصٌةوحماٌة البٌانات فً العصر الرقمً»يكنس عرب،  (1)
. 12حساـ الديف كامؿ األىكاني، مرجع سابؽ، ص (2)
. 57أسامة عبداهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (3)
. 15حساـ الديف كامؿ األىكاني، نفس المرجع السابؽ، ص (4)
. 15يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (5)
. 12حساـ الديف كامؿ األىكاني، نفس المرجع السابؽ، ص (6)

كاألخطاء التقنية ىي التي قد تحدث مف جياز الحاسب اآللي ذاتو، كالتي يككف مرجعيا إلى عيب فني      في 
الجياز أك اختبلؿ الضغط الكيربائي، الذم يترتب عميو دمج البيانات المختمفة أك اختبلؿ في تصنيفيا     أك 
تنظيميا، أك محكىا أك تسجيميا، مما ينتج عنو نسبة معمكمات معينة ألشخاص ال تتعمؽ بيـ، كيعطي صكرة 
غير حقيقية عف حالتيـ سكاء االجتماعية أك كضعيـ الحقيقي مف الناحية المالية أك السياسية أك المينية أك 

الصحية، ك إعطاء نتائج غير صحيحة عف العمميات التحميمية التي يقـك بيا، كما يترتب عمى ذلؾ       مف 
. أضرار جسيمة باألفراد

أما الخطأ البشرم؛ فيك الذم يقع عادة مف األشخاص القائميف بعمميات التجميع أك الحفظ لمبيانات أك ترتيبيا أك 
تصنيفيا أك تكزيعيا، فقد يحدث خطأ في مرحمة مف المراحؿ السابقة، مما ينتج عنو دمج بيانات مختمفة عف 
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أشخاص مختمفيف كخركج معمكمات غير صحيحة عف كؿ منيـ كال سيما أف أصحاب ىذه البيانات     في 
( 1).أغمب األحياف، ال يككنكف حاضريف في كقت إجراء ىذه العمميات كالتأكد مف صحة ىذه البيانات

إساءة جمع البيانات و استخداميا في غير الغرض المخصص ليا   :رابعا 
   مف األخطار التي قيؿ إنيا تيدد الحياة الخاصة لؤلفراد، ما يتمثؿ في السماح بجمع البيانات عف األشخاص 
مع عدـ معرفة أكجو استخداميا في المستقبؿ، كال يقتصر ىذا الخطر عمى بنكؾ المعمكمات العامة، بؿ يمتد إلى 

البنكؾ الخاصة كالبنكؾ التي تنشئيا شركات التأميف ك شركات األمكاؿ، كالبنكؾ كالمشركعات اليامة، إذ تقـك 
بجمع بيانات تتعمؽ بعمبلئيا، سكاء عف حياتيـ الشخصية أك الصحية، كحجـ معامبلتيـ كمنافسييـ      

 كما أف استخداـ البيانات التي تـ جمعيا عف األفراد في غير الغرض ،كعمبلئيـ مما ييدد سرية حياتيـ الخاصة
المخصص ليا، أك استخداميا في غير ما يبلءـ صاحبيا أك يكافؽ عميو أك دكف رضاه، باإلضافة  إلى جمع 
بيانات دكف سبب مشركع، يعد انتياكا لمحياة الخاصة كتيديدا لمحريات الفردية، كىذا ما يفرض ضركرة كضع 
التشريعات الخاصة لحماية البيانات الشخصية كضماف عدـ إساءة جمعيا أك استخداميا      في غير الغرض 

 (2).المعدة لو
 ةكنتيجة ليذه األخطار التي يشكميا استخداـ الحكاسيب اآللية كبنكؾ لممعمكمات، كبسبب القكل الرقابية المحتمؿ

ألنظمة الحاسب اآللي، أجمع  الفقو الفرنسي عمى أف األخطار الناشئة عف استخداـ الحكاسيب كبنكؾ  
 لممعمكمات، سكاء نتيجة إساءة استخداـ البيانات في غير الغرض المخصص ليا، أك جمعيا بغير سبب 

مشركع، أك دكف عمـ الشخص أك مف مصادر مزكرة، أك بيانات بطبيعتيا ال يجب جمعيا عف األفراد لتعمقيا 
بحياتيـ الخاصة، تعد اعتداءا عمى حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد كتيديدا لحرياتيـ، كما اتفؽ الفقو عمى أف 

استخداـ ىذه األجيزة في شتى مياديف الحياة، دكف كضع الضمانات القانكنية لحماية األفراد، يؤدم إلى خمؽ 
 
 
. 61أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)
. 59أسامة عبد اهلل قايد، نفس المرجع السابؽ، ص (2)

طبقة مف اإلدارييف كالفنييف، يعطي ليـ سمطة الضغط كفرض النفكذ عمى األفراد مما ييدد حياتيـ الخاصة  
 ( 1).كالنظاـ الديمقراطي

 
أثر االنترنت عمى البيانات الشخصية   : الفرع الثاني 

   يتزايد االتجاه مف قبؿ الحككمات كالييئات كالشركات كاألفراد، نحك نشر كحفظ الممفات كالبطاقات الخاصة 
 (2).بيـ، عمى حاسباتيـ اآللية المتصمة باالنترنت

ك قد شيدت االنترنت نماء التكجو نحك جمع البيانات المتكفرة في العالـ الحقيقي، باعتبارىا تصبح أكثر سيكلة 
في بيئة االنترنت مف حيث قدرة الكصكؿ إلييا، كأكثر مبلئمة لمتبكيب بسبب تقنيات الحكسبة    كأسيؿ لمتبادؿ 
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في ضكء كسائؿ تبادؿ المعمكمات بكؿ أشكاليا التي أتاحتيا االنترنت، كبرمجيات التصفح     كالتبادؿ كالنقؿ؛ 
، غير أف ذلؾ كسع مف المخاطر التي (3)فالبيئة التي تمر عبرىا رحمة البيانات المتبادلة تغيرت بسبب االنترنت

:  تيدد الحياة الخاصة نتيجة تقنية المعمكمات المتقدمة، كيتجمى ىذا األثر في أمريف 
 (4)االنترنت تشكل أكبر آلة لجمع وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية: أوال 

 البيانات الشخصية لؤلفراد، كنذكر ة   يتكفر في مجاؿ شبكة االنترنت العديد مف الكسائؿ لجمع كحفظ كمعالج
:  عمى سبيؿ المثاؿ 

البرمجيات المتكفرة لدل مزكدم خدمات االنترنت لرقابة إبحار مستخدمي االنترنت، التي تسجؿ عناكيف - 1   
المكاقع التي يزكرىا مستخدـ االنترنت، تاريخ كمدة استخداـ االنترنت، تدخبلت مستخدـ االنترنت كالتي يقـك بيا 

، كما قد تتضمف بيانات حكؿ الكقت الذم تـ قضاءه في كؿ (5)مثبل في منتديات الحكار أك قاعات الدردشة 
ك يتـ تسجيؿ ىذه البيانات مف قبؿ مزكدم خدمات االنترنت في  صفحة، ك البيانات التي أرسمت ك استقبمت،

 (6). ك يتـ االحتفاظ بيا لعدة شيكر»  « fichier logممفات تعرؼ باسـ
برامج الرقابة كالتتبع التي تستخدميا محركات البحث لتسجيؿ تحركات المستخدـ عبر االنترنت  -2   

كالمكاضيع التي تيمو كالمكاقع التي يتصؿ بيا، كما تقكـ ىذه البرامج بتحميؿ ىذه البيانات لمعرفة ميكالت  
المستخدـ كعادات التسكؽ لديو، كىذه البيانات مف شأنيا أف تشكؿ عند جمعيا بيانا بأنشطة المستخدـ 

 
          

. 61أسامة عبداهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)
. 370محمد حسيف منصكر، مرجع سابؽ، ص (2)
. 06، مرجع سابؽ، ص « المخاطر التي تتيدد الخصكصية كخصكصية البيانات في العصر الرقمي»يكنس عرب،  (3)

(4) Christiane Fèral-schuhl, Cyber droit, 2°èdition, dalloz, france, p63. 
  .07يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (5)

 (6) Christiane Fèral-schuhl, IBID, p63. 

. 
  

 » profil «.(1)  

استمارات االستبياف التي تتضمنيا مكاقع االنترنت، كتقترح تعبئتيا مف طرؼ المستخدميف سكاء بصكرة -3 
اختيارية أك جبرية لممركر إلى باقي جكانب كخدمات المكقع؛ كتتضمف ىذه االستمارات جممة مف البيانات 

الشخصية، كعنكاف البريد اإللكتركني لممستخدـ، رقـ الياتؼ، اسـ كلقب المستخدـ، مينتو كسنو كحالتو 
، كمكاف إقامتو كالدخؿ الشيرم كالسنكم، كأحيانا اىتمامات الشخص، أما مكاقع البيع التي فييا (2)االجتماعية

  (3).إجراء عمميات دفع فإنيا تتطمب أرقاـ بطاقات االئتماف كنكعيا، كتاريخ انتياء صبلحيتيا

الكسائؿ التقنية التي تستخدميا المكاقع اإللكتركنية لتتبع المعمكمات الشخصية لممشتركيف، كمف أشيرىا ما -4   
» الكككيز « يعرؼ برسائؿ

، كمع أنيا اتبعت ابتداءا لغرض غير جرمي، إال أنيا مثمت كسيمة ميمة لمبلحقة  )*(
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كاقتفاء أثر مستخدمي االنترنت كجمع المعمكمات عنيـ كتحميميا لغايات الدراسات التسكيقية      عمى الخط، كلـ 
 .تكف ىذه المعمكمات بعيدة عف االستغبلؿ في أغراض غير مشركعة أك عمى األقؿ ال عمـ لصاحبيا بيا

إف ىذه البيانات التي يتـ جمعيا عبر كسائؿ تقنية مختمفة، تشكؿ بعد جمعيا بيانا بأنشطة الفرد، كفي مرحمة مف 
المراحؿ تصبح عند جمع شتاتيا كتحميميا خاصة مع قياـ برمجيات ذكية بذلؾ، مادة تكشؼ تفاصيؿ كثيرة قد ال 

يرغب الشخص بكشفيا، كبنفس الكقت تصبح ىذه البيانات محبل لمبيع مف جية ألخرل لغايات األعماؿ ك 
في أكبر الدكؿ   كما ارتكبت العديد مف جيات الرقابة أنشطة إساءة استخداـ البيانات الشخصية حتى،األنشطة

المتقدمة، ككاف اليدؼ مف كراء ىذه االعتداءات في الغالب سياسيا أك اقتصاديا، ليذا كانت البيانات المستيدفة 
ىي بيانات المعارضة السياسية كالصحفييف كناشطي حقكؽ اإلنساف، كىك ما اقتضى تزايد النشاط الدكلي لحماية 

، فقد (4) كبمغ تتبع البيانات الشخصية إلى حد إنشاء الدكؿ المتقدمة أكبر شبكات التجسس،البيانات الشخصية
 لديو » كارينفكر «      يدعى الممتيـ2000كشؼ النقاب عف تطكير ككالة التحقيقات الفدرالية برنامجا في عاـ 
 (5).القدرة عمى التجسس عمى كافة االتصاالت كالتبادالت عبر االنترنت

 أسستيا ككالة األمف القكمي األمريكي بالتعاكف   » إيكيمكف «كما تـ كشؼ شبكة تجسس عالمية تسمى 
      

 
 Christiane Fèral-schuhl, OPCIT, p59.( 1 )

(2) Christiane Fèral-schuhl, OPCIT, p63. 

. 07 مرجع سابؽ، صيكنس عرب، (3)
    ، ىذا الممؼ يسمى (المتصفح)تضع معظـ مكاقع الكيب، عندما يتـ زياراتيا ممفان صغيران عمى القرص الصمب الخاص بجياز الزائر)*( 

 إلى جمع ممفات الكككيزىدؼ ت ك. أنيا ليست برامج أك شفرات برمجيةإذممفات ىي عبارة عف ممفات نصية، ىذه اؿ، ك(Cookie)" كككي"
 :لتفصيؿ أكثر ارجع إلى. عف زائر المكقع  المعمكماتبعض

                                                     (http://www.boosla.com/show Article.php?Sec=Security&id=23) 

 .08، نفس المرجع السابؽ، صيكنس عرب( 4)
. 210، ص2005، دار الكتب القانكنية، مصر، المراقبة االلكترونية عبر االنترنتمصطفى محمد مكسى،  (5)
 

(2()1).مع مؤسسات استخبارية أكربية، كىي نظاـ عالمي لرصد البيانات عبر شبكات المعمكمات كاالتصاالت 
 

عجز االنترنت عن ضمان سرية ما ينقل عبرىا من بيانات  :ثانيا 
سيمت االنترنت عف طريؽ كسائؿ تبادؿ البيانات التي أتاحتيا، مف تنقؿ البيانات الشخصية مف دكلة لدكلة  كمف 

 غير أف ذلؾ خمؽ ،(3)منظمة لمنظمة، كمف جية عمؿ ألخرل، كمف فرد إلى مؤسسة دكف قيد كبكؿ المغات
مشكمة أمنية تمثمت في عدـ قدرة شبكات االتصاؿ عمى تكفير أماف مطمؽ ككامؿ لسرية ما ينقؿ عبرىا مف 

، مما سيؿ إمكانية استخداـ الشبكات في الحصكؿ بصكرة غير مشركعة عف بعد عمى البيانات  (4)بيانات
كبالرغـ مف الجيكد المبذكلة لتكفير تقنيات أماف كافية لمحفاظ عمى السرية كالخصكصية، كالتقدـ الكبير    عمى 
ىذا الصعيد، إال أف أحدث تقارير الخصكصية، تشير إلى أف حياة األفراد كأسرارىـ ال تزاؿ في بيئة النقؿ الرقمي 

  (5).لمبيانات معرضة لبلعتداء
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. 08يكنس عرب، مرجع سابؽ، ص (1)
تنتشر في الكاليات المتحدة األمريكية شركات تدعى شركات اكتشاؼ األدلة كالقرائف االلكتركنية، كىي تضـ محققي شرطة متقاعديف،  (2)

تقـك ىذه الشركات بتسييؿ عمميا بالبحث كالتحرم في الكثائؽ اإللكتركنية باعتبار أف ىذه الكثائؽ . كخبراء في اإلعبلـ اآللي، كعمماء النفس
كلقد طكرت ىذه الشركات العديد مف برامج البحث في ذاكرة .  في محكىاؿتترؾ كراءىا أثرا ال يمحى كيمكف بالتالي استعادتيا ميما اجتيد الفاع

 . 214مصطفى محمد مكسى، مرجع سابؽ ص: لتفصيؿ أكثر أنظر. الحاسب اآللي عف الرسائؿ الممحاة كالمعمكمات المصاحبة ليا
. 05يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
. 04،03 ص، مرجع سابؽ،الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دراسة مقارنة أحمد حساـ طو تماـ، (4)
. 02يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (5)

 

المطلب الثانً 

الجهود الدولٌة واإلقلٌمٌة لحماٌة البٌانات الشخصٌة         فً 

مواجهة تقنٌة المعلومات  

   تطكر الحؽ في الحياة الخاصة في النصؼ الثاني مف القرف الماضي نتيجة لمتأثر بتقنية المعمكمات، بسبب 
القكل الرقابية المحتممة ألنظمة الحاسب اآللي، التي استكجبت كضع قكاعد معينة تحكـ جمع كحفظ كمعالجة 

  (1).البيانات الشخصية
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ك قد أثارت مسألة حماية الحياة الخاصة بصفة عامة، كحماية البيانات الشخصية لؤلفراد بصفة خاصة اىتماـ 
المنظمات العالمية كاإلقميمية، التي أكدت عمى حؽ اإلنساف في حماية حياتو الخاصة مف االعتداء         عمى 

، كبرز في ىذا اإلطار جيكد منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية، كمنظمة األمـ المتحدة، (2)البيانات الشخصية
. كالمجمس األكربي كالجماعة األكربية

 
 (  OECD )منظمة التعاون االقتصادي و التنمية : الفرع األول 

   ساىمت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية بشكؿ كبير، في إرساء مبادئ حماية الحياة الخاصة بشأف 
البيانات الشخصية مف خبلؿ دكرىا السباؽ في ىذا المجاؿ، المتمثؿ في التكصية الصادرة مف المنظمة بتاريخ 

.  ، كالمتعمقة بالمبادئ التكجييية بشأف حماية الحياة الخاصة كنقؿ كتدفؽ البيانات1980 سبتمبر 23
 مف  ك ال تتمتع ىذه التكصية بقكة إلزامية تجاه أعضاء المنظمة، إال أنيا تحث الدكؿ األعضاء عمى إقرار نكع

  (3).التكازف في ىذا المجاؿ
كتتضمف ىذه التكصية المبادئ الثمانية الرئيسية لحماية البيانات الشخصية، المتعمقة بحدكد التجميع، نكعية 
 (4).البيانات، تحديد الغرض، حدكد االستخداـ، الكقاية األمنية كاالنفتاح، المشاركة الفردية كالمحاسبة كالمساءلة

 
 
. 04، مرجع سابؽ، ص« الخصوصٌةوحماٌة البٌانات فً العصر الرقمً  »يكنس عرب، (1)
. 73، صمرجع سابؽ محمد أميف أحمد الشكابكة، (2)

(3) Marie-Pierre Fenoll-Trousseau,Gèrard Haas, Internet et protection des donnèes personnelles, Litec 
     2000, France, p40.    
. 19يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (4)
 

منظمة األمم المتحدة   : الفرع الثاني 
   تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تكصيات المؤتمر الدكلي األكؿ لحقكؽ اإلنساف الخاص بحقكؽ اإلنساف   

1968كالتقدـ العممي التكنكلكجي المنعقد في طيراف سنة 
، كمف أبرز ما جاء فييا أف الحاسبات اآللية تمثؿ (1)

أكبر تيديد لمحياة الخاصة كالحرية الشخصية، إذ إنيا تعد مف أدكات المراقبة كأجيزة التطفؿ الحديثة خاصة إذا 
  (2).تـ تخزيف البيانات الشخصية بيذه الحاسبات ثـ تحميميا

 دليبل يتضمف الحد األدنى مف الضمانات التي يجب       1990 ديسمبر 14كما تبنت األمـ المتحدة بتاريخ 
أف تتضمنيا التشريعات الكطنية، لتنظيـ ممفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبات اآللية، كيتضمف ىذا الدليؿ 

، (3)ذات المبادئ المقررة لدل منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية، كتسرم أحكاميا عمى القطاعيف العاـ كالخاص
 :  (4)ك ىذه المبادئ ىي
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ينبغي عدـ جمع المعمكمات المتعمقة باألشخاص أك تجييزىا بأساليب غير : مبدأ المشركعية كالنزاىة -1   
.  نزيية كغير مشركعة 

يمتـز المسؤكلكف عف إعداد ممفات البيانات أك المسؤكلكف عف حفظيا، بالتحقؽ مف دقة : مبدأ الصحة -2   
 .البيانات المسجمة كمبلءمتيا، كالعمؿ عمى استكماليا بانتظاـ أك لدل استخداـ المعمكمات التي تحتكييا  الممفات

يجب أف تككف الغاية التي أنشئ الممؼ مف أجميا محددة كمشركعة كمعمنة قبؿ : مبدأ تحديد الغاية -3   
 . إنشائو

مف حؽ أم شخص يثبت شخصيتو، أف يعرؼ    ما : مبدأ حؽ كصكؿ األشخاص المعنييف إلى الممفات -4   
إذا كانت تجرم معالجة آلية لبيانات تتعمؽ بو، كأف يخطر بذلؾ دكف تأخير كال رسكـ، كأف يمبي طمبو بإجراء 

 . عمميات التصكيب أك المحك المبلئمة في حالة البيانات التي تفتقر إلى المشركعية أك المزـك أك الدقة

فيما عدا الحاالت المستثنات، ال يجكز تسجيؿ البيانات التي مف شأنيا أف تؤدم   إلى : مبدأ عدـ التمييز -5   
 . تمييز غير مشركع كتعسفي 

 . ينبغي اتخاذ التدابير المبلئمة لحماية الممفات سكاء ضد المخاطر الطبيعية أك البشرية : مبدأ األمف -6   

ينبغي أف يحدد قانكف كؿ بمد السمطة المكمفة بمراعاة المبادئ سالفة الذكر     : مبدأ الرقابة كالعقكبات -7   
كينبغي أف تكفر ىذه السمطة ضمانات الحياة كالكفاءة التقنية كفي حالة انتياؾ أحكاـ ىذه القكانيف ينبغي  

 

، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، منشأة المعارؼ، دكف سنة نشر، مصر أثر التطور التكنولوجي عمى الحريات العامةمبدر لكيس،  (1)
. 55ص
. 145،146مبدر لكيس، نفس المرجع السابؽ، ص ص (2)
 .(3) Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, OPCIT, p40  

. 317،316، مصر، ص ص2003، دار الشركؽ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسانمحمكد شريؼ بسيكني،  (4)
.  تكخي عقكبات جنائية ككذلؾ سبؿ اإلنصاؼ المبلئمة

عندما تكفر التشريعات في بمديف أك عدة بمداف معنية بتدفؽ : مبدأ حماية تدفؽ البيانات عبر الحدكد -8   
ينبغي أف يككف باإلمكاف أف  البيانات عبر الحدكد ضمانات متساكية نكعا ما، فيما يتعمؽ بحماية الحياة الخاصة،

تتنقؿ البيانات بنفس الحرية التي تنتقؿ بيا داخؿ ىذه األقاليـ، كفي حالة عدـ كجكد ضمانات متبادلة، ال يجكز 
.  أف يقبؿ عمى غير كجو حؽ كضع حدكد ليذا االنتقاؿ، كال يقبؿ ذلؾ إال بقدر ما تقتضيو حماية الحياة الخاصة

 

الجيود األوربية في مجال حماية البيانات الشخصية : الفرع الثالث 
 في مجاؿ حماية البيانات الشخصية، حيث تـ التكقيع عمى معاىدة مجمس أكربا الخاصة م   برز الدكر األكركب

، التي بدأ السرياف 1980 سبتمبر 17بحماية األشخاص مف مخاطر المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية في 
، كعمى خبلؼ تكصيات منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية فإف ىذه 1985الفعمي ليا في أكتكبر مف سنة 
 تطبيؽ ىذه االتفاقية عمى األشخاص الطبيعييف، كتسرم          عمى ؽاالتفاقية ممزمة، كينحصر نطا

القطاعيف العاـ كالخاص، كقد صدر عف اإلتحاد األكربي مجمكعة مف األدلة التكجييية المتكاممة حكؿ حماية 
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 لحماية األفراد فيما يتعمؽ بمعالجة 46/95 الدليؿ التكجييي الذم حمؿ رقـ 1995 فصدر عنو سنة ،(1)البيانات
البيانات الشخصية كحرية انتقاليا؛ الذم اىتـ بتكجيو القكانيف الكطنية لتنظيـ معالجة البيانات الشخصية بالشكميف 

اآللي كاليدكم كتضمف حماية فاعمة ضد استخداـ البيانات الشخصية الحساسة كتمتـز بيذا الدليؿ الجيات 
  (2).الخاصة كالحككمية، كما أكجب كجكد جية رقابة أك إشراؼ تكفؿ تنفيذ ىذا القانكف

 مف أىـ األدلة    المتعمقة 66/97 الذم حمؿ رقـ 1997 ديسمبر15كما يعتبر دليؿ االتصاالت الصادر بتاريخ 
بالحؽ في الحياة الخاصة، فيك يفرض التزامات كاسعة عمى جيات خدمة االتصاالت كتزكيدىا لضماف الحياة 

الخاصة لممستخدميف بما في ذلؾ األنشطة المتصمة باالنترنت، كيتضمف قكاعد تغطي العديد   مف المسائؿ التي 
لـ يتـ تغطيتيا في قكانيف حماية البيانات القائمة، كيتضمف القكاعد التي تتعمؽ بتزكيد    الخدمات التقنية 

كمسائؿ االشتراكات، كالتعرؼ عمى المشتركيف كغيرىا مف المسائؿ التي نشأت بسبب ثكرة االتصاالت، كفي سنة 
 أصدرت المفكضية األكربية نمكذجا جديدا لدليؿ معالجة البيانات الشخصية  كحماية الحياة الخاصة في 2000

قطاع االتصاالت اإللكتركنية، ىذا الدليؿ الذم كسع مف نطاؽ الحماية لؤلفراد كيتضمف قكاعد بشأف التقنيات 
الحديثة كطكائفيا الجديدة، كما تضمف تعريفات جديدة لممراسبلت كالبيانات المنقكلة كالمكالمات كمكقع البيانات 

 (3).المنقكلة، كؿ ذلؾ بقصد تكسيع نطاؽ حماية الحياة الخاصة كالسيطرة عمى كافة أنكاع البيانات المعالجة آليا
 
. 21يكنس عرب، مرجع سابؽ، ص (1)
. 157 ص1999، ترجمة محمد محمكد شياب، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، مصر، الخصوصية في عصر المعموماتكيت، .فريد ق (2)
.    28يكنس عرب، نفس المرجع السابؽ، ص (3)

                                    

  المطلب الثالث 

   حماٌة البٌانات الشخصٌة فً التشرٌع الفرنسً   

   نتناكؿ في ىذا المطمب اإلطار القانكني لحماية البيانات الشخصية في التشريع الفرنسي في الفرع األكؿ   ثـ 
. نتعرض إلى مدل انطباؽ أحكاـ قانكف المعمكماتية كالحريات عمى االنترنت في الفرع الثاني

 
  اإلطار القانوني لحماية البيانات الشخصية: الفرع األول 

   اتفؽ الفقو الفرنسي عمى أف األخطار الناشئة عف استخداـ الحكاسب اآللية كبنكؾ لممعمكمات، سكاء نتيجة 
استخداـ البيانات في غير الغرض المخصص ليا أك جمعيا بغير سبب مشركع، أك دكف عمـ الشخص       أك 
مف مصادر مزكرة أك بيانات بطبيعتيا ال يجب جمعيا عف األفراد لتعمقيا بحياتيـ الخاصة، تعد اعتداءا عمى 

.  حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد كتيديدا لحرياتيـ
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كما اتفؽ الفقو عمى أف استخداـ ىذه األجيزة في شتى مياديف الحياة، دكف كضع الضمانات القانكنية لحماية 
األفراد، يؤدم إلى خمؽ طبقة مف اإلدارييف كالفنييف يعطي ليـ سمطة الضغط كفرض النفكذ عمى األفراد مما 

 (1).ييدد حياتيـ الخاصة كالنظاـ الديمقراطي
كتكجت نداءات الفقو بقصكر التشريع الجنائي بنصكصو التقميدية، عف حماية الحياة الخاصة كحريات األفراد في 
مكاجية ىذه االعتداءات، ك بضركرة كضع تنظيـ تشريعي الستخداـ الحكاسيب اآللية كبنكؾ لممعمكمات كأكجو 

نشاطاتيا المختمفة، ككضع الضمانات القانكنية إلعداد كتنظيـ ممفات البيانات الشخصية، لحماية الحياة الخاصة 
 المتعمؽ بالمعمكماتية كالممفات 1978 جانفي 06 الصادر في 78 – 17كحريات األفراد، بإصدار القانكف رقـ 

 كمجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف ىك ،(3)، المعركؼ لدل الفقو الفرنسي بقانكف المعمكماتية كالحريات(2)كالحريات
 (4).المعالجات اآللية لمبيانات الشخصية

 فبالنسبة لتحديد الغرض  مف ،(5 ) كقد نص المشرع في ىذا القانكف عمى المبادئ التي يتسـ بيا في الباب األكؿ
 عمى أف المعالجة يجب أف تككف في خدمة المكاطف، كال يجب 01المعالجة اآللية لمبيانات، نصت المادة 

 أف تحمؿ أم اعتداء عمى شخصيتو أك حقكؽ اإلنساف أك الحياة الخاصة أك الحريات الفردية أك العامة، ال 
 
 .61أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)

 (2) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux Fichiers et aux libertés. 

 

 .62أسامة عبد اهلل قايد، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
 (4)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, OPCIT, p12. 

(. 05الى01المكاد مف)يتضمف الباب األكؿ مف قانكف المعمكماتية كالحريات  (5)
 

 ييدؼ إلى تحقيؽ التكازف بيف االستخداـ  –كما جاء في مذكرة األعماؿ التحضيرية - سيما كأف ىذا القانكف 
 كفي تحديد مفيـك ،(1)الحر كالكامؿ لممعمكماتية مف ناحية، كلحماية المكاطف في إطار ديمقراطي مف ناحية أخرل

 عمى أف البيانات  الشخصية 04البيانات الشخصية أك االسمية، فقد نص قانكف المعمكماتية كالحريات في المادة 
ىي تمؾ البيانات التي تسمح تحت أم شكؿ سكاء كاف مباشرا أك غير مباشر بتعريؼ أم شخص طبيعي سكاء 

  (2).أجريت المعالجة اآللية بكاسطة شخص طبيعي أك معنكم
 مف ذات القانكف عمى أف المعالجة اآللية تككف 05كفي تحديد المقصكد بالمعالجة اآللية لمبيانات نصت المادة 

متحققة لمبيانات الشخصية، سكاء تعمؽ األمر بجمع البيانات أك تسجيميا، أك تحميميا أك تعديميا، أك تصنيفيا   
 ككذلؾ كؿ مجمكعة مف العمميات مف ذات الطبيعة، تحمؿ معالجة ليذه البيانات بقصد ،أك حفظيا أك محكىا

  (3).الربط بينيا لمحصكؿ عمى معمكمات شخصية
، فنص عمى تشكيؿ المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات (4)أما الباب الثاني مف قانكف المعمكماتية كالحريات

كتختص المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات بحماية الحياة الخاصة كالحريات    الفردية ، كحدد اختصاصاتيا
عبلميـ، كما تختص بمراقبة تطبيقات المعمكماتية(5)كالعامة إلى جانب اختصاصات (6)، كبتكجيو األشخاص كا 

 (7).تنظيمية منحيا إياىا القانكف
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باإلجراءات القانكنية البلزمة إلجراء المعالجة اآللية لمبيانات، فنصت المادة (8) كجاء الباب الثالث مف ىذا القانكف
 عمى ضركرة إخطار المجنة قبؿ إجراء أم معالجة آلية لمبيانات، عدا الحاالت التي استثناىا القانكف  كالتي 15

تتعمؽ بالبيانات الخاصة التي تجرم معالجتيا لحساب الدكلة أك الييئات العامة، أك المجالس المحمية   أك 
 كفي شأف ،األشخاص المعنكية التي تقـك بخدمة عامة، كالتي تقررىا المكائح بعد أخذ رأم المجنة الكطنية

 عمى ضركرة اإلخطار السابؽ لمجنة المعمكماتية كالحريات، في حالة إجراء  16اإلخطار السابؽ نصت المادة 
المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية، كقضت محكمة نانت إعماال ليذا النص بمعاقبة شخص قاـ بإجراء معالجة 

. آلية لمبيانات الشخصية دكف إخطار سابؽ 
، فنظـ كيفية جمع كتسجيؿ البيانات الشخصية كاعتبرت (9) أما الباب الرابع مف قانكف المعمكماتية كالحريات

 جمع البيانات الشخصية بأم كسيمة غير مشركعة كالغش كالتدليس يعد ممنكعا، كما قررت 25المادة 
 
. 340، مرجع سابؽ، صالجرائم الناشة عن استخدام الحاسب اآللي، دراسة مقارنةأحمد حساـ طو تماـ،  (1)
 .(2)Alain Bensoussan, Internet aspects juridiques, 2°edition,hermes, 1998, france,p166 

  Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, OPCIT, p13.      

. 64مرجع سابؽ، ص أسامة عبد اهلل قايد، (3)
. 13الى06يتضمف الباب الثاني مف قانكف المعمكماتية كالحريات المكاد مف( 4)
 .18(5)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, OPCIT, p 

 .(6)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, IBID, pp19,20 

 (7)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, IBID, p22.  

. 24الى14 يتضمف الباب الثالث مف قانكف المعمكماتية كالحريات المكاد مف(8)
. 64،65أسامة عبد اهلل قايد، نفس المرجع السابؽ، ص ص (9)

 حؽ الشخص الطبيعي في االعتراض ألسباب مشركعة عمى البيانات الشخصية مكضكع المعالجة 26 المادة 
:   التزاما عمى القائميف بجمع البيانات الشخصية بتبصير أصحابيا باألمكر التالية 27اآللية، ككضعت المادة 

 . الطبيعة اإللزامية أك االختيارية لمرد أك اإلدالء بيذه البيانات كالنتائج التي تترتب عمى عدـ الرد-1   

 .  الذيف يتـ إرساؿ ىذه البيانات إلييـف كالمعنكييفاألشخاص الطبيعيي-2   

حؽ الفرد في الكصكؿ إلى ىذه البيانات كتصحيحيا، عندما تككف ىذه البيانات قد تـ الحصكؿ عمييا عف -3   
 إال أف المشرع استثنى حالة جمع البيانات الضركرية في إثبات الجرائـ      مف ،طريؽ استمارة االستبياف

. الخضكع لنص ىذه المادة
 مف قانكف المعمكماتية كالحريات عمى أنو إف لـ تنص التشريعات 28كفيما يتعمؽ بحفظ البيانات نصت المادة 

األخرل عمى غير ذلؾ، فبل يجب حفظ البيانات تحت أم شكؿ بعد المدة المحددة إال بعد مكافقة المجنة الكطنية 
 (1).لممعمكماتية كالحريات

 التزاما عمى كؿ مف يقـك بالمعالجة اآللية لمبيانات بالمحافظة عمييا في مكاجية ذكم الشأف، 29كفرضت المادة 
 مف قانكف 30  كقضت المادة ،كاتخاذ جميع االحتياطات البلزمة لذلؾ، كعدـ إفشاءىا لمغير أك تعديميا
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المعمكماتية كالحريات، بالسماح لؤلشخاص المعنكية التي تقـك بخدمة عامة بإجراء المعالجة اآللية لمبيانات التي 
جراءات األمف . تتعمؽ بالجرائـ كاألحكاـ كا 

 فقد حظرت جمع كحفظ أم بيانات شخصية دكف مكافقة صريحة مف صاحب الشأف، سكاء 31 أما المادة 
كمع ذلؾ فقد  بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، تظير اتجاىو أك آراءه، أك مذىبو السياسي أك الفمسفي أك الديني،

  : (2)أكرد المشرع عمى ىذه المادة استثناءيف

خاص بالكنائس كالتنظيمات أك الجماعات ذات الصبغة الدينية أك السياسية أك النقابية، فسمح ليا :    األكؿ 
.  بتسجيؿ البيانات المتعمقة بأعضائيا كمعالجتيا آليا دكف رقابة مف المجنة الكطنية

يتعمؽ بالمصمحة العامة، ك ذلؾ بعد أخذ رأم المجنة الكطنية كمكافقة مجمس الدكلة دكف أف يترتب :    الثاني 
.  عمى ذلؾ إىدار لمضمانات األساسية لممكاطنيف في ممارسة حرياتيـ

، فقد كفؿ لصاحب البيانات الحؽ في الكصكؿ إلييا  كنظـ (3)أما الباب الخامس مف قانكف المعمكماتية كالحريات
. كيفية االطبلع عمى المعمكمات التي تتعمؽ بحياتو الخاصة، كأكجب أف تككف كفقا لمضمكف التسجيؿ 

كنص الباب السادس كاألخير، عمى األحكاـ العقابية الخاصة بتجريـ أفعاؿ االعتداء عمى الحياة الخاصة التي 
  (4).تتمثؿ في الخركج عمى أحكاـ ىذا القانكف

 
                                                                                                      (1) André Bernard et Thierry Piette-Coudol, Internet et le droit, Presse Universitaires de France, 1999         

                                                                                                                   .       france,p81 

. 66أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (2)
 .40الى34يتضمف الباب الخامس مف قانكف المعمكماتية كالحريات المكاد مف (3)
 المتضمف تعديؿ قانكف 1994 والمعمول به منذ أول مارس1992 الصادر سنة 336-92رقـ  ىذا الباب ممغى ضمنيا بمكجب القانكف (4)

 .العقكبات الفرنسي
 

مدى انطباق أحكام قانون المعموماتية والحريات عمى االنترنت  : الفرع الثاني 
، فالبيانات الشخصية قد تككف محؿ معالجة آلية (1)تشكؿ االنترنت تطبيقا جديدا في مجاؿ البيانات الشخصية

عبر االنترنت إما بالجمع أك الحفظ، أك التسجيؿ أك النشر، أك التحميؿ أك النقؿ، ككؿ معالجة آلية لمبيانات 
الشخصية تستكجب تحت طائمة العقكبة إخطار المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، كيمتـز المخطر بجممة مف 

اإللتزامات في مكاجية أصحاب البيانات الشخصية، كىك ما يسرم عمى المعالجات اآللية لمبيانات الشخصية 
التي تتـ بطريؽ االنترنت طبقا لقانكف المعمكماتية كالحريات، كما أف االنترنت تعد ناقبل لمبيانات الشخصية، كىك 

 (2).ما يدخؿ بدكره في نطاؽ تطبيؽ قانكف المعمكماتية كالحريات
كقد أكدت المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات عمى أف القكاعد الكاردة في قانكف المعمكماتية كالحريات تنطبؽ 
عمى االنترنت، مما يسمح بإعداد مجمكعة مف القكاعد الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية عبر االنترنت، 

كالبيانات التي يتعيف عمى المتصفح لمكاقع االنترنت استكماليا لبلنتقاؿ مف مكاف آلخر عمى المكقع  مف خبلؿ 
االستبياف االختيارم أك اإلجبارم، كعمى عممية تتبع األثر التي يقـك بيا مزكد خدمة االنترنت  ككذلؾ الحاؿ 
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عمى ضركرة إخطار          أكدت لجنة المعمكماتية كالحريات 1998 كاعتبارا مف سنة ،بالنسبة لممفات الكككيز
خطار المستخدميف بكجكد ممفات الكككيز عمى أجيزتيـ، مما  المجنة، عف الرغبة في استخداـ نظاـ الكككيز، كا 

 (3).يسمح ليـ باإلعتراض عمى ذلؾ
كمف خبلؿ التكصيات الصادرة عف المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات يمكننا أف نعدد أىـ اإللتزامات التي تقع 

بشأف معالجة البيانات  ( متعيدم اإليكاء– مسؤكلي المكاقع –مزكدم خدمات االنترنت ) عمى مقدمي الخدمات
:  الشخصية 

 مف خبلؿ (4)عمى مقدمي الخدمات إعبلـ كؿ مستخدـ لبلنترنت، بالمخاطر التي تيدد حياتو الخاصة-1   
كضع بياناتو الشخصية، كعمى حقو في االعتراض عمى نشر بياناتو الشخصية كفي اإلطبلع عمييا في أم كقت 

 (5).ككذلؾ حقو في تصحيحيا أك محكىا كفقا ألسباب مشركعة
السماح لمستخدمي االنترنت بالكلكج إلى خدماتيا مف دكف الكشؼ عف بياناتيـ الشخصية، إال        في -2   

 (6).الحاالت التي يككف فييا مف الضركرم الكشؼ عف شخصية المستخدـ كبياناتو لتقديـ الخدمة المطمكبة
    

 
(1)Andrè Bertrand,Thierry piette-coudol,OPCIT,p81.                                                                                           

                                                                                                                     (2) AlainBensoussan, OPCIT, p165 

. 88،87، مصر، ص ص2001، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونيةمدحت رمضاف،  (3) 
  (4)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, OPCIT, p58.                                                                         

 .86مدحت رمضاف، نفس المرجع السابؽ، ص (5) 

(6)Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gèrard Haas, IBID, p59. 

                                              
 المطلب الرابع  

 الشخصٌة فً التشرٌعٌن المصري والجزائري  تحماٌة البٌانا

 نتناكؿ في ىذا المطمب، حماية البيانات الشخصية في التشريع المصرم في الفرع األكؿ ثـ نتطرؽ        إلى 
حماية البيانات الشخصية في التشريع الجزائرم في الفرع الثاني، كنبيف في الفرع الثالث قصكر الحماية الكاردة 

.   الجزائرم كالمصرم عف حماية البيانات الشخصيةففي  التشريعي
 

 حماية البيانات الشخصية في التشريع المصري :الفرع األول
حماية البيانات الشخصية بموجب القوانين الخاصة  : أوال

.  قكانيف خاصة الغرض منيا حماية بعض أنكاع البيانات الخاصة بالمكاطنيفةأصدر المشرع المصرم عد
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فقد تضمف قانكف اإلحصاء كالتعداد المصرم، حماية لسرية البيانات الخاصة بالمكاطنيف، حيث قضت   المادة 
 منو بعدـ جكاز اطبلع أم فرد أك ىيئة عامة أك خاصة عمييا أك إببلغ شيء منيا، كما ال يجكز استخداميا 03

لغير األغراض اإلحصائية أك نشر ما يتعمؽ منيا باألفراد، إال بمقتضى إذف مكتكب مف ذكم الشأف كال يجكز 
استغبلؿ أم بياف إحصائي كأساس لربط ضريبة أك ترتيب أم عبء مالي آخر، كال اتخاذه دليبل في جريمة أك 

. أساسا ألم عمؿ قانكني
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عف ستة أشير "  مف ذات القانكف عمى أنو 04كنصت المادة 

 : جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف 500 جنيو كال تجاكز 100كغرامة ال تقؿ عف 
 أك أفشى بيانا مف البيانات الفردية، أك سرا مف أسرار الصناعة    ةكؿ مف أخؿ بسرية البيانات اإلحصائي-1   

. أك التجارة أك غير ذلؾ مف أساليب العمؿ، التي يككف قد اطمع عمييا بمناسبة عممو في اإلحصاء كالتعداد
كؿ مف حصؿ بطريؽ الغش أك التيديد أك اإليياـ أك بأم كسيمة أخرل عمى بيانات أك معمكمات سرية - 2   

.  "بشأف اإلحصاءات أك التيديدات أك شرع في ذلؾ
 منو بسرية البيانات التي تتضمنيا السجبلت الخاصة 09كفي قانكف األحكاؿ المدنية المصرم قضت المادة 

 (1).باألحكاؿ المدنية
  عمى 1990 الصادر سنة 205-90 مف القانكف رقـ 01كبالنسبة لقكانيف البنكؾ كالمعامبلت، فقد نصت المادة 

تككف حسابات العمبلء ككدائعيـ كأماناتيـ كخزائنيـ في البنكؾ ككذلؾ المعامبلت المتعمقة بيا سرية " أف 
 

 
. 288، لبناف، ص2003، منشكرات الحمبي الحقكقية،  جرائم الكمبيوترعفيفي كامؿ عفيفي، (1)

كال يجكز اإلطبلع عمييا، أك إعطاء بيانات عنيا بطريؽ مباشر أك غير مباشر إال بإذف كتابي، مف صاحب 
الحساب أك الكديعة أك األمانة أك الخزينة أك مف أحد المكصى ليـ بكؿ أك بعض ىذه األمكاؿ أك مف النائب 

 مف نفس 02 المادة ص، كتف "القانكني أك الككيؿ المفكض في ذلؾ بناءا عمى حكـ قضائي أك حكـ محكميف
 البنكؾ تفتح لعمبلئيا حسابات مرقمة بالنقد األجنبي أك ربط كدائع منيا أك قبكؿ كدائع مرقمة  "القانكف عمى أف
كيحظر أف يعرؼ أسماء أصحاب ىذه الحسابات كالكسائؿ غير المسؤكليف بالبنؾ الذيف ..... بالنقد المذككر 

يصدر بتحديدىـ قرار مف مجمس إدارتو، كال يجكز في جميع األحكاؿ الكشؼ عف شخصية صاحب الحساب أك 
كيسرم الحظر المنصكص عميو في الفقرة األخيرة مف المادة السابقة عمى ... الكديعة المرقمة إال بإذف كتابي 

.  "ىذه الحسابات كالكدائع
 مف ذات القانكف فيي تحظر أم إعطاء أك كشؼ ألم معمكمات أك بيانات، عف عمبلء البنكؾ أك 05أما المادة 

حساباتيـ أك كدائعيـ أك األمانات أك الخزائف الخاصة بيـ أك معامبلتيـ، أك تمكيف الغير مف اإلطبلع عمييا في 
.  أحكاـ ىذا القانكفلغير الحاالت المرخص بيا بمقتض

كيسرم ىذا الحظر عمى كؿ مف يطمع بحكـ مينتو أك كظيفتو أك عممو، بطريؽ مباشر أك غير مباشر     عمى 
 (1). البيانات كالمعمكمات المشار إلييا
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 مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة األكلى "كتنص نفس المادة عمى أنو 
كالمادة الخامسة مف ىذا القانكف بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو ... كالثانية

.  "كال تزيد عف عشريف ألؼ جنيو
 بإفشاء أية معمكمات خاصة  "أما بالنسبة لقانكف تنظيـ االتصاالت المصرم فقد نص عمى عقاب كؿ مف قاـ

 (2) ".بمستخدمي شبكات االتصاؿ أك عما يجركنو أك يتمقكنو مف اتصاالت دكف كجو حؽ
 من قانون العقوبات المصري 310حماية البيانات الشخصية بموجب المادة : ثانيا

 كؿ مف كاف مف األطباء أك الجراحيف           " مف قانكف العقكبات المصرم عمى عقاب310   تنص المادة 
أك الصيادلة أك القكابؿ أك غيرىـ، مكدعا إليو بمقتضى صناعتو أك كظيفتو سر خصكصي أؤتمف عميو فأفشاه 

:  كبمطالعة النص السابؽ يتضح أف"... في غير األحكاؿ التي يمزمو القانكف بذلؾ يعاقب 
المشرع المصرم لـ يحدد المقصكد بالسر الخصكصي الذم يعتبر إفشاؤه مجرما بمقتضى نص ىذه -1    

 كؿ ما يعرفو األميف أثناء        أك «المادة، كالسر لغة ىك ما نكتمو كنخفيو أما اصطبلحا فيمكف تعريفو بأنو 
بمناسبة ممارسة مينتو ككاف في إفشاءه ضرر لشخص أك لعائمة إما بطبيعة أك بحكـ الظركؼ التي تحيط 

(1). »بو
 

اشترط المشرع لمعقاب أف تتكافر في الشخص المكدع إليو السر، أف يككف أمينا عميو بمقتضى كظيفتو -2    
 

. 290،289عفيفي كامؿ عفيفي، مرجع سابؽ، ص ص (1)
. 147إبراىيـ حامد طنطاكم، مرجع سابؽ، ص( 2)
. 301 عفيفي كامؿ عفيفي، نفس المرجع السابؽ، ص(3)

أك مينتو أك صناعتو أم أف يككف السر مينيا، أم متصبل بصاحب المينة نفسو عف طريؽ الشخص الذم 
 . ائتمنو عميو سكاء صراحة أك بطريؽ ضمنية

 كيقصد بإفشاء السر، اطبلع الغير ،أف ىذه المادة تعاقب فقط عمى فعؿ اإلفشاء الذم يتعرض لو السر-3   
 .عميو، بأم طريقة كانت مشافية أك كتابة

كبالتالي يتمتع السر الميني بالحماية مف اإلفشاء طالما كاف مكدعا لدل أم شخص مف المذككريف في المادة 
 مف قانكف العقكبات المصرم كمف في حكميـ، بالحماية المقررة تشريعيا أيا كانت الكيفية التي يحفظ بيا 310

 (1).فيستكم أف تككف كسيمة تقميدية أك حديثة
 

 حماية البيانات الشخصية في التشريع الجزائري: الفرع الثاني
حماية البيانات الشخصية بموجب القوانين الخاصة : أوال

   أصدر المشرع الجزائرم عدة قكانيف خاصة تضمنت مكاد تحمي البيانات الشخصية لؤلفراد، فقد تضمف قانكف 
ال "  منو بأنو 24 حماية لمبيانات اإلحصائية المتعمقة باألفراد حيف نصت المادة (2)المنظكمة اإلحصائية الجزائرم

يحؽ لممصمحة المؤتمنة أف تكشؼ أك تنشر المعمكمات الفردية الكاردة في االستثمارات، التي تتضمف التسجيؿ 



 92 

اإلحصائي كليا عبلقة بالحياة الشخصية كالعائمية، كعمى العمـك الكقائع كالتصرفات الخصكصية إال طبقا 
 ك 1988 يناير26 المؤرخ في 09-88لؤلحكاـ الرشيدة السارية عمى األرشيؼ كالمتضمنة في القانكف رقـ 

." المتعمؽ باألرشيؼ الكطني
المعمكمات الفردية التي تحصؿ عمييا أجيزة  المنظكمة "  مف ذات القانكف عمى أف 25كما نصت المادة 

اإلحصائية بكاسطة تطبيؽ ىذا المرسكـ التشريعي، كتسمح بالتعرؼ عمى األفراد الذيف تنطبؽ عمييـ ال سيما 
المعمكمات الكاردة في استمارات التعداد كالتحقيقات التي تتضمف التسجيؿ اإلحصائي، ال يمكف بأم حاؿ    مف 
األحكاؿ استعماليا في أغراض الرقابة االقتصادية كالمالية خصكصا الجبائية أك القمع االقتصادم، كالتي تبقى 

. خاضعة لمقكانيف الخاصة السارية عمييا
كتستبعد كذلؾ مف االنتفاع بيذه المعمكمات الييئات القضائية، ال سيما في إطار التحقيقات أك لغرض اإلدالء 

. بالشيادات
كيعاقب طبقا لمقانكف عمى استعماؿ ىذه المعمكمات لممساس بالحياة الخاصة لؤلشخاص، أك ألغراض المنافسة 

". التجارية 
يتعيف عمى األعكاف المكمفيف بالتحقيقات   "  مف قانكف المنظكمة اإلحصائية عمى أنو 27ككذلؾ نصت المادة 

كالدراسات اإلحصائية، كعمى أم شخص شارؾ بأية صفة كانت في عمميات جمع اإلعبلـ اإلحصائي  
 
 .302عفيفي كامؿ عفيفي، مرجع سابؽ، ص (1)
.   ، المتعمؽ بالمنظكمة اإلحصائية1994يناير15 في خ المؤر01-94المرسـك التشريعي رقـ  (2)

". كمعالجتو، أف يمتزمكا بالسر الميني كما حدده القانكف 
.  عمى منع نشر أم معمكمة اسمية أك إحصائية قد تسمح بالتعرؼ عمى األشخاص الطبيعييف35كنصت المادة 

     23يعرض الخرؽ السافر لمسر اإلحصائي المحدد خاصة في المكاد مف "  فقد نصت عمى أف 37أما المادة 
".  مرتكبو لمعقكبات المنصكص عمييا في أحكاـ قانكف العقكبات دكف المساس بالعقكبات التأديبية 26إلى 

يخضع لمسر الميني تحت "  عمى أف 117أما بالنسبة لقانكف النقد كالقرض فقد نص في البند األكؿ مف المادة 
: طائمة العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات 

كؿ عضك في مجمس إدارة ككؿ محافظ حسابات، ككؿ شخص يشارؾ أك شارؾ بأم طريقة كانت   في - 1   
. تسيير بنؾ أك مؤسسة مالية أك كاف أحد مستخدمييا

كؿ شخص يشارؾ أك شارؾ في رقابة البنكؾ كالمؤسسات المالية كفقا لمشركط المنصكص عمييا   في - 2   
".  ىذا الكتاب 

 فقد تضمف بدكره مكاد تحمي البيانات الشخصية لؤلفراد؛ حيث أضفت (1)أما قانكف الحالة المدنية الجزائرم
يمنع االطبلع "  حيف نصت عمى أنو (2) مف ىذا القانكف طابع السرية عمى سجبلت الحالة المدنية22المادة

" المباشر عمى السجبلت كالجداكؿ السنكية كالعشرية مف قبؿ األشخاص غير أعكاف الدكلة المؤىميف ليذا الغرض
اليجكز باستثناء ككيؿ الدكلة  أك الطفؿ أك "  مف ذات القانكف عمى أنو 65، كما نصت الفقرة األكلى مف المادة 
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أصكلو أك فركعو المباشريف أك زكجو أك كصيو أك ممثمو الشرعي إذا كاف قاصرا             أك عديـ األىمية، 
الحصكؿ عمى نسخة مطابقة ألصؿ عقد ميبلد ال يخصو إال بمكجب رخصة مسممة دكف نفقة مف رئيس محكمة 

 65، كنصت الفقرة الثالثة  كالرابعة مف المادة "المكاف الذم تـ فيو العقد كبناءا عمى طمب كتابي مف المعني 
يتعيف عمى أمناء السجبلت أف يسممكا ممخصات إلى أم طالب يذكر فييا السنة كاليـك كالساعة " عمى أنو 

كمكاف الكالدة كالجنس كاسـ كلقب الطفؿ دكف ذكر أم معمكمات أخرل كما ىك ناتج مف بيانات عقد الميبلد 
. كالبيانات المذككرة في ىامش ىذا العقد

يمكف تسميـ ممخصات تتضمف بيانات أخرل غير ألقاب كأسماء كميف كمسكف األب كاألـ إال ضمف شركط 
".  مف ىذه المادة ما لـ يكف التسميـ مطمكبا مف كرثة الطفؿ أك إدارة عمكمية 2 ك1المقطعيف 
مف قانكف الحالة المدنية فقد تضمنت حظرا عمى نشر مضمكف عقكد الحالة المدنية حيث نصت  31أما المادة 
ال يجكز لضباط الحالة المدنية أف ينشركا أم شيء مف مضمكف العقكد التي يستممكنيا كشرح    أك " عمى أنو 

... ".       أم بياف آخر مما يجب أف يصرح بو الحاضركف
حماية البيانات الشخصية في قانون العقوبات الجزائري : ثانيا

يعاقب بالحبس مف شير    "  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أنو 301   تنص الفقرة األكلى مف المادة 
 
 .، المتعمؽ بالحالة المدنية1970 فبراير 19 المؤرخ في 20-70األمر رقـ  (1)
. 70، الطبعة الثانية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دكف سنة نشر، الجزائر صنظام الحالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد،  (2)

 دج األطباء كالجراحكف كالصيادلة كالقاببلت كجميع 5.000 دج إلى 500إلى ستة أشير،كبغرامة مف 
األشخاص المؤتمنيف بحكـ الكاقع أك المينة أك الكظيفة الدائمة أك المؤقتة عمى أسرار أدلي بيا إلييـ كأفشكىا في 

".    غير الحاالت التي يكجب عمييـ فييا القانكف إفشاءىا كيصرح ليـ بذلؾ 
 أنيا ال تسرم إال عمى طائفة معينة مف األمناء عمى األسرار كىـ األمناء بحكـ  301يتضح مف نص المادة 

الضركرة أك مف تقضي كظيفتو أك مينتو بتمقي أسرار الغير، كلـ يشأ المشرع حصر ىؤالء األمناء كاكتفى بذكر 
ك جميع األشخاص المؤتمنيف " البعض منيـ كىـ األطباء كالجراحكف كالصيادلة ك القاببلت، ثـ أردؼ بقكلو 

تاركا بذلؾ لمقضاء ميمة "  بحكـ الكاقع أك المينة أك الكظيفة الدائمة أك المؤقتة عمى أسرار أدلي بيا إلييـ 
 (1).تعيينيـ

يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثبلث "  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف 2 مكرر394كنصت المادة 
:   دج كؿ مف يقـك عمدا كعف طريؽ الغش بما يأتي 5.000.000 دج إلى  1.000.000سنكات كبغرامة مف 

تصميـ أك بحث أك تجميع أك تكفير أك نشر أك االتجار في معطيات مخزنة أك معالجة أك مرسمة     عف -1   
. طريؽ منظكمة معمكماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القسـ

حيازة أك إفشاء أك نشر أك استقباؿ ألم غرض كاف، المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ -2   
 ".المنصكص عمييا في ىذا القسـ 
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قصور التشريعين الجزائري والمصري عن حماية البيانات الشخصية : الفرع الثالث

   تعد حماية البيانات التي تضمنتيا القكانيف الخاصة الكاردة في التشريع المصرم أك الجزائرم، قاصرة عمى 
بعض أنكاع كطكائؼ البيانات كال تشمؿ سائر البيانات الشخصية، كبالتالي ال يجكز مد الحماية المقررة لمبعض 

منيا عمى البعض اآلخر؛ كذلؾ إعماال لمقاعدة التي تقضي بعدـ جكاز القياس في التجريـ، كبذلؾ ال يجكز 
قياس البيانات الخاصة بتعداد السكاف مثبل، عمى البيانات الشخصية المخزنة في بنكؾ المعمكمات كقكاعد 

. البيانات المنتشرة عبر االنترنت، سكاء في حالة جمعيا أك إفشائيا أك إساءة استغبلليا
- إال أنو ينبغي أف نشير إلى أف المشرعيف المصرم كالجزائرم، لـ يقتصرا عمى حماية ما يككف مف ىذه البيانات

محفكظا بالطرؽ التقميدية؛ بؿ إف النصكص القانكنية جاءت عامة - المشمكلة بالحماية بمكجب القكانيف الخاصة
كغير مقيدة، كبالتالي يمكف تطبيقيا عمى إفشاء بيانات تمت معالجتيا آليا مع تكافر الشركط األخرل المنصكص 

عمييا قانكنا، سكاء كانت بيانات إحصائية أك بيانات حسابات البنكؾ، أك غيرىا        مف البيانات التي أفرد 
 (2). ليا المشرع حماية جنائية بمكجب قانكف خاص

 مف قانكف   301 مف قانكف العقكبات المصرم كالمادة 310 المادة –كبالنسبة لنصكص جريمة إفشاء األسرار 
 
. 241أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص (1)
.  303،302عفيفي كامؿ عفيفي، مرجع سابؽ، ص ص (2)

كمدل انطباقيا عمى إفشاء البيانات الشخصية المخزنة في بنكؾ المعمكمات كقكاعد البيانات - العقكبات الجزائرم
المنتشرة عبر االنترنت، فيرل الفقو أنيا ال تصمح لحماية البيانات الشخصية التي تككف محبل لممعالجة اآللية؛ 
ذلؾ أف محؿ جريمة إفشاء األسرار ىك البيانات ذات الطبيعة السرية، كالتي يشترط فييا   أف تككف إما أسرارا 

  (1)رسمية، أك أسرارا متعمقة ببعض الميف المؤتمنة التي تفرض الثقة كمحكر أساسي ليا

كىي بذلؾ تختمؼ عف إفشاء البيانات الشخصية المعالجة آليا بنظاـ الحاسب اآللي، كالتي قد تنطكم      عمى 
 فالنصكص العقابية الخاصة بجريمة إفشاء (2)بيانات ذات طبيعة سرية، أك بيانات أخرل ال تعد مف قبيؿ األسرار

األسرار ال تصمح لحماية البيانات الشخصية التي تككف محبل لممعالجة اآللية، فيما كاف اتفقتا في العمة المتمثمة 
 (3).في حماية البيانات المتعمقة باألفراد إال أنيما تختمفاف في المكضكع كالمحؿ

 مف قانكف العقكبات الجزائرم، التي كردت في القسـ السابع مكرر 2 مكرر394أما فيما يتعمؽ بنص المادة 
ف كانت تنطبؽ البيانات الشخصية  المتعمؽ بجرائـ االعتداء عمى أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، فيي كا 

المخزنة في بنكؾ المعمكمات كقكاعد البيانات المنتشرة عبر االنترنت إال أنيا ال تكفر ليا الحماية إال       مف 
.  الشخصية مف دكف حماية قانكنيةتأفعاؿ اإلفشاء أك النشر ، كتبقى صكر االعتداء األخرل عمى البيانا
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 .104محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1)
 .329أحمد حساـ طو تماـ، مرجع سابؽ، ص (2)

. 104محمد أميف أحمد الشكابكة، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
 

 

المبحث الثانً   
   جرائم االعتداء على البٌانات الشخصٌة فً قانون                         

                    العقوبات الفرنسً
 

   انطالقا من مبدأ أساسً مقرر فً السٌاسة الجنائٌة مضمونه؛ أن الحقوق والمصالح الهامة اجتماعٌا ٌجب أن 

تحمى بأقصى صور الحماٌة القانونٌة وأكثرها فعالٌة وردعا وهً الحماٌة الجنائٌة، واستنادا إلى مبدأ أساسً 

استهل به المشرع الفرنسً نصوص قانون المعلوماتٌة والحرٌات، وهو أن المعالجة اآللٌة للبٌانات الشخصٌة 

ٌجب أن ال تحمل أي اعتداء على شخصٌة األفراد أو حقوق اإلنسان أو الحٌاة الخاصة أو الحرٌات الفردٌة  أو 

العامة، نص المشرع الفرنسً فً قانون المعلوماتٌة والحرٌات على عدة جرائم، لحماٌة البٌانات الشخصٌة 

 (1).لتعلقها بالحٌاة الخاصة لألفراد
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ونظرا لخطورة ما ٌترتب على معالجة البٌانات الشخصٌة من تهدٌد للحٌاة الخاصة لألفراد، فقد أحٌلت المواد 

 1992الصادر سنة1336-92 من قانون المعلوماتٌة والحرٌات معدلة بالقانون46 والمادة 44الى41من 

 من قانون العقوبات الفرنسً الجدٌد، 24-226الى16-226 إلى المواد من 1994والمعمول به منذ أول مارس

فً شأن الجرائم التً تقع بالمخالفة ألحكام قانون المعلوماتٌة والحرٌات، مع إجراء تعدٌالت        فً بعض 

 (2).هذه الجرائم

 1994 مارس 01وٌجب اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسً استخدم فً قانون العقوبات المعمول به منذ  

 للتعبٌر على البٌانات الشخصٌة على خالف ما هو وارد فً قانون المعلوماتٌة »  البٌانات االسمٌة«مصطلح

، وهو ما ٌدفعنا إلى استخدام مصطلح البٌانات االسمٌة فً هذا المبحث كون دراستنا فٌه تنصب  (3)والحرٌات

، كما نشٌر إلى أن 1994 مارس 01على الجرائم الواردة فً قانون العقوبات الفرنسً المعمول به منذ

   

                                                                                                           .75أسامة عبد هللا قاٌد، مرجع سابق، ص (1)

. 86محمد أمٌن أحمد الشوابكة، مرجع سابق، ص(2)

 801-04تراجع المشرع الجنائً الفرنسً عن استخدام مصطلح البٌانات االسمٌة، واستخدم مصطلح البٌانات الشخصٌة فً القانون  (3)

 المتضمن تعدٌل قانون العقوبات الفرنسً، كما وسع  هذا القانون من نطاق حماٌة البٌانات الشخصٌة حٌث شملت 2004 أوت07 فً خالمؤر

.     البٌانات الشخصٌة المعالجة آلٌا والبٌانات الشخصٌة التً تتم معالجتها ٌدوٌا 

              

 

المشرع الفرنسً تردد فً قانون العقوبات بٌن استخدام مصطلح المعلومات االسمٌة أحٌانا، ومصطلح البٌانات 

االسمٌة أحٌانا أخرى بما ٌفٌد نفس المعنً، على الرغم من اختالف مضمون مصطلح البٌانات      عن 

 فٌقصد بالبٌانات مدخالت الحاسب اآللً التً تمثل الخامات التً ٌتم تشغٌلها، بٌنما ٌقصد المعلومات؛

  (1).بالمعلومات المخرجات الناتجة عن معالجة البٌانات التً تم إدخالها

ونتناول بالدراسة فً هذا المبحث جرٌمة المعالجة اآللٌة للبٌانات الشخصٌة بدون ترخٌص فً المطلب األول ثم 

نتعرض إلى جرائم التسجٌل والحفظ غٌر المشروع للبٌانات االسمٌة فً المطلب الثانً، ونتطرق       إلى 

جرٌمة االنحراف عن الغرض أو الغاٌة من المعالجة اآللٌة  للبٌانات االسمٌة فً المطلب الثالث  ونتحدث  فً 

. المطلب الرابع واألخٌر من هذا المبحث إلى جرٌمة اإلفشاء غٌر المشروع للبٌانات االسمٌة

 

المطلب األول  

  جرٌمة المعالجة اآللٌة للبٌانات االسمٌة بدون ترخٌص
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كؿ مف قاـ كلك بإىماؿ بمعالجة آلية لمبيانات "  مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف 16-226نصت المادة 
االسمية، أك حاكؿ القياـ بمعالجة آلية لمعمكمات اسمية دكف مراعاة اإلجراءات األكلية لمقياـ بيا، كالمحددة  في 

". القانكف، بالحبس لمدة ثبلث سنكات، كبغرامة مقدارىا ثبلثمائة ألؼ فرنؾ فرنسي 
 أنو يتعيف لقياـ ىذه الجريمة تكافر ركنييف؛ أكليما مادم يتمثؿ      في 16-226يتضح مف خبلؿ نص المادة 

القياـ بالمعالجة اآللية لمبيانات االسمية دكف مراعاة اإلجراءات األكلية التي يتطمبيا القانكف، كثانييما معنكم يتخذ 
صكرة القصد الجنائي، كسنتعرض لمركف المادم لجريمة المعالجة اآللية لمبيانات االسمية بدكف ترخيص في الفرع 

األكؿ مف ىذا المطمب، ثـ نتناكؿ الركف المعنكم ليذه الجريمة في الفرع الثاني، كنبيف العقكبة المقررة ليا في 
. الفرع الثالث

 
 الركن المادي لجريمة المعالجة اآللية لمبيانات االسمية بدون   ترخيص: الفرع األول

   يتحقؽ النشاط المادم ليذه الجريمة بأية معالجة آلية لمبيانات االسمية، دكف اتخاذ اإلجراءات األكلية التي 
 يتطمبيا القانكف، فيمـز لقياميا تكافر عنصريف، األكؿ يتمثؿ في السمكؾ اإلجرامي الذم يتخذ شكؿ المعالجة 

 
. 47أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)

 .اآللية لمبيانات االسمية، كالثاني يتمثؿ في عدـ مراعاة اإلجراءات األكلية الكاردة بقانكف المعمكماتية الحريات

القيام بمعالجة آلية لمبيانات الشخصية : أوال
 مف قانكف المعمكماتية كالحريات الفرنسي، فإف المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية تتحقؽ 05   طبقا لنص المادة 

إما بجمع ىذه البيانات أك تسجيميا أك حفظيا أك تصنيفيا أك تحميميا أك تعديميا أك محكىا، ككذلؾ كؿ مجمكعة 
مف العمميات مف ذات الطبيعة تحمؿ معالجة ليذه البيانات، بقصد الربط بينيما لمحصكؿ         عمى معمكمات 

 (2).، كيككف الفعؿ قد تـ حتى كلك كانت المعالجة بإىماؿ مف الفاعؿ(1)شخصية
عدم مراعاة اإلجراءات األولية الواردة بقانون المعموماتية والحريات : ثانيا

   لقياـ الركف المادم لجريمة المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية بدكف ترخيص، يجب أف تتـ المعالجة اآللية 
 مف قانكف المعمكماتية 16 ك15دكف إذف مف المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، كفقا ألحكاـ المادتيف 

.  كالحريات
 أم بقانكف كىي الحاالت – فإنو بخبلؼ الحاالت التي يتعيف فييا التصريح بأداة تشريعية 15كطبقا لنص المادة 

 فإنو يتعيف بالنسبة لمعالجة البيانات االسمية لحساب الدكلة أك الييئات –المتعمقة بالحقكؽ كالحريات الشخصية 
العامة أك الييئات المحمية، أك األشخاص المعنكية الخاصة التي تقـك بإدارة خدمة عامة، تنظيـ معالجة البيانات 
ببلئحة، بناءا عمى مكافقة مف المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، كفي حالة رفض المجنة فإنو ال يمكف إصدار 
ذا كاف األمر يتعمؽ بييئة مف الييئات المحمية كلـ تكافؽ المجنة،  البلئحة إال بناءا عمى رأم مف مجمس الدكلة، كا 

. فميس مف الممكف قانكنا إصدار البلئحة إال بعد قرار مف إدارتيا يكافؽ عمييا المجمس
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 مف قانكف المعمكماتية كالحريات، فتنص عمى أنو عندما يتعمؽ األمر بمعالجة لخبلؼ الجيات 16أما المادة 
، فإنو يتعيف إخطار المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، قبيؿ إجراء معالجة البيانات كيجب 15المحددة بالمادة 

أف ينطكم ىذا اإلخطار عمى إقرار بأف المعالجة تتفؽ كمتطمبات القانكف، كعند استبلـ الجية الطالبة ما يفيد 
العمـ بكصكؿ اإلخطار لمجنة، كاف في إمكانيا البدء في معالجة البيانات، عمما بأف ىذا ال يعفييا     مف 

  (3).مسؤكليتيا القانكنية
أف معالجة البيانات لحساب أشخاص القانكف العاـ تتطمب ترخيصا كالمعالجة 16كالمادة 15كيبلحظ مف المادة 

التي تتـ لحساب أشخاص القانكف الخاص يكفي فييا إخطار المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات ككذلؾ يكفي 
إخطار مبسط لمجنة فيما لك كانت المعالجة لحساب أشخاص القانكف العاـ أك الخاص، كال تنطكم عمى مساس 

 ، كيثكر التساؤؿ عما إذا كاف(4)بالحياة الخاصة أك الحريات، ككانت متسقة مع الضكابط التي كضعتيا المجنة

 
. 64أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص  (1)
. 86 محمد أمٌن أحمد الشوابكة، مرجع سابق، ص( 2)
. 88  محمد أمٌن أحمد الشوابكة، نفس المرجع السابق، ص(3)
. 93 ص مرجع سابؽ، مدحت رمضاف،( 4)

   مف 16 كالمادة 15قصد المشرع يقتصر عمى كجكب مراعاة اإلجراءات األكلية المنصكص عمييا في المادة 
 كالمبلحظ أف الركف المادم ليذه (1)قانكف المعمكماتية كالحريات، أـ أنو يمتد ليشمؿ أم إجراء يتطمبو القانكف ؟

الجريمة، يتكافر بمجرد إجراء معالجة آلية لمبيانات الشخصية بدكف رخيص حتى كاف لـ يترتب     عمى ذلؾ أم 
  (2).نتيجة إجرامية، فالجريمة تعتبر جريمة سمككية ال تتطمب تحقيؽ نتيجة معينة

 
 الركن المعنوي لجريمة المعالجة اآللية لمبيانات االسمية بدون ترخيص: الفرع الثاني

   يتخذ الركف المعنكم ليذه الجريمة صكرة العمد أك الخطأ، فيتحقؽ القصد الجنائي العاـ بعمـ الجاني بالصفة 
االسمية أك الشخصية لمبيانات، كأف يعمـ أيضا أف مف طبيعة الحاسب اآللي المرتبط بشبكة االنترنت إجراء 

معالجة آلية لمبيانات دكف مراعاة اإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف، أم دكف الحصكؿ عمى ترخيص مف 
المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، كيتعيف أيضا أف تتجو إرادة الجاني إلى إجراء المعالجة اآللية    في أم 
صكرة مف صكرىا المختمفة كدكف مراعاة لئلجراءات األكلية التي نص عمييا القانكف، كال عبرة بالبكاعث التي 

دفعت الجاني إلى ارتكاب فعؿ، أما صكرة الخطأ فيي مستفادة مف نص الشارع بالعقاب   عمى إجراء المعالجة 
 (3).اآللية لمبيانات الشخصية بدكف ترخيص، إذا كاف ذلؾ نتيجة إىماؿ أك رعكنة الفاعؿ

 
العقوبة المقررة لمجريمة : الفرع الثالث

   يعاقب المشرع الفرنسي عمى جريمة المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية بدكف ترخيص، بعقكبة أصمية تتمثؿ 
، باإلضافة إلى عقكبة تكميمية تتمثؿ (4)بالحبس مدة ثبلث سنكات كغرامة مالية تقدر بثبلثمائة ألؼ فرنؾ فرنسي



 99 

 25-226 كالمادة 35-131في نشر الحكـ الصادر في ىذا الشأف، كذلؾ كفقا لمقكاعد العامة الكاردة في المادة 
مف قانكف العقكبات الفرنسي، كيعاقب عمى الشركع في جريمة المعالجة اآللية لمبيانات االسمية بدكف ترخيص 

.  بنفس العقكبة المقررة الرتكاب الجريمة16-226بمكجب المادة 
 مف 121كما أف األشخاص المعنكية يمكف أف تقـك مسؤكليتيا الجنائية كذلؾ كفقا لمقكاعد العامة الكاردة في المادة

    (5).قانكف العقكبات الفرنسي
 
. 94مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص (1)
 .39، مصر، ص2000، دار النيضة العربية،  الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية عبر االنترنتىدل حامد قشقكش، (2)

. 64، مصر، ص1991، دار المطبكعات الجامعية،  قانون العقوبات، القسم العام   عكض محمد عكض،
. 95مدحت رمضاف، نفس المرجع السابؽ، ص  (3)
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، السجف خمس سنكات كغرامة تقدر 801-04 فأصبحت العقكبة األصمية ليذه الجريمة طبقا لمقانك (4)

. بثبلثمائة ألؼ أكرك 
  .90 ص  محمد أمٌن أحمد الشوابكة، مرجع سابق،(5)

   

المطلب الثانً 

  جرائم التسجٌل والحفظ غٌر المشروع للبٌانات االسمٌة

نتناكؿ في ىذا المطمب، جريمة التسجيؿ غير المشركع لمبيانات االسمية في الفرع األكؿ ثـ نتعرض       إلى 
. جريمة الحفظ غير المشركع لمبيانات االسمية في الفرع الثاني

 
  جريمة التسجيل غير المشروع لمبيانات االسمية: الفرع األول

 مف قانكف العقكبات 19-226 ك18-226، 17 -226نص المشرع الفرنسي عمى ىذه الجريمة في المكاد 
. الفرنسي

كؿ مف أجرل أك حاكؿ إجراء معالجة آلية "  مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف 17-226فنصت المادة 
لمعمكمات اسمية، دكف أف يأخذ كؿ االحتياطات المجدية لضماف أمف ىذه المعمكمات، كعمى كجو الخصكص 

مف تشكيييا أك إتبلفيا أك الكصكؿ إلييا مف شخص غير مصرح لو بذلؾ، يعاقب بالحبس خمس سنكات كغرامة 
". تقدر بمميكني فرنؾ فرنسي 

كؿ مف قاـ بجمع بيانات بكسائؿ تدليسية أك بأم طريؽ آخر غير مشركع  "  عمى أف 18-226كنصت المادة 
أك قاـ بإجراء معالجة لمعمكمات اسمية تتعمؽ بشخص طبيعي رغـ معارضة ىذا الشخص، متى كانت ىذه 
".  المعارضة تقـك عمى أسباب مشركعة، يعاقب بالحبس مدة خمس سنكات كغرامة تقدر بمميكني فرنؾ فرنسي
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كؿ مف قاـ في غير الحاالت المستثناة قانكنا بحفظ بيانات اسمية      "  فنصت عمى أف 19-226أما المادة 
في ذاكرة آلية، دكف مكافقة صريحة مف صاحب البيانات، متى كانت ىذه البيانات تظير بصكرة مباشرة    أك 

غير مباشرة األحكاؿ العرقية، أك اآلراء السياسية أك الفمسفية أك الدينية، أك االنتماءات النقابية أك األخبلؽ 
.  الشخصية، يعاقب بالحبس مدة خمس سنكات كغرامة تقدر بمميكني فرنؾ فرنسي

كيعاقب بنفس العقكبة كؿ مف قاـ في غير األحكاؿ المستثناة قانكنا بحفظ بيانات اسمية في ذاكرة آلية، متى 
" .  كانت متعمقة بالجرائـ أك العقكبات أك التدابير المحكـك بيا 

مف استقراء ىذه النصكص، يتضح أنو يتعيف لقياـ جريمة التسجيؿ غير المشركع لمبيانات الشخصية     تكافر 
؛ كنتناكؿ فيما يمي بياف ىذيف الركنيف ثـ العقكبة المقررة ليذه  (1)ركنيف أحدىما مادم كاألخر معنكم 

 
 
. 93محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1)

. الجريمة
الركن المادي لجريمة التسجيل غير المشروع لمبيانات االسمية : أوال

   يتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة بتسجيؿ البيانات الشخصية عمى النحك المشار إليو في المكاد         مف 
.  مف قانكف العقكبات الفرنسي19-226 إلى226-17

طبقا لممكاد - كيشمؿ فعؿ التسجيؿ غير المشركع لمبيانات الشخصية جميع األعماؿ المختمفة التي تتعمؽ بو
:   ك المتمثمة في- المشار إلييا

إجراء أك محاكلة إجراء المعالجة اآللية لمبيانات االسمية دكف أخذ االحتياطات البلزمة لضماف أمف ىذه -1   
البيانات، كييدؼ المشرع بذلؾ إلى حماية ىذه البيانات، عمى كجو الخصكص مف تشكيييا أك إتبلفيا        أك 

. الكصكؿ إلييا مف شخص غير مصرح لو بذلؾ
جمع البيانات االسمية دكف سبب مشركع أك بأم كسيمة غير مشركعة؛ حيث يمنع جمع البيانات      عف -2   

طريؽ الغش أك التدليس، كما تمنع المعالجة اآللية عند معارضة صاحب البيانات، متى كانت المعارضة تقـك 
. أسباب مشركعة

 كتعد المكاقع الكىمية عمى شبكة االنترنت مف أخطر كسائؿ التدليس كالغش في البيانات االسمية عف طريؽ 
أسمكب الخداع أك أسمكب التجسس، فالمشرع ىنا جـر جمع البيانات الشخصية دكف سبب مشركع، كبأم كسيمة 

. يمكف ممارستيا عبر االنترنت، مادامت ىذه الكسيمة غير مشركعة
كيرل جانب مف الفقو الفرنسي  أف عبارة أسباب مشركعة، التي استخدميا المشرع مطاطة، كغير محددة كمع 

 (1). مف القانكف المدني09ذلؾ أراد المشرع بيذا القيد تأكيد حماية الحياة الخاصة المقررة في المادة
إذا كاف ما سبؽ ذكره يتعمؽ بالناحية الشكمية لمقيكد التي أكردىا المشرع الفرنسي عمى تسجيؿ البيانات -3   

االسمية، فإف نطاؽ الحماية يمتد ليشمؿ كذلؾ الناحية المكضكعية، حيث يشمؿ الركف المادم لجريمة التسجيؿ 
غير المشركع لمبيانات االسمية، فعؿ جمع البيانات التي تقتضي طبيعتيا عدـ جمعيا، مثؿ البيانات الخاصة 
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بالمعتقدات الدينية أك االتجاىات السياسية أك الفمسفية، أك االنتماءات النقابية أك األخبلؽ الشخصية، كذلؾ 
حماية لحؽ الفرد في الخمكة النفسية، كلحريتو الفكرية ك اإلعتقادية، باستثناء الجيات التي سمح ليا بجمع ىذه 

 (2).البيانات
الركن المعنوي لجريمة التسجيل غير المشروع لمبيانات االسمية  : ثانيا

يأخذ الركف المعنكم في جريمة التسجيؿ غير المشركع لمبيانات الشخصية صكرة الخطأ أك العمد؛ فيك يأخذ 
صكرة الخطأ عند إجراء معالجة آلية لمبيانات الشخصية، دكف أخذ كؿ االحتياطات المجدية لضماف أمف ىذه 

 
 
. 98مدحت رمضاف ، مرجع سابؽ، ص (1)
، لبناف    1998، بدكف ناشر، مخاطر المعموماتية واالنترنت، المخاطر عمى الحياة الخاصة وحمايتيا، دراسة مقارنةنعيـ مغبغب،  (2)

.                253    ص
 .البيانات، كعمى كجو الخصكص مف تشكيييا أك إتبلفيا أك الكصكؿ إلييا مف شخص غير مصرح بذلؾ

كيأخذ العمد لجريمة التسجيؿ غير المشركع لمبيانات االسمية صكرة القصد الجنائي العاـ، الذم يتحقؽ بتكافر 
العمـ كاإلرادة، فيتعيف أف يككف الجاني عالما بأنو يقـك بجمع البيانات الشخصية بإحدل الطرؽ  المنصكص  

.  مف قانكف العقكبات الفرنسي، كأف تتجو إرادتو نحك تحقيؽ ذلؾ19-226 ك18-226إلييا في المادتيف 
كال عبرة بالبكاعث التي دفعت الجاني الرتكاب فعمو، فيستكم أف يككف الباعث عمى فعمو اإلضرار المادم 

 بالشخص أك اإلساءة لسمعتو، أك مجرد الفضكؿ كحب االستطبلع، كىي غالبا األفعاؿ التي يقـك بيا     اليكرة

، كلذا فإف الركف المعنكم يتحقؽ كتتحقؽ بذلؾ الجريمة بتكافر القصد    الجنائي  (hackers)المتطفمكف 
 (1).العاـ
العقوبة المقررة لمجريمة  : ثالثـا

يعاقب المشرع الفرنسي عمى جريمة التسجيؿ غير المشركع لمبيانات االسمية بالحبس خمس سنكات كالغرامة 
 (2).مميكني فرنؾ فرنسي

كقد فرض المشرع الفرنسي عقكبات تكميمية إضافة إلى العقكبات األصمية تتمثؿ في نشر الحكـ الصادر    في 
. ىذا الشأف كفقا لمقكاعد العامة، كعمى النحك الذم تقدـ في الجريمة السابقة

1994 لسنة 548-94ككذلؾ يعاقب بمكجب القانكف رقـ
 بنفس العقكبات المشار إلييا، كؿ مف يستخدـ (3)

: الكسائؿ الحديثة لمحصكؿ عمى البيانات االسمية في مجاؿ الصحة
إذا لـ يخبر بصكرة أكلية األشخاص الذيف يتـ استقباليا عمى حسابيـ الخاص أك التي يتـ نقميا لمف ليـ -1   

. الحؽ في الدخكؿ عمى شبكة المعمكمات، أك تعديؿ مثؿ ىذه المعمكمات  أك حتى االعتراض عمييا
أف يتـ ىذا التصرؼ رغـ معارضة الشخص المعني، أك حينما يقرر القانكف عدـ استخداـ ىذه المعمكمات -2   

أك حتى الحصكؿ عمييا ريثما ال يككف ىناؾ رضا كاضح كصريح مف الشخص المعني، حتى كلك كاف ىذا 
  (4).الشخص متكفى ما داـ عدـ رضاه قد ثبت قبؿ الكفاة كبشكؿ صريح
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: جريمة الحفظ غير المشروع لمبيانات االسمية : الفرع الثاني
كؿ مف قاـ مف دكف مكافقة المجنة الكطنية "  مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف 20-226   نصت المادة 

لممعمكماتية كالحريات بحفظ معمكمات اسمية، لمدة أكبر مف المدة التي سبؽ طمبيا أك التي تضمنيا اإلخطار 
". المسبؽ، يعاقب بالحبس مدة ثبلث سنكات كغرامة مقدرة بثبلثمائة فرنؾ فرنسي 

 
. 94محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1)
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، السجف خمس سنكات كغرامة تقدر 801-04 فأصبحت العقكبة األصمية ليذه الجريمة طبقا لمقانك( 2)

. بثبلثمائة ألؼ أكرك 
 

(3) La loi nº 94-548 du 1
er
juillet1994,contenant la modification du code pénale français. 

   .95محمد أمٌن أحمد الشوابكة، نفس المرجع السابق، ص (4)
الركن المادي لجريمة الحفظ غير المشروع لمبيانات االسمية : أوال

   يتحقؽ الركف المادم لجريمة الحفظ غير المشركع لمبيانات االسمية، بحفظ البيانات االسمية لمدة أكبر   مف 
.  المدة التي سبؽ طمبيا أك التي تضمنيا اإلخطار المسبؽ

كبناء عمى ذلؾ تقع الجريمة إذا كانت معالجة البيانات االسمية التي تأخذ شكؿ الحفظ، قد                  
تمت كفؽ أحكاـ القانكف، كلكف تـ حفظ ىذه البيانات لمدة تتجاكز المدة المطمكبة لمحفظ                   حيث  

 (1).إف ىذه البيانات ال يمكف أف تحفظ لمدة غير محددة إال في حاالت استثنائية، محددة بمكجب   القانكف
أف           كىذه الجريمة تعالج فرضا ىاما، يتمثؿ في تجاكز الكقت المخصص لحفظ البيانات االسمية، ذلؾ 

   28مف ضكابط حفظ كمعالجة البيانات الشخصية، تكقيت عممية حفظ البيانات الشخصية، كقد نصت المادة 
مف قانكف المعمكماتية كالحريات، عمى أنو ال يجكز االحتفاظ بالبيانات الشخصية إال لممدة المحددة في طمب 

إقامة نظـ المعمكمات، أك لمدة تزيد عمى المدة البلزمة لتحقيؽ الغرض مف تجميع البيانات كاحتياجات البرنامج، 
في الحاالت التي تسمح فييا المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، باالحتفاظ بيذه البيانات أكثر   مف المدة 

  (2).المحددة
الشخصية، كأيا  كتجدر اإلشارة  إلى أف مبدأ تكقيت حفظ البيانات الشخصية يسرل عمى كافة  أنكاع  البيانات

كانت طبيعتيا كقاعدة عامة، كاستثناء عمى ىذه القاعدة فإنو ال يسرل عمى البيانات الصحيحة التي يحتفظ بيا 
 (3).إلى ما ال نياية كاسـ الشخص، تاريخ ميبلده كاسـ كالديو

 مف قانكف المعمكماتية كالحريات حفظ البيانات الخاصة بالجرائـ   أك 30كقد قصر المشرع الفرنسي في المادة 
، مشكمة بذلؾ بنكا لممعمكمات خاص بالجرائـ المرتكبة  (4)األحكاـ القضائية، عمى الجيات القضائية أك العامة

مف قبؿ األفراد، كالعقكبات المطبقة بحقيـ، كبعد مركر مدة زمنية معينة يحددىا القانكف لتبييض ىذه الممفات 
يعطى أصحابيا الحؽ في الحصكؿ عمى شيادات خالية مف ذكر ىذه العقكبات أك الجرائـ، كىك ما يسمى بحؽ 
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 كالذم يندثر طكاؿ فترة حفظ البيانات (5)الدخكؿ في طي النسياف الذم يعد أحد عناصر الحؽ في الحياة الخاصة
 (6).الشخصية

الركن المعنوي لجريمة الحفظ غير المشروع لمبيانات االسمية  : ثانيا
   تعد جريمة الحفظ غير المشركع لمبيانات االسمية مف الجرائـ العمدية، التي يتخذ فييا الركف المعنكم  

 
 
. 102 مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص(1)
. 81عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص( 2)
. 82عبد الفتاح بيكمي حجازم، نفس المرجع السابؽ، ص (3)
. 91أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (4)
     .48ص محمد محمد الشياكم، مرجع سابؽ، (5)
. 193نعيـ مغبغب، مرجع سابؽ، ص (6)

 (1).صكرة القصد الجنائي العاـ، الذم يقـك بتكافر العمـ كاإلرادة
فيتعيف أف يككف الجاني عالما بأنو يحتفظ ببيانات شخصية، لمدة أكثر مف المدة التي سبؽ طمبيا، أك التي 

تضمنيا اإلخطار المسبؽ، كأف يعمـ أيضا أف ذلؾ االحتفاظ يتـ بغير مكافقة المجنة الكطنية لممعمكماتية 
كالحريات، كما يجب أف تتجو إرادة الجاني إلى تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ االحتفاظ بيذه البيانات، كينبني      عمى  

. ذلؾ عدـ تحقؽ الركف المعنكم لمجريمة، إذا تـ الحفظ عف طريؽ اإلىماؿ أك النسياف
كال يتطمب المشرع الفرنسي تكافر القصد الجنائي الخاص، كالذم يتحقؽ بنية االعتداء عمى بيانات األشخاص، 

 (2).فبل عبرة بالبكاعث التي دفعت الجاني الرتكاب فعؿ الحفظ غير المشركع لمبيانات االسمية
العقوبة المقررة لمجريمة : ثالثا

   يعاقب المشرع الفرنسي عمى جريمة الحفظ غير المشركع لمبيانات االسمية بعقكبة أصمية حددىا في نص 
 مف قانكف العقكبات الفرنسي، كىي الحبس لمدة ثبلث سنكات كغرامة تقدر بثبلثمائة ألؼ فرنؾ 20-226المادة 

 (3). مف قانكف العقكبات الفرنسي24-226فرنسي، باإلضافة إلى العقكبات التكميمية المنصكص عمييا في المادة
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. 91أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)
 97محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (2)
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، السجف خمس سنكات كغرامة تقدر          801-04 ف أصبحت العقكبة األصمية ليذه الجريمة طبقا لمقانك(3)

   .بثبلثمائة ألؼ أكرك 
  

المطلب الثالث 

جرٌمة االنحراف عن الغرض من المعالجة اآللٌة  للبٌانات 

االسمٌة 

كؿ مف حاز معمكمات اسمية بمناسبة قيامو "  مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف 21-226نصت المادة 
بتسجيميا أك تصنيفيا أك نقميا أك أم إجراء آخر مف أكجو المعالجة اآللية، إذا غير مف الكجية النيائية المقررة 

ليذه البيانات كفقا لمقانكف، أك القرار الصادر بشأنيا، أك في اإلخطار المسبؽ عمى القياـ بمعالجة يعاقب بالحبس 
" . مدة خمس سنكات كغرامة مالية تقدر بمميكني فرنؾ فرنسي 

 أنو يتعيف لقياـ ىذه الجريمة تكافر ركنيف أحدىا مادم، كاآلخر معنكم 21-226يتضح مف خبلؿ نص المادة 
كسنتطرؽ في ىذا المطمب إلى الركف المادم لجريمة االنحراؼ عف الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية 

لى الركف المعنكم لجريمة االنحراؼ عف الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية في  في الفرع األكؿ، كا 
.  الفرع الثاني، ثـ نتناكؿ العقكبة المقررة ليذه الجريمة في الفرع الثالث

 
الركن المادي لجريمة االنحراف عن الغرض من المعالجة اآللية لمبيانات : الفرع األول
االسمية  
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.    يتحقؽ النشاط المادم ليذه الجريمة بمجرد االنحراؼ عف الغرض أك الغاية مف المعالجة اآللية لمبيانات
كالغرض أك الغاية ىي مكضكع المعالجة اآللية، أم الغرض المتكخى مف عبلج البيانات االسمية، كىي المبرر 

 (1).الكحيد لمعالجة البيانات االسمية آليا
كقد ىدؼ المشرع مف ىذا النص إلى أف يمنع أم استخداـ غير مشركع مف قبؿ حائز البيانات االسمية، كذلؾ 

، كالحقيقة أف معالجة البيانات االسمية البد كأف يككف ليا (2)باستخداميا في غير الغرض الذم خصصت لو
ىدؼ أك غرض معيف، كالبد أف يككف ىناؾ تناسب ما بيف المعمكمات المعالجة كالغرض الذم تمت معالجتيا 

 تغيير الغرض مف معالجة زألجمو عمى أف يتـ االلتزاـ بذلؾ الغرض دكف تغيير؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ال يجك
البيانات المتصمة بالحالة الصحية كالتي تفيد في التأميف الصحي أك االجتماعي لغرض األبحاث الطبية       أك 

 (3).العكس
 
. 98أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)
. 103مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص( 2)
. 84 عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص(3)

كتفترض جريمة االنحراؼ عف الغرض أك الغاية مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية، الحصكؿ ابتداء    عمى 
ىذه البيانات بصكرة مشركعة أم بإذف مف المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، كلكف الجاني ينحرؼ عف 

الغرض المقصكد منيا، كيثكر التساؤؿ ىنا حكؿ المرجع المنكط بو تحديد االنحراؼ عف الغرض       أك الغاية 
مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية ؟ 

 قد أناط بالمجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، تحديد ما إذا كاف 21-226نجد أف المشرع الفرنسي في المادة 
فعؿ الجاني يشكؿ انحرافا عف الغرض أك الغاية مف فعؿ المعالجة، كذلؾ بالرجكع إلى الطمب المقدـ إلييا مسبقا، 

  مف قانكف 20كالمحدد فيو الغاية أك الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية، كذلؾ كفقا لنص المادة 
المعمكماتية كالحريات، كيستكم أف يككف الشخص حائزا عمى ىذه المعمكمات بغرض تصنيفيا    أك نقميا أك أم 

.  كجو آخر مف أكجو المعالجة
كتحديد الغرض مف إجراء المعالجة اآللية مسبقا، ييدؼ إلى فرض الرقابة مف قبؿ المجنة الكطنية لتجنب إساءة 

 ( 1).استخداـ البيانات دكف الحد مف اإلمكانيات المتاحة الستغبلؿ ىذه البيانات
 

الركن المعنوي لجريمة االنحراف عن الغرض من المعالجة اآللية : الفرع الثاني 
لمبيانات االسمية  

   يتخذ الركف المعنكم في جريمة االنحراؼ عف الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية، صكرة القصد 
الجنائي العاـ، كالذم يقـك بتكافر العمـ كاإلرادة؛ فيتعيف أف يعمـ الجاني بأف مف شأف  فعمو أف يشكؿ انحرافا عف 
الغاية أك الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية كأف تتجو إرادتو نحك ذلؾ، كال عبرة بالبكاعث التي تدفع 
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الجاني الرتكاب ىذه الجريمة أك الغاية التي ييدؼ إلييا، سكاء تمثمت بجر مغنـ لمجاني أك دفع ضرر عنو، أك 
 (2).تحقيؽ مصمحة لمغير

 
العقوبة المقررة لمجريمة  : الفرع الثالث 

   يعاقب المشرع الفرنسي كؿ مف يرتكب جريمة االنحراؼ عف الغرض مف المعالجة اآللية لمبيانات االسمية  
بالحبس خمس سنكات كبغرامة تقدر بمميكني فرنؾ فرنسي، كقد شدد المشرع عقكبة الحبس كالغرامة لما تمثمو ىذه 

 ( 3).الجريمة مف اعتداء جسيـ عمى خصكصية البيانات االسمية لؤلفراد
 
 
. 99أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص (1)
 .100 محمد أمٌن أحمد الشوابكة، مرجع سابق، ص(2)
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، السجف خمس سنكات كغرامة تقدر بثبلثمائة ألؼ 801-04 فأصبحت عقكبة ىذه الجريمة طبقا لمقانك (3)

. أكرك 
 

    

المطلب الرابع  

 جرٌمة اإلفشاء غٌر المشروع للبٌانات االسمٌة 

كؿ مف تمقى بمناسبة التسجيؿ أك التصنيؼ   "  مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف 22-226   نصت المادة 
أك النقؿ أك أم إجراء آخر مف إجراءات المعالجة اآللية، معمكمات اسمية مف شأف إفشائيا اإلضرار باعتبار 

صاحب البيانات أك حرمة حياتو الخاصة، كقاـ بنقميا مف دكف مكافقة المعني بيا إلى مف الحؽ لو في العمـ بيا 
. يعاقب بالحبس سنة كبغرامة مالية تقدر بمائة ألؼ فرنؾ فرنسي 

كيعاقب بغرامة تقدر بخمسيف ألؼ فرنؾ فرنسي، إذا كقع اإلفشاء المشار إليو في الفقرة األكلى نتيجة لرعكنة أك 
. عدـ انتباه

كال تسرم الدعكة العمكمية كفقا لمفقرتيف السابؽ اإلشارة إلييما، إال مف خبلؿ شككل المجني عميو أك ممثمو 
" .  القانكني، أكمف لو صفة في ذلؾ 

 
الركن  المادي لجريمة اإلفشاء غير المشروع لمبيانات االسمية : الفرع األول

:    يمـز لقياـ الركف المادم لجريمة اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية تكافر عدة عناصر
حيازة بيانات اسمية بمناسبة القيام بأي إجراء من إجراءات  المعالجة  اآللية  : أوال
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   كيستكم أف تككف حيازة البيانات االسمية بقصد تصنيفيا أك نقميا أك عبلجيا تحت أم شكؿ، فيجب بداية 
ثبكت كاقعة حيازة الجاني ليذه البيانات الشخصية، حتى يتسنى لو تصنيؼ ىذه البيانات أك نقميا             أك 

  (1).عبلجيا
كىذه الجريمة تختمؼ عف جريمة اختراؽ شبكات المعمكماتية بمعرفة متسمميف بكاسطة تقنيات عالية، كالدخكؿ 

  (2).ليذه الشبكات بطرؽ غير مشركعة كالحصكؿ عمى معمكمات شخصية أك خاصة يحمييا القانكف
فالجريمة التي نحف بصدد دراستيا ليس فييا اختراؽ لمبيانات الشخصية المعالجة، إنما ىناؾ شخص ذك صفة        

فشاءىا ، كمثاليا    أف (3)في تسجيؿ أك فيرسة أك نقؿ البيانات االسمية المعالجة، كيقكـ بتسريب ىذه البيانات كا 
يقـك أحد المكظفيف لدل أجيزة العدالة، بمد جية ما ببيانات محفكظة آليا تخص القضايا أك الجرائـ التي اتيـ 

 (4).فييا أحد األشخاص
 
. 102محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1)
. 318أحمد حساـ طو تماـ، مرجع سابؽ، ص (2)
. 104مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص (3)
. 86 عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص(4)

 أن يكون من شأن إفشاء ىذه المعمومات اإلضرار باعتبار صاحب الشأن أو حرمة حياتو الخاصة: ثانيا

   ال يشترط أف تككف مصادر ىذه البيانات صحيحة لكي يتحقؽ االعتداء، فيستكم أف تككف صحيحة أك غير 
 (1).صحيحة في نظر القانكف، أك أف تككف مصادر البيانات ال تحمؿ بطبيعتيا أم اعتداء

أن يتم اإلفشاء دون رضا صاحب البيانات : ثالثا
   يشترط المشرع الفرنسي أف يقـك الجاني باإلفشاء دكف رضا المجني عميو، ذلؾ أف ىذا الرضا في حالة كجكده 

. يزيؿ عف الفعؿ صفة االعتداء، كيككف سببا إلباحة فعؿ اإلفشاء لمبيانات االسمية
إفشاء ىذه البيانات لمغير الذي ال يكون لو الحق في اإلطالع عمييا  : رابعا

   فإذا كاف فعؿ اإلفشاء لشخص مف حقو اإلطبلع عمى ىذه البيانات، فإف الركف المادم ال يعد متكافرا كبالتالي 
ذا كاف تحديد مف لو حؽ اإلطبلع عمى ىذه  البيانات دكف سكاه، غير متصكر مف الناحية  ال تتحقؽ الجريمة، كا 
النظرية، إال أف ذلؾ جمي مف الناحية العممية، حيث اشترط المشرع الفرنسي في قانكف المعمكماتية كالحريات في 

 ضركرة إخطار المجنة الكطنية لممعمكماتية كالحريات، بأسماء األشخاص   أك الجيات التي 20 ك19المادتيف 
يتـ إرساؿ البيانات إلييا، كقد تطمب المشرع كجكب أف يككنكا مختصيف أك لدييـ أىمية تمقي ىذه البيانات تحديدا 

. لممسؤكلية
-226كتختمؼ جريمة اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية، عف جريمة إفشاء األسرار المعاقب عمييا بالمادة 

. مف قانكف العقكبات الفرنسي مف حيث األركاف ك المكضكع كالنطاؽ(2) 13
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 ال يتطمب لكقكع 13-226فمف حيث األركاف نجد أف المشرع في جريمة إفشاء اإلسرار المعاقب عمييا بالمادة 
الجريمة أف يحدث اعتداء عمى الشرؼ أك االعتبار أك الحياة الخاصة لممجني عميو كذلؾ بخبلؼ جريمة إفشاء 

. البيانات االسمية
كما ال يتصكر كقكع جريمة إفشاء األسرار إال في صكرة عمدية، بخبلؼ جريمة اإلفشاء غير المشركع لمبيانات 

 مف قانكف العقكبات الفرنسي كالتي تتحقؽ بصكرة عمديو كما تتحقؽ 22-226االسمية المشار إلييا في المادة 
 (3).أيضا بصكرة الخطأ

كمف حيث مكضكع الجريمة فإف جريمة اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية، تشمؿ إفشاء البيانات االسمية 
التي تعد مف قبيؿ األسرار، ككذلؾ البيانات التي ال تعد مف قبيؿ األسرار، كىي بذلؾ تختمؼ        عف جريمة 

 مف قانكف العقكبات الفرنسي التي ال تشمؿ إال البيانات ذات 13-226إفشاء األسرار المعاقب عمييا بالمادة 
 (4).الطبيعة السرية

 
. 102محمد أميف أحمد الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (1)

 :(2) Article 226-13 du code pènal français 
  "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par 

état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 

d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". 

 .103نفس المرجع السابؽ، ص محمد أميف أحمد الشكابكة، (3)

 .329 أحمد حساـ طو تماـ، مرجع سابؽ، ص(4)

 
الركن المعنوي لجريمة اإلفشاء غير المشروع لمبيانات االسمية  : الفرع الثاني

يأخذ الركف المعنكم لجريمة اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية صكرة العمد أك الخطأ، كتتحقؽ صكرة العمد 
بتكافر القصد الجنائي العاـ الذم يقـك بتكافر العمـ كاإلرادة؛ فيتعيف أف يككف الجاني عالما بأنو يقـك بإفشاء 

بيانات اسمية تشكؿ اعتداءا عمى الشرؼ كاالعتبار أك الحياة الخاصة لؤلفراد، كيتعيف كذلؾ أف تتجو إرادتو نحك 
. تحقيؽ ذلؾ

كتتحقؽ صكرة الخطأ إذا كاف فعؿ اإلفشاء لمغير قد كقع، نتيجة لرعكنة أك عدـ انتباه أك ترؾ لمبيانات 
 (1).االسمية

العقوبة المقررة لمجريمة : الفرع الثالث
   شدد المشرع الفرنسي العقاب عمى فعؿ اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية بصكرة عمديو، حيث نص 

  (2).عمى عقاب الجاني بالحبس سنة كالغرامة مائة ألؼ فرنؾ فرنسي
أما إذا ارتكب  فعؿ اإلفشاء غير المشركع لمبيانات االسمية بصكرة الخطأ، نتيجة لرعكنة أك عدـ انتباه      أك 
ترؾ ليذه البيانات االسمية، فيعاقب المشرع بالغرامة فقط كمقدارىا خمسكف ألؼ فرنؾ فرنسي، كيشترط المشرع 
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 أف يأتي الجاني الفعؿ دكف رضا المجني عميو ألف ىذا –العمد أك الخطأ - إليقاع العقاب في صكرتو المتقدمة 
 (3).الرضا يزيؿ عف الفعؿ صفة االعتداء، كيككف سببا إلباحة فعؿ اإلفشاء الغير مشركع لمبيانات االسمية

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 .90عبد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع سابؽ، ص( 1)
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، السجف خمس سنكات كغرامة تقدر 801-04 فأصبحت عقكبة صكرة العمد ليذه الجريمة طبقا لمقانك( 2)

. بثبلثمائة ألؼ أكرك 
 المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، الحبس ثبلث سنكات كغرامة تقدر 801-04 ف أصبحت عقكبة صكرة الخطأ ليذه الجريمة طبقا لمقانك(3)

. بمائة ألؼ أكرك 
 

 خـاتمــة
 

   عرضنا في ىذه الدراسة ماىية الحياة الخاصة كأثر االنترنت عمى القانكف الجنائي، كعرضنا مف خبلؿ 
التشريعات الفرنسي، المصرم كالجزائرم  تطبيؽ الحماية الجنائية لمحياة الخاصة عبر االنترنت ك الحماية 

: الجنائية لمحياة الخاصة مف االعتداءات المستحدثة عبر االنترنت، كنكجز فيما يمي النتائج التي خمصنا إلييا
 لدرجة أف  إف فكرة الحياة الخاصة ما زالت تعتبر مف األمكر الدقيقة التي تثير جدال في القانكف المقارف :أوال    

االتجاه العاـ اآلف ىك ضركرة عدـ االنشغاؿ كثيرا بكضع تعريؼ محدد ليا، كأف يترؾ ذلؾ لمقضاء الذم يحدد 
كيعتبر الفقو كالقانكف . األمكر التي تدخؿ في نطاؽ الحياة الخاصة، بحسب ظركؼ كؿ مجتمع كتطكر أفكاره

    .المقارف بما فيو الجزائرم الحؽ في الحياة الخاصة مف قبيؿ الحقكؽ الشخصية

 الحؽ في الحياة الخاصة كغيره مف الحقكؽ كالحريات الفردية ليس مطمقا فيك حؽ نسبي، يتحدد نطاقو :ثانيا    
ضفاء السرية  عمى  كفؽ لعامميف  أساسييف متنازعيف، كىما المصمحة الفردية في حرية الحياة الخاصة كا 

نشاطاتيا، كالعامؿ الثاني ىك حؽ المجتمع في تكجيو سمكؾ أفراده كمعرفة بعض المعمكمات عنيـ     في حدكد 
. معينة، كبكسائؿ مشركعة كمطابقة لمقانكف، مف أجؿ حماية المصالح المختمفة لممجتمع

.  ال تشكؿ االنترنت مكضكعا لتشريع خاص مستقؿ:ثالثا    
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 تكسع القضاء المقارف في تفسير النصكص العقابية القائمة الخاصة بجرائـ االعتداء عمى األمكاؿ حيف :رابعا   
اعتبر المعمكمات كالبيانات المخزنة في قكاعد البيانات مف قبيؿ األمكاؿ، بما يتعارض مع مقتضيات مبدأ شرعية 

. الجرائـ كالعقكبات
 تكجد بعض الصعكبات العممية في تطبيؽ األفكار التقميدية كالمستقرة بالقانكف الجنائي في مجاؿ :خامسا   

. شبكة االنترنت، كمبدأ افتراض العمـ بالقانكف، كتطبيؽ القانكف الكطني مف حيث المكاف
 يثير تطبيؽ قكانيف اإلجراءات الجزائية التقميدية عمى الجرائـ المتعمقة بالحاسب اآللي كاالنترنت :سادسا   

مشاكؿ عديدة تستكجب إجراء تعديؿ عمى نصكصو أك تشريع قانكف خاص، ككذلؾ الدخكؿ في اتفاقيات دكلية 
. كتفعيميا، لمكاجية اإلجراـ المعمكماتي العابر لمدكؿ عبر شبكة االنترنت

 يمكف تطبيؽ النصكص العقابية المتعمقة بجرائـ القذؼ كالسب الكاردة في التشريع الفرنسي كالمصرم :سابعا   
 مف قانكف 297 ك296كالجزائرم في مجاؿ شبكة االنترنت، إال أننا نكصي في ىذا المجاؿ بتعديؿ المادتيف 

العقكبات الجزائرم لفؾ الغمكض المتعمؽ بركف العبلنية، ككذلؾ لتككف صياغتيا كاضحة كمحددة بشأف انطباقيا 
عمى جرائـ القذؼ كالسب، المرتكبة بكاسطة األجيزة المستحدثة بفعؿ التقدـ التكنكلكجي كتطكر تقنية المعمكمات، 

. مكررمنو144عمى النحك الذم كردت بو جريمة اإلىانة كالقذؼ كالسب المكجو إلى رئيس الجميكرية في المادة 
 تختمؼ صكر االعتداء عمى سرية المراسبلت المكتكبة اإللكتركنية عف صكر االعتداء عمى سرية :ثامنا   

المراسبلت المكتكبة التقميدية، حيث يتـ االعتداء عمى ىذه األخيرة بالفتح أك اإلخفاء أك اإلفشاء أك االختبلس أك 
اإلتبلؼ، بينما يتـ االعتداء عمى المراسبلت االلكتركنية المكتكبة باالعتراض أك االختبلس أك اإلخفاء    أك 

. التغيير أك التحكير أك اإلذاعة أك النشر أك التسجيؿ
 تتفاكت الحماية الجنائية لسرية المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة في القانكف المقارف، كبصفة عامة ال :تاسعا   

. تخمك في مجمميا مف القصكر
 حماية لسرية المراسبلت التي تتـ بطريؽ 9-432 ك15-226ففي فرنسا تضمف قانكف العقكبات في المادتيف 

االتصاالت كىي تنطبؽ عمى المراسبلت االلكتركنية المكتكبة التي تتـ بطريؽ االنترنت، كقد كجدنا أف ىذه 
. الحماية ال تكفي لحماية المراسبلت االلكتركنية المكتكبة مف كؿ صكر االعتداء عمييا

    مف 02 ك01كفي مصر تضمف قانكف تنظيـ االتصاالت حماية جنائية لسرية رسائؿ االتصاالت في البنديف 
 يمكف تطبيقيا عمى المراسبلت االلكتركنية المكتكبة التي تتـ في مجاؿ شبكة االنترنت، كقد كجدنا أف 73المادة 

ىذه الحماية ال تكفر الحماية الكاممة لسرية رسائؿ االتصاالت، حيث أنيا اقتصرت عمى عقاب االعتداء عمى 
سرية رسائؿ االتصاالت الذم يرتكبو أحد عاممي شبكات االتصاالت، كال تتضمف حماية     مف االعتداءات 

.  التي يرتكبيا غير عاممي شبكات االتصاالت
 مف قانكف العقكبات يمكف 303أما المشرع الجزائرم فقد نص عمى حماية جنائية لسرية المراسبلت في المادة 

تطبيقيا عمى المراسبلت االلكتركنية المكتكبة، كما تضمف قانكف العقكبات حماية جنائية غير مباشرة لممراسبلت 
 ، غير أف ىذه الحماية التي كردت في 2مكرر394 مكرر ك394االلكتركنية المكتكبة بمكجب أحكاـ المادتيف 
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قانكف العقكبات الجزائرم ليست كافية لحماية المراسبلت االلكتركنية المكتكبة مف كؿ صكر التعدم عمييا، كما 
أف الحماية غير المباشرة لسرية المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة لـ تكف صريحة، كاضحة بشأف إمكانية تطبيقيا 

عمى المراسبلت اإللكتركنية المكتكبة كفقا لما يقتضيو مبدأ الشرعية، لذا فإننا نكصي بضركرة إدراج المشرع 
الجنائي الجزائرم إلى جانب النصكص العقابية التي تحمي سرية المراسبلت التقميدية، نصكصا أخرل تتضمف 
حماية صريحة لسرية رسائؿ االتصاالت مف كؿ صكر التعدم عمييا سكاء تمؾ التي يتـ ارتكابيا مف طرؼ 

. األفراد، أك مف أم عامؿ في شبكات االتصاالت
 أدل شيكع استخداـ تقنية المعمكمات في مجاالت الحياة المختمفة إلى اتساع دائرة االعتداء      عمى :عاشرا   

حؽ األفراد في الحياة الخاصة، بسبب االعتداءات المستحدثة عمى البيانات الشخصية، نتيجة لمقكل الرقابية 
المحتممة ليذه األنظمة، كىك ما جعؿ الفقو يجمع عمى أف عدـ كضع ضمانات لحماية األفراد مف ىذه 

االعتداءات، يؤدم إلى خمؽ طبقة مف اإلدارييف ك الفنييف يعطى ليـ سمطة الضغط كفرض النفكذ         عمى 
. األفراد، مما ييدد حياتيـ الخاصة كالنظاـ الديمقراطي

 تصدل المشرع الفرنسي لبلعتداءات المستحدثة عمى الحياة الخاصة بفعؿ تطكر كانتشار :حادي عشر   
الذم يضع ضمانات قانكنية  (قانكف المعمكماتية كالحريات) 17-78استخداـ تقنية المعمكمات، بإصداره لمقانكف 

لحماية الحياة الخاصة، مف االعتداءات المستحدثة عمى البيانات الشخصية، كتشكؿ االنترنت أحد مجاالت 
. تطبيؽ ىذا القانكف

كما سف المشرع الجنائي الفرنسي في قانكف العقكبات مكادا  تحمي الحياة الخاصة مف االعتداءات التي ترد عمى 
. البيانات الشخصية نتيجة تطكر كشيكع استخداـ تقنية المعمكمات

تعد حماية البيانات التي تضمنتيا القكانيف الخاصة الكاردة في التشريع المصرم            أك :  ثاني عشر   
الجزائرم، قاصرة عمى بعض أنكاع كطكائؼ البيانات كال تشمؿ سائر البيانات الشخصية، كبالتالي ال يجكز مد 

ىذه الحماية لمبيانات الشخصية المخزنة في بنكؾ المعمكمات كقكاعد البيانات المنتشرة عبر االنترنت؛ كذلؾ 
 310 المادة –نصكص جريمة إفشاء األسرار كما أف ، إعماال لمقاعدة التي تقضي بعدـ جكاز القياس في التجريـ

ال تصمح لحماية البيانات الشخصية -  مف قانكف العقكبات الجزائرم301مف قانكف العقكبات المصرم كالمادة 
البيانات الشخصية  عف حمايةالتي تككف محبل لممعالجة اآللية، كنتيجة لقصكر التشريعيف المصرم كالجزائرم 

نكصي بتدخؿ المشرعيف المصرم ، المخزنة في بنكؾ المعمكمات كقكاعد البيانات المنتشرة عبر االنترنت
كالجزائرم لكضع ضمانات قانكنية لحماية الحياة الخاصة مف االعتداءات المستحدثة عمى البيانات الشخصية، 

كبإضافة مكاد في قانكف العقكبات تجـر أفعاؿ المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية بدكف ترخيص، التسجيؿ 
كالحفظ غير المشركع لمبيانات الشخصية، االنحراؼ عف الغرض      مف المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية، 

                    .   كاإلفشاء غير المشركع لمبيانات الشخصية

 
تم بحمد اهلل وتوفيقو                   
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قائمة المراجع                        
 

القوانين : أوال
  القوانين الجزائرية- 1 
، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 1996 ديسمبر 6 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم - 1  
    1996              .
. ، المتضمن قانون العقوبات1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66األمر رقم - 2    
. ، المتضمن تعديل قانون العقوبات2001 جوان 26 المؤرخ في 09-01القانون رقم - 3    
. ، المتضمن تعديل قانون العقوبات2004غشت 14 المؤرخ في 05-04القانون رقم - 4    
.  ، المتضمن تعديل قانون العقوبات2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06القانون رقم - 5    
. ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66األمر رقم - 6    
. ، المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75األمر رقم - 7    
.     ، المتعمق بالحالة المدنية1970 فبراير 19 المؤرخ في 20-70األمر رقم - 8    
. ، المتعمق بالمنظومة اإلحصائية1994 يناير 15 المؤرخ في 01-94المرسوم التشريعي رقم - 9    
، المتضمن القواعد العامة المتعمقة بالبريد  2000 غشت 05 المؤرخ في 03-2000القانون رقم - 10    

.      والمواصالت السمكية والالسمكية

 القوانين الفرنسية-2   

   1- La loi n°92-1336 du 16 decembre 1992 en vigueur le 1
er
 mars 1994, portant code 

pénale français. 

2- La loi nº 94-548 du 1
er
juillet1994,contenant la modification du code pénale 

français. 

3- La loi n°2004-801 du 6 Aout 2004, contenant la modification du code pènale 

français. 

4- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

5- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux Fichiers et aux 

libertés. 

6- La loi n° 86-1067 du 30 september 1986 relative a la liberté de communication. 
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7- La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises 

par la voi des télécommunications. 
 

القوانين المصرية - 3
.  1971 سبتمبر 11 الدستور المصري المؤرخ في  1-

. ، المتضمن قانون العقوبات1937 أغسطس 5 المؤرخ في 58-37القانون رقم - 2  
. ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1950 سبتمبر 3 المؤرخ في 150-50القانون رقم - 3  
. ، المتضمن القانون المدني1948 يوليو 16 المؤرخ في 131-48القانون رقم - 4  
                                                                                                                                                                     .، المتضمن قانون تنظيم االتصاالت2003 فيفري 04 المؤرخ في 10-03القانون رقم - 5  

الكتب والمؤلفات : ثانيا
 الكتب والمؤلفات بالمغة العربية- 1

 الكتب و المؤلفات العامة- أ

. ، لبنان1997الجزء الثاني، دار صادر لمطباعة والنشر، ، لسان العرب، ابن منظور- 1 
 .، لبنان1997الجزء الخامس، دار صادر لمطباعة والنشر، ،              ،          - 2 

الجزء األول، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، أحسن بوسقيعة- 3 
 .، الجزائر2003

 .، مصر2002، الطبعة الثانية، دار الشروق، القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور، - 4 

 1993، الطبعة السابعة، دار الطباعة الحديثة،الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية،                   - 5 
 .مصر

 .، مصر1984، الجزء األول، الطبعة الثالثة، الصحاح إسماعيل بن حماد الجوىري، - 6 

 .، مصر1984الجزء الرابع، الطبعة الثالثة،  ،          ،                            - 7 

، 1992، شرعية التجريم، الجزء األول، مطبعة عمار قرفي  شرح قانون العقوبات الجزائريبارش سميمان، - 8 
 .الجزائر

 .، مصر2000، منشأة المعارف، المدخل إلى القانونحسن كيرة، - 9 

 .، مصر1984، منشأة المعارف، المنهج الحكيم في التجريم والتقويمخالد عبد الحميد فراج، - 10 

 2002، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية،شرح قانون العقوبات الجزائريعبد اهلل سميمان، - 11 
. الجزائر
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 .، مصر1986، القانون الخاص، دار النيضة العربية، شرح قانون العقوباتعمر السعيد رمضان، - 12

 .، مصر1991، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، قانون العقوباتعوض محمد عوض، - 13 

 .، مصر1986، القسم الخاص، دار النيضة العربية،شرح قانون العقوباتفوزية عبد الستار، - 14 

 .، مصر1992، القسم العام، دار النيضة العربية، شرح قانون العقوبات،                     -15 

. ، مصر1993، القسم الخاص، منشأة المعارف،قانون العقوباتمحمد زكي أبو عامر، - 16 
 .، مصر2003، دار الشروق، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسانمحمد شريف بسيوني، - 17 

القسم الخاص، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات , شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، - 18 
 .، الجزائر2004الجامعية، 

، 1994، القسم الخاص، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية  شرح قانون العقوباتمحمد نجيب حسني، - 19 
 .مصر

 .، لبنان1999، منشورات الحمبي الحقوقية، الحرياتموريس نخمة، - 20 

الكتب والمؤلفات المتخصصة -ب 
، 2003، دار النيضة العربية أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم االتصاالتإبراىيم حامد طنطاوي، - 1 

.  مصر
 2002، المكتب الفني لإلصدارات القانونية، الوجيز في جرائم الصحافة والنشرإبراىيم عبد الخالق، - 2 

. مصر
، دار النيضة العربية الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت، دراسة مقارنةأحمد حسام طو تمام، - 3 

 .، مصر2002

،دار النيضة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي، دراسة مقارنة،                       - 4 
. ، مصر2000العربية، 

دار جرائم الحاسب اآللي واالنترنت أسامة أحمد المناعسة، جالل محمد الزعبي، صايل فاضل اليواوشة، - 5 
 .وائل لمنشر، دون سنة النشر ، األردن

 1994، دار النيضة العربية، الحماية الجنائية لمحياة الخاصة وبنوك المعموماتأسامة عبد اهلل قايد، - 6 
. مصر

 .، مصر1993، دار النيضة العربية، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمحسن الجندي، - 7 

، المممكة 2000، مطامع أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، جرائم نظم المعموماتحسن طاىر داود، - 8 
.  العربية السعودية

  2002، دار النيضة العربية، الحماية القانونية لمحياة الخاصة لمعاملخالد حمدي عبد الرحمان، - 9 
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. مصر
، دار النيضة العربية الحماية الجنائية ألسرار الفرد في مواجهة النشرطارق أحمد فتحي سرور، - 10 

. ، مصر1991
. ، الجزائر2005، قصر الكتاب، برمجيات االنترنت ،المالحة واالستكشافعبد الحق، . ط- 11 
فشاء األسرارعبد الحميد المنشاوي، - 12  . ، مصر2000دار الفكر الجامعي،  ،جرائم القذف والسب وا 
، الطبعة الثانية، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، نظام الحالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد، - 13  

  .دون سنة نشر، الجزائر
، الجزء الثاني، دار الفكر النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي، - 14 

. ، مصر2002الجامعي، 
، الجزء الثاني، دار الفكر الجامعي ةمقدمة في التجارة اإللكترونية العربي،                          -15 

 .، لبنان2003

. ، لبنان2003، منشورات حمبي الحقوقية، جرائم الكمبيوترعفيفي كامل عفيفي، - 16 
، ترجمة محمد محمود شياب، مركز األىرام لمترجمة الخصوصية في عصر المعموماتكيت، .فريد ه- 17 

. والنشر، مصر
 .، مصر 2002، شركة ناس لمطباعة، القذف والسبمجدي محب حافظ، - 18 

  2004، مكتب دار الثقافة لمنشر والتوزيع، جرائم الحاسوب واالنترنتمحمد أمين أحمد الشوابكة، - 19  
. األردن

. ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، دون سنة النشر، مصرالمسؤولية اإللكترونيةمحمد حسين منصور، - 20 
 .2004، دون دار النشر، المسؤولية القانونية في مجال شبكات االنترنتمحمد عبد الظاىر حسين، - 21 

، الطبعة األولى   الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافةمحمد محمد الشياوي، - 22  
. ، مصر2001دار النيضة العربية، 

 .، مصر2000، دار النيضة العربية، جرائم االعتداء عمى األشخاص واالنترنتمدحت رمضان، - 23 

 2001، دار النيضة العربية، الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة،                -24 
 .مصر

 2001، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية،                -25 
. مصر

. ، مصر2005، دار الكتب القانونية، المراقبة اإللكترونية عبر االنترنتمصطفى محمد موسى، - 26  
  دار جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتهامنير محمد الجنبييي، ممدوح محمد الجنبييي، - 27 

. ، مصر2004الفكر الجامعي، 
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، دار الفكر الجامعي التبادل اإللكتروني لمبيانات ،                       ،                     - 28 
.  مصر 2004

، دراسة مقارنة، بدون مخاطر المعموماتية واالنترنت، مخاطر الحياة الخاصة وحمايتهانعيم مغبغب، - 29 
. ، لبنان1998دار نشر، 

 2000، دار النيضة العربية، الحماية الجنائية لمتجارة اإللكترونية عبر االنترنتىدى حامد قشقوش، - 30 
 .مصر

، 1992، دار النيضة العربية  جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن،                      -  31 
 .مصر

  الكتب والمؤلفات بالمغة الفرنسية-2
1-Alain Bensoussan, Internet aspects juridique, 2° edition, hermes , 1998 France. 

2-André Bernard et thierry Piette- Coudol , Internet et le droit, presse universitaires 

de France, 1999 , France. 

3-Christiane Féral-schuhl, Cyber droit, 2° edition, dalloz, France. 

4-Isabelle Loeies, La protection penale de la vie privée, presses universitaires 

d’Aix Marseille, 1999, Fance. 

5-Marie- Pierre Fenoll- Trousseau,Gerard Haas, Internet et protection des données 

personnelles, L ites, 2000, France. 

 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثالثا

  الرسائل والمذكرات الجامعية بالمغة العربية- 1
، مذكرة ماجستير، ضوابط حرية الرأي والتعبير بين حقوق اإلنسان والقانون الجنائيإبراىيم بن حميمة،  -1 

. 2003، (غير منشورة)جامعة بسكرة 
، رسالة دكتوراه األحكام العامة لمعالنية في قانون العقوبات، دراسة مقارنةأحمد السيد عمي عفيفي، - 2 

. ، مصر2002جامعة عين شمس، دار النيضة العربية، 
، رسالة ماجستير الحقوق و الحريات في الدستور الجزائري و الشريعة اإلسالميةدجال بكير صالح، - 3 

 .2000، (غير منشورة)جامعة الجزائر
  ، رسالة دكتوراه، جامعة اإلماماألحكام الفقهية لمتعامالت اإللكترونيةعبد الرحمان بن عبد اهلل السند، -4
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. ، المممكة العربية السعودية2004 محمد بن سعود اإلسالمية، دار الوراق دار النيرين لمطباعة والنشر، 
.  2002، (غير منشورة)، رسالة ماجستير، جامعة باتنة الحق في األمن الشخصيفار جميمة، - 5 
، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، منشأة المعارف، أثر التطور التكنولوجي عمى الحريات العامةمبدر لويس، - 6 

. دون سنة النشر، مصر
، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي المقارنممدوح خميل بحر، - 7 

. ، األردن1996مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 
، رسالة دكتوراه، جامعة حماية الحق في حرمة األحاديث الخاصة، دراسة مقارنةيوسف الشيخ يوسف، - 8

. ، مصر1998القاىرة، دار الفكر العربي 

الرسائل والمذكرات الجامعية بالمغة الفرنسية  - 2
1- Maximilien Dotse Amegee, La Cybersurveillance Et Le Secret Professionnel 

Mémoire de DEA, Universite De Paris-Nanterre, 2002,  

  ( http:// mémoireonline.free.fr/cybersurveillance.html ) 
 

األبحاث والمقاالت وأوراق العمل : رابعا
األبحاث والمقاالت وأوراق العمل بالمغة العربية - 1
 األبحاث والمقاالت وأوراق العمل المطبوعة-  أ
، السنة الرابعة 2، العددمجمة إدارة قضايا الحكومة، «   تفسير القاعدة الجنائية»أبو اليزيد عمي المتيت،  -1 

 .، مصر1970عشر، 
. ، مصر1984، 54، العددمجمة القانون واالقتصاد، « الحق في الحياة الخاصة »أحمد فتحي سرور، - 2 
، السنة التاسعة مجمة إدارة قضايا الحكومة، «التعدي عمى سرية المراسالت  »إدوارد غالي الذىبي، - 3 
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 ممخص



  

 
 كان من أىم ، المعموماتتقنية خالل النصف الثاني من القرن العشرين ثورة ىائمة في مجال العالم   شيد 

 المعمومات  تقنيةإفرازاتيا ظيور الحاسب اآللي الذي غزا كل أوجو النشاط اإلنساني، وتوج التطور المتالحق في
 التي خمقت بيئة افتراضية تتدفق فييا المعمومات واالتصاالت عبر الحدود ودون أي اعتبار االنترنتظيور ب
 السيادة، وسيمت عن طريق استخداماتيا المختمفة االتصال وسرعة الحصول         عمى المعمومات وألحدود ل

من أي مكان في العالم، غير أن االنتشار الواسع الستخدام االنترنت وشيوع استخداميا     في مجاالت الحياة 
أثر سمبا في عدد من الحقوق والحريات التي كانت ومازالت موضع اىتمام القانون الجنائي، والتي من المختمفة 

. بينيا الحق في الحياة الخاصة
فقد أثار التعامل مع االنترنت إشكاالت تتعمق بمدى انطباق القوانين العقابية القائمة المتعمقة بحماية الحق    في 
الحياة الخاصة، عمى االعتداءات التقميدية الواقعة في مجال شبكة االنترنت من دون إخالل بمبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات، تصدى ليا التشريع الفرنسي والمصري، أما التشريع الجزائري فإنو يحتاج إلدخال بعض التعديالت 
. ليعاصر ىذه التطورات

كما نجم عن شيوع استخدام االنترنت في مجاالت الحياة المختمفة، استحداث أساليب جديدة لمتعدي عمى الحياة 
الخاصة لألفراد، سارعت بشأنيا التشريعات الغربية وفي مقدمتيا التشريع الفرنسي إلى إصدار القوانين العقابية 
الالزمة لحماية الحق في الحياة الخاصة من االعتداءات المستحدثة في مجال شبكة االنترنت، في حين تبقى 

التشريعات العربية ويتصدرىا التشريع المصري والجزائري، عاجزة عن حماية الحياة الخاصة من ىذه االعتداءات 
.   المستحدثة

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 



  

 

 

Au cours de la dernière décennie du 20
e
 siècle, le monde assistait à une 

gigantesque révolution dans le domaine des technologie de l’information                    

et la propagation de l’usage de l’outil informatique qui s’est soldé par l’apparition    

de Internet comme environnement virtuel où se canalise l’échange d’informations qui 

surpasse les frontières. Les traditionnelles limites géographiques sont dépassées ainsi 

que la souveraineté des états. Cette pratique facilite l’accès à l’information plus 

rapidement et dans n’importe où dans le monde.                                                             

Seulement, l’usage à grande échelle dans tous les domaines de l’activité 

humaine influença péjorativement les droits et les libertés dont le droit à la vie privée 

qui a été depuis toujours un point culminant du droit pénal.                                            

De ce fait, l’usage de l’Internet soulève la problématique de la conformité du 

droit pénal et son application sur les agissements survenues sur la vie privée et sa 

protection de ces dernières sans toucher au principe de la légalité des crimes et des 

sanctions comme  nous avons pu constater que la législature française et égyptienne 

ont pu faire face à la différence de la législature algérienne qui reste en retard donc    

a besoin de modifications pour être à niveau de ce qui s'effectue dans le monde.           

Nous remarquons que l’usage abusif de l’Internet créa de nouveaux procédés 

d’atteinte à la vie privée  ce qui poussa hâtivement certaines législatures occidentales 

et notamment  la législature française a légiféré des lois pénales pour la protection      

a de la vie privée. Mais le constat fait sur les  législatures arabes nous informe que 

ces pays sont en retard par rapport à ce qui s’effectue dans les autres pays  dans leurs 

protection de la vie privée et surtout en Algérie et en Egypte  qui restent impuissants 

dans la protection de la vie privée des atteintes effectués par Internet.                            
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