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 شكر وتقدير

ّاألستاذ الدكتور محمد أبو الهيجاءأستاذيّالمشرفّّإلىحترامّمّبجزيلّالشكرّووافرّاإلأتقدّ 

علىّأنّتخرجّهذهّعمّالمشرفّالحريصّفنيّبقبولهّاإلشرافّعلىّهذهّالرسالة،ّوقدّكانّنّ الذيّشرّ 
ّالدورّالبارزّفيّتصحيحّ ّالموضوعيةّوالشكليةّوتدقيقه ّفكانّلملحوظاته ّالمثلى، الرسالةّبالصورة

ّمسارّهذهّالرسالة،ّفجزاهّاهللّعنيّخيرّالجزاء.

الذينّستكونّلملحوظاتهمّالقيَّمةّّأعضاء لجنة المناقشةّإلىحترامّمتنانّواإلمّبوافرّاإلكماّأتقدّ 
ّثلى،ّفجزاهمّاهللّعنيّخيرّالجزاء.إخراجّهذهّالرسالةّبالصورةّالمّ ّاألثرّالواضحّفي

لى الكادر التدريسي واإلداري جامعة الشرق األوسط جامعتيّالعزيزةّإلىوالشكرّالموصولّ ، وا 
ّ.نسرين نجاداّموظفةّالقبولّوالتسجيلّوّمرام عمرواإلداريةّبالذكر  وأخص  بكلية الحقوق، 

 .أبو خمرة ضرغام عبداهلل فاضلالباحث: 
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 األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو الهيجاء
 صالملخ  

فيّّاإلنترنتالشخصيةّعبرّشبكةّّاألفرادبياناتّلّالمدنيةّحمايةالتناولتّهذهّالدراسةّموضوعّ
جلّتوفيرّأمنّّبعضّالقوانينّالعربيةّإلىّةشاّراإليّوالعراقيّمعّاألردنإطارّمقارنّبينّالقانونّ
ّ.ّالشخصيةّاألفرادالحمايةّالالزمةّلبياناتّ

ّالدراسةّ نّمنّالحماية،ّوتبيّ ّالبحثّفيّماهيةّالبياناتّالشخصيةّمحلّ ّإلىوقدّتطرقتّهذه
نّالبياناتّالشخصيةّهيّجميعّالبياناتّالمتعلقةّبالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّأخاللّالبحث،ّ
اناتّينوعينّمنّالبياناتّبعضهاّبياناتّعادية،ّوبعضهاّماّيعتبرّمنّالبّإلىقسمّنالمعنوي،ّوهيّت
اّجميعهاّتندرجّتحتّمظلةّنهأيالحظّعليهاّّوّلّبموافقةّصاحبها،إرّمعالجتهاّظحالحساسةّوالتيّي

ّ ّالخاصة، ّالحياة ّاللصيقةّبالشخصّبّهيّوالتيحرمة ّامنّالحقوقّالدستورية يعيشّّنساناّاإعتباره
ّداخلّالمجتمع.

ّت ّاألنماطوكما ّالدراسة ّّناولت ّوالوسائل ّبالصور ّّةالمستخدموالمتمثلة ّهذهّّالتعد يفي على
الوسائلّالمستخدمةّّأبرزفيّحينّكانتّّاإلجتماعيصورها،ّمواقعّالتواصلّّأبرزالبيانات،ّومنّ

ّة.اإللكترونيهيّالقرصنةّّالتعد يفيّ

لحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّّمثلاألّعلىّالتنظيمّالقانونيفّالتعرّ ّةمحاولوهدفتّالدراسةّّّّّ
ّهذهّالقوانين.ّفيّظلّ ّاإلنترنتعبرّشبكةّ

ّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّتعدّ ّأن منها:ذكرّأمنّالنتائجّّةمجموعّإلىّالدراسةحيثّتوصلتّ
حقوقّالشخصية؛ّذلكّأنّأساسّالحمايةّالقانونيةّلتلكّالبيانات،ّهوّماّلإلنسانّمنّحقّالمنّقبيلّ

 شخصيّفيّحرمةّحياتهّالخاصة،ّمماّيوفرّالحمايةّلهذاّالحقّفيّمواجهةّالكافة.

ّّكما ّالدراسة ّأوصت ّالعراقي ّالمشر ع ّوكذلك ّاألردني ّأالمشر ع ّيضعوا ّقانونيةّن ضمانات
جرائيةّفعالةّمنّشأنهاّتفعيلّاإللتزامّبحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّلضمانّعدمّفقدانّهذهّ وا 

ّالحمايةّلفعاليتهاّأثناءّعمليةّالتطبيقّالعمليّمنّقبلّالجهاتّذاتّاإلختصاص.
 ، المسؤولية المدنية، البيانات الشخصية.اإلنترنتالكلمات المفتاحية: الحماية، 
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Abstract 

The study aimed to address the issue of protecting individuals' personal data on the 

Internet in a comparative framework between Jordanian and Iraqi law, with reference to 

some Arab laws in order to provide the necessary protection for individuals' personal 

data. 

This study addressed the nature of personal data subject to protection. It turns out 

that personal data is all data relating to a natural person but not to a legal person, and it 

is divided into two types of data, some of which are ordinary data, and some of which 

are sensitive data that can only be processed with the consent of the owner. It should be 

noted that they all fall under the umbrella of the sanctity of private life, which is one of 

the constitutional rights attached to the person as a human being living within 

community. 

The study dealt with the patterns of infringement represented by images and the 

means used to infringe on this data, most notably social networking sites, as the most 

prominent means used in infringement was electronic piracy (Hacking). 

Moreover, the study aimed to try to identify the optimal legal regulation for the 

protection of personal data of individuals via the Internet under these laws. 

The results of the study showed that the personal data of individuals is one of the 

rights of the person, as the basis for the legal protection of such data is the person's 

personal right to the sanctity of his private life, which provides protection for this right 

in the face of all. 

       The study also recommended the Jordanian legislator as well as the Iraqi legislator 

to put in place effective legal and procedural guarantees that would activate the 

obligation to protect the personal data, to ensure that this protection does not lose its 

effectiveness during the practical application process by the competent authorities. 

Keywords: Protection, Internet, Civil Liability, Personal Data. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال: أوالً 

لّإفيّشتىّالمجالت،ّّاإلنترنتعلىّّكبيراّاّباتتّالبشريةّفيّعصرناّالحاضرّتعتمدّاعتماداّا

ضّلهاّكلّمنّيبحرّخطارّالتيّيتعرّ الهائلّمنّاألّوهيّالكمّ ّةنّنتجاهلّحقيقةّثابتأنهّلّيمكنناّأ

ّولعلّ  ّالشبكة، ّهذه ّفضاء ّخاللّأّفي ّمن ّالخاصة ّالحياة ّبحرمة ّبالمساس ّالمتعلقة ّتلك همها

ّّاإلعتداء ّلشبكة ّالشخص ّاستخدام ّيستلزم ّحيث ّالشخصية، ّالبيانات ّوشبكاتّاإلنترنتعلى

فّعلىّهويتهّكةّمنّالتعرّ نّمسؤولّهذهّالشبدلءّببعضّالبياناتّالتيّتمكّ اإلّاإلجتماعيالتواصلّ

ّيترتبّعلىّذلكّانّالمستخدمّيجدّنفسهّمضطراّا ّاتصالّلّمما لبوحّبالعديدّمنّالبياناتّالتيّلها

ّبشخصيته.

ّاإلنترنتساءةّاستخدامّإهناكّالكثيرّمنّصورّّأنّ ّإلىالواقعّالعمليّالذيّيشيرّّإلىوبالنظرّ

ّالحاضرّأمامّنوعّمستحدثّمنّ ّاإلعتداءيستهدفّّالتعد يمنّقبلّالغيرّحتىّأصبحناّفيّوقتنا

ّبدورهّيشكلّخطورةّكبيرةّعلىّ ّإلىمشروعّالبالدخولّغيرّّاألفرادعلىّالبياناتّالشخصية،ّوهذا

فيّّفيّحقهمّاألفرادّإلىّاإلساءة.ّومنّثمّاإلنترنتالبياناتّالشخصيةّلألفرادّالمخزنةّعبرّشبكةّ

منّصورّشخصيةّوعائلية،ّوبياناتّّاإلنترنتخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّالتيّتتضمنهاّشبكةّ

ّخاصةّبالحالةّالصحيةّوالمالية،ّوالوظيفية،ّوالمهنية،ّوالعائليةّبصورةّعامة.

ليهاّجعلّهذهّالبياناتّتتخذّركيزةّجديدةّذاتّطبيعةّمختلفةّإالرقميةّوالتحولّّالبيئةّوبظهور

عدادّنسخّمنهاّوتوزيعهاّوتبادلهاّبعددّمنّالوسائلّوالوسائطّالمختلفةّاّ الحتفاظّبهاّّوتتيحّمجالّ

مرّهذاّاألّالرقميةّإلّأنّ ّإلى،ّوعلىّالرغمّمنّمزاياّالتحولّاإلنترنتوالمتنوعةّكالحوسبةّوشبكاتّ
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ّحيثّ ّمنّخصوصيتها ّتلكّالبياناتّجزء ّفيّفقد ّساهم ّالولوجّّأصبحقد ّالغير تلكّّإلىبإمكان

ّالشبكاتّمتاحةّللجميع.ّهذلسهولةّالحصولّعليهاّكونّهّاإلنترنتلبياناتّعبرّشبكاتّا

حيثّمماّ؛ّوحياتهمّالخاصةّاألفرادالمتعلقةّبللبياناتّّالمدنيةّحمايةالوهناّتثورّالمخاوفّفيّ

العصرّالرقميّساهمّبشكلّكبيرّفيّفقدانّالخصوصيةّالمعلوماتيةّللمستخدمينّّنّ ألّشكّفيهّ

ّعبرّمنصاتّشبكةّ ّوتعدّ اإلنترنتالناشئةّعنّتدوينّالبياناتّوالمعلوماتّونشرها ّهذا البياناتّّ،

الشخصيةّلألفرادّمنّقبيلّهذهّالحقوقّوالحرياتّالتيّتتعلقّبالفردّلذاتهّوليسّبصفتهّعضوااّفيّ

تخصهّمنفرداا،ّإذّأنّهذهّالبياناتّتجدّتفردهاّوتميزهاّبأنهاّتتعلقّبكافةّدقائقّحياةّجماعة،ّأيّ

الحرياتّّأنواعاليوميةّالعادية،ّلذلكّتعدُّّمنّأهمّّاإلنسانويمسهاّبشكلّمباشرّويتعلقّبحياةّّاألفراد

 وأحقهاّبالعنايةّوالحمايةّالقانونية.

دبيةّأنّالبياناتّذاتّقيمةّأكونّّإلىلبياناتّبالنظرّلّالمدنيةّحمايةالموضوعّّأهميةوتغدوّ

ّ ّبمعنى ّمالية، ّأغير ّّوّاإلساءةن ّللفرد، ّالمالية ّتمسّالذمة ّل ّتمسّالجانبّاألاّ لها دبيّمماّنما

سمعتهمّّأوكرامتهمّّأواعتبارهمّّأوينبغيّمعهّحمايةّمنّتتعلقّبهمّالبياناتّمنّالمساسّبشرفهمّ

استخدامّهذهّالبياناتّعلىّنحوّغيرّمشروعّّأواتهمّالخاصةّحرمةّحيّأوّاإلجتماعيمركزهمّّأو

ّ ّمصالحّأمنّشأنها ّاألفرادنّتهدد ّسنّ ، ّمنّالدولّقد ّلحمايةّولذلكّفإنّالعديد تّقوانينّخاصة

ّالبحرين.ّمملكةّقطر،ّّودولةّمنهاّالمملكةّالمغربية،ّّوّالبياناتّالشخصيةّلألفراد
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ّ(1)فيهاّمشروعّقانونّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةيةّالهاشمية،ّفيوجدّاألردنأماّفيّالمملكةّ

ّيقرّ  ّالّلم ّهذه ّإعداد ّلحظة ّبرسالةحتى ّتتعلق ّقوانين ّمشروعات ّتوجد ّكما ،ّ ّفيّهذا الموضوع

ّمشروعّقانونّيعالجّهذاّالموضوع.ّأو،ّأماّفيّالعراق،ّفالّيوجدّقانونّ(3)ّولبنانّ(2)مصر

 مشكلة الدراسة :ثانياً 

يّوالعراقيّاألردنحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّفيّالقانونينّّينظمأنّغيابّقانونّخاصّ

يثيرّمشكلةّتتعلقّفيّمعرفةّمدىّفعاليةّالحمايةّالقانونيةّللبياناتّالشخصيةّوالمخزنةّعلىّشبكةّ

ّظلّ ّاإلنترنت ّقانّفي ّآليات ّوجود ّعدم ّهو ّالمشكلة ّمن ّيزيد ّومما ّالعامة، ّإلالقواعد حكامّونية

ّعلىّضم ّبياناتّانّسّرالسيطرة ّفضالّااألفرادية ّإثباتّالدخولّّ، مشروعّلهذهّالغيرّعنّصعوبة

ّوخصوصاّا ّلألفراد، ّتسيء ّبصورة ّواستغاللها ّاألّالبياناتّواختراقها ّبأساليبّوطرقّأن ّيتعلق مر

ّالصددّتتمثلّفيّاإلنترنتمستحدثةّفيّاختراقّشبكةّ ّالمشكلةّتطرحّمسألةّهامةّفيّهذا ،ّوهذه

ّ.ساليبّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعلىّالصعيدّالقانونياألكيفيةّمواجهةّهذهّ

 ف الدراسةاأهد :ثالثاً 

ّتحقيقّاألهدافّاآلتية:ّإلىالدراسةّّتسعى

 .وخصائصهاّلألفرادّالشخصيةّالبياناتّمفهومبيانّ .1
                                                           

مجلسّالوزراءّالمسودةّالنهائيةّّإلىمّأنّوزارتهّرفعت5ّ/11/1112ّيّبتاريخّاألردنأعلنّوزيرّالقتصادّالرقميّوالريادةّ(1ّ)
ّالنهائي،ّوأوضحّالوزيرّآنذاك،ّفيّتصريحاتّصحفيةّلـ ّبشكلها ّإنجازها ّبعد ّلمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية،

ّقدمتّصباحّ”الغد” ّأنّالوزارة ّللسيرّباإلجراءاتّالمرعيةّّإلى، ّالموجبة، ّمشروعّالقانونّوأسبابه مجلسّالوزراءّمسودة
جراءّاستشارةّّإلىإلقراره؛ّحيثّيقومّمجلسّالوزراءّبتقديمّمسودةّمشروعّالقانونّ ديوانّالتشريعّوالرأيّبهدفّمناقشتهّوا 

المصدر:ّجريدةّالغد،ّعبرّالموقعّّ.نوابّللسيرّباإلجراءاتّالمرعيةّبهدفّإقرارهمجلسّالّإلىعامةّحولهّلتقديمهّبعدّذلكّ
ّم،ّالساعةّالعاشرةّمساءا.14/11/1111ّم،ّتاريخّالدخول:6/11/1112ّاإللكتروني،ّالخبرّبتاريخّ

ّم.1112أكتوبر11ّّمجلسّالنوابّفيّّإلىمشروعّقانونّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّالمرسلّ(2ّ)
ّم.1118فبراير15ّّمجلسّالنوابّفيّّإلىعّحمايةّالبياناتّذاتّالطابعّالشخصيّالمرسلّ(ّمشرّو3)
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 توضيحّطبيعةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد. .1

 ومبرراتها.بيانّأساسّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّ .3

 تلكّالبيانات.ّّأنواعدراسةّشروطّمعالجةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّّو .4

،ّوأحكـامّاإلنترنـتعبـرّشـبكةّّلألفـرادّلبياناتّالشخصـيةعلىّاّالتعد يتوضيحّصورّووسائلّ .5

ّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنه.

 الدراسة أهمية: رابعاً 

ّ ّّأهميةتأتي ّبيانات ّحماية ّموضوع ّتعالج ّمتكاملة ّنظرية ّخلق ّبمحاولة ّداألفراالدراسة

ّ ّعبرّشبكة ّاقتراحّمشروعّقانونّيعالجّتلكّالمضامينّبشكلّعلميّّاإلنترنتالشخصية ومنّثم

،ّاإلنترنتةّالمستخدمينّلشبكّاألفراددقيقّورصين.ّوبالتاليّالفئةّالمعنيةّبهذهّالدراسةّهيّكلّمنّ

ّ ّالفئات ّسواءوكذلك ّالبيانات ّتلك ّبمعالجة ّّالمختصة ّللدولة ّتابعة ّرسمية ّجهات غيرّّأمكانت

ّالمختصينّبالجوانبّالقانونيةّمنّخبراءّومحامينّوباحثينّوغيرهم.ّإلىرسمية،ّباإلضافةّ

 الدراسة أسئلة: خامساً 

ّ ّسنحاول ّالدراسة ّإفيّهذه ّالتساؤلتّومحاولة ّمن ّالعديد ّولعلّ ّاإلجابةثارة تلكّّأبرزّعنها

ّالتساؤلت:ّ

ّمفهوم .1 ّّوخصائصّما ّالمعلوماتيّّلألفرادّالشخصيةّالبياناتوطبيعة ّالنظام التيّيتضمنها

 لإلنترنت؟ّ

 ؟ّاألساسّالقانونيّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّوماّمبرراتّتلكّالحمايةماّ .1

 شتراطاتّالقانونيةّالالزمةّلمعالجةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد؟ماّاإل .3

 البياناتّالشخصيةّلألفراد؟ّأنواعماّ .4
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5. ّ ّصور ّالناشئةّّالتعد يما ّالمدنية ّالمسؤولية ّأحكام ّوما ّلألفراد، ّالشخصية ّالبيانات على

 عنها؟

ّفيّالتشريعينّ .6 ّالعامة ّالقانونية ّالقواعد ّوفعالية ّمدىّكفاية يّوالعراقيّفيّحمايةّاألردنما

 ؟ّاإلنترنتالشخصيةّلألفرادّالمخزنةّفيّّالبيانات

 حدود الدراسة :سادساً 

ّيتحددّنطاقّومضمونّالدراسةّبالحدودّاآلتية:

ّإّالحدود الموضوعية:ّ- ّبيانات ّمفهوم ّبيان ّهي ّالدراسة ّلهذه ّالموضوعية ّالحدود ّاألفرادن

ّثارّتلكّالحماية.آلتلكّالبيانات،ّّوّوالحمايةّالمدنية،ّاإلنترنتالشخصيةّعبرّشبكةّ

ّإلىّباإلشارةّويّوالعراقيّاألردنّينسيتمّبحثّموضوعّهذهّالدراسةّفيّالتشريعّالحدود المكانية:ّ-

ّ.والسعوديّالمغربيّوالقطريّوالبحرينيّومنهاّبعضّالقوانينّالعربيةّالمتعلقةّبالموضوع

ّالحدود الزمانية:ّ-

 ّّم.1276(ّلسنة43ّيّرقمّ)األردنالقانونّالمدني

 (ّّلسنة41ّالقانونّالمدنيّالعراقيّرقم)ّم.1251

 ّّم.1112يّلسنةّاألردنمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية

 ّ ّرقم 12.18ّّقانون 1112ّلسنة ّمعالجةّم ّتجاه ّالذاتيين ّاألشخاص ّبحماية المتعلق

ّ.فيّالمملكةّالمغربيةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصي

 (ّّلسنة13ّقانونّرقم)ّمّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفيّقطر.1116

 ّّمّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين.1118(ّلسنة31ّرقمّ)قانون

 ّّم.1112/ّه1441ةّالسعوديّالصادرّلسنةّاإللكترونينظامّالتجارة
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 محددات الدراسة :سابعاً 

ّتحدّ  ّقيود ّأية ّوموضوعاتها ّالدراسة ّفيّهذه ّّلّتوجد ّنتائجها، ّتعميم ّفهناكّإمكانيةّمن لذا

ّ.مختلفّالدولتعميمّنتائجّهذهّالدراسةّعلىّ

 مصطلحات الدراسة :ثامناً 

الحماية:ّهيّالحمايةّالتيّيتمّفيهاّضمانّالبياناتّالرقميةّالمخزنةّفيّالنظامّالمعلوماتيّّ-

اتّوالدخولّغيرّالمشروع،ّوتشملّاإلختراقبهدفّحمايةّالخصوصيةّلألفرادّمنّجميعّالتهديداتّّو

 .(1)ّتوفيرهاّلضمانّحمايةّهذهّالبياناتجراءاتّالفنيةّالالزمّالوسائلّواألدواتّواإل

ّأوالصورّالتيّتعد،ّّأواألصوات،ّّأوالرسائل،ّّأواألوامر،ّّأوالبيانات:ّهيّالمعلومات،ّ -

ّ.(2)ّالتيّسبقّإعدادها،ّاستخدامهاّفيّالحاسبّاآللي،ّكاألرقامّوالحروفّوالرموزّوغيرها

ّالّ- ّهيّالتيّتتعلقّبالحقّفيّالحياة ّكالبياناتّالخاصةّالبياناتّالشخصية: ّللفرد، خاصة

ّمحالاّ ّالبيانات ّهذه ّتكون ّعندما ّوالعائلية ّوالمهنية ّوالوظيفية ّوالمالية ّالصحية ّوحالته بالصورة

ّ.(3)ّاإلنترنتللمعالجةّاآلليةّعبرّ

                                                           

(1)ّ(ّ ّالقادر ّعبد ّعلي ّبحثّمقدّ 1111القهوجي، ّإلكترونياا، ّالمعالجة ّللبيانات ّالقانونية ّالحماية ّم(، ّالقانونّّإلىم مؤتمر
 .311واإلنترنت،ّجامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّصّ

(2)ّّ ّإربد،1113ّ)ّعليّحسنالطوالبة، ّالكتبّالحديثة، ّعالم ّالحاسوبّواإلنترنت، ّالتفتيشّالجنائيّعلىّنظم ،ّاألردنم(،
 .43،ّص1ّط
(3)ّ(ّ ّكامل ّالدين ّحسام ّالعلوم1221ّاألهواني، ّمجلة ّاآللي، ّالحاسب ّمواجهة ّفي ّالخاصة ّللحياة ّالقانونية ّالحماية م(،

 .5عددانّاألولّوالثاني،ّصالقانونيةّوالقتصادية،ّجامعةّعينّشمس،ّمصر،ّال
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-ّّ ّمباشر ّنحو ّتكشفّعلى ّمعلوماتّشخصية ّاية ّالحساسة: ّالشخصية غيرّّأوالبيانات

انتمائهّّأومعتقداتهّالدينيةّّأوالفلسفيةّّأوآرائهّالسياسيةّّأوالثنيّّأوصلّالفردّالعرقيّأمباشرّعنّ

ّ.ّ)1(ةّحالتهّالجنسيّأويةّبياناتّتتعلقّبصحتهّأّأوسجلّالسوابقّالجنائيةّالخاصةّبهّّأوالنقابيّ

ة،ّوهوّعبارةّعنّعددّكبيرّمنّالحواسيبّالموصولةّمعّاإللكترونيأحدّالوسائطّ:ّاإلنترنتّ-

ّ عنّطريقّنقلّّأوإلجراءّالتصالّعنّطريقّنقلّالصوت،ّّاإلنترنت،ّويستخدمّالبعضبعضها

 .(2)ّعنّطريقّنقلّالصوتّوالصورةّمعاّاّأوالصورة،ّ

علىّّأورغبةّالفردّفيّأنّيتحكمّبالمعلوماتّالتيّتخصه،ّخصوصيةّالبياناتّالشخصية:ّّ-

ّالسماحّللغيرّبالطالعّ ّالشخصية،ّوعدم ّالتعاملّمعّبياناته األقلّالتأثيرّبشكلّكبيرّفيّكيفية

ّعليها.

ّالفرداألفرادّ- ّشخصيتهّّ: ّوله ّذاتها، ّبحد ّمستقلة ّكينونة ّله ّ)شخصّطبيعي( ّإنسان هو

ّالقانونيةّالتيّتثبتّبمجردّولدتهّحياا.

 النظري للدراسة إلطارا :تاسعاً 

الدراسةّعلىّخمسةّفصول:ّالفصلّاألول:ّخلفيةّالدراسةّوأهميتها،ّويشملّمقدمةّتشتملّهذهّ

ّواأل ّوأهميتها، ّوأهدافها، ّالدراسة، ّمشكلة ّوتتضمن ّوحدودّّسئلةعامة، ّالدراسة، ّحولها ّتدور التي

ّفيّ ّالمتبعة ّوالمنهجيـة ّالسابقـة، ّوالدراسـات ّللدراسـة، ّالنظري ّواإلطار ّومصطلحاتها، الدراسة،

ّالدراسـة.

                                                           

ّ.1118(ّلسنة31ّ(ّمنّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّالبحرينيّرقمّ)1(ّهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ)1)
ّ.14،ّص1،ّطاألردنم(،ّقانونّتقنيةّالمعلوماتّوالتجارةّاإللكترونية،ّدارّوائل،1115ّ)ّ(ّعرب،ّيونس2)
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ّ.اإلنترنتوالفصلّالثاني:ّماهيةّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ

ّ ّالثالث: ّعبّالتعد يوالفصل ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّعلى ّشبكة ّالفصلّاإلنترنتر ّأما ،

ّفيتناولّ ّعبرّشبكةّاّعلىّالتعد يالناشئةّعنّّالمدنيةّالمسؤوليةالرابع: ّلألفراد لبياناتّالشخصية

ّإليهاّّاإلنترنت ّتوصلت ّالتي ّوالتوصيات ّوالنتائج ّالخاتمة ّيشمل ّالخامس: ّالفصل ّأما وآثارها،

ّالدراسة.

 ذات الصلة الدراسات السابقة :عاشراً 

حماية البيانات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل  م(،0222) آالء بنت سعيدبن ناصر، 
ّرسالةّماجستير،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّع مان.، اإلجتماعي

ّ،اإلجتماعيتناولتّهذهّالدراسةّموضوعّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلمستخدميّشبكاتّالتواصلّ

ّهدفتّ ّعبرّشبكاتّّاإلعتداءها،ّوصورّأنواعتعريفّالبياناتّالشخصية،ّوماهيّّإلىكما عليها

ّ.اإلجتماعي،ّوتناولتّوسائلّحمايةّالبياناتّالشخصيةّعلىّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيالتواصلّ

،ّكذلكّلمّتتطرقّاإلنترنتولمّتتطرقّالدراسةّالسابقةّلموضوعّحمايةّهذهّالبياناتّعبرّشبكةّ

ثارّتلكّالمسؤوليةّوماّطبيعةّآوماّّبياناتعلىّتلكّالّاإلعتداءالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّّإلى

ّعقدية ّام ّكانتّتقصيرية ّسواء ّأنّدراستيّتأتيّفيّالتشريعينّالمسؤولية ّكما يّوالعراقيّاألردن،

ّوبعضّالقوانينّالعربيةّكالقانونّالمغربيّوالقطريّوالبحريني.

المسؤولية المدنية الناجمة عن انتهاك الخصوصية في  م(،0222) التميمي، صباح إبراهيم
ّ،ّرسالةّدكتوراه،ّالجامعةّاإلسالميةّفيّلبنان،ّكليةّالحقوق.اإلجتماعيمواقع التواصل 

ّالتواصلّ ّمواقع ّفي ّالخصوصية ّانتهاك ّعن ّالناجمة ّالمدنية ّالمسؤولية ّالدراسة تناولت

ّلقانونّالموجباتّواّاإلجتماعي ّالعامة ّالسعوديّوالشريعةّفيّضوءّالقواعد ّاللبنانيّوالنظام لعقود
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ّالقيودّ ّتناولت ّوكذلك ّوالتعويضّعنها. ّوآثارها، ّوأحكامها ّوطبيعتها، ّأركانها، ّوبيان اإلسالمية،

مسؤوليةّّإلىثرّالقانونيّالمترتبّعلىّتلكّالقيود،ّباإلضافةّالواردةّعلىّالحقّبالخصوصيةّواأل

ّالوصّوّاإلجتماعيموقعّالتواصلّ ّخدمة ّأوعنّالمحتوىّالغيرّمشروعّّاإلنترنتلّلشبكةّومزود

ّالضارّالمزودّمنّقبلّالغير.

ّبياناتّ ّحماية ّلموضوع ّالسابقة ّالدراسة ّتتطرق ّّاألفرادولم ّشبكة ّعبر ،ّاإلنترنتالشخصية

هاّوخصائصهاّبلّاكتفتّبدراسةّأنواعّوكذلكّلمّتتناولّالدراسةّالسابقةّمفهومّالبياناتّالشخصيةّ

نيتّعلىّنّالدراسةّالسابقةّبّ إلىّأّباإلضافة،ّاإلجتماعيانتهاكّالخصوصيةّعبرّشبكاتّالتواصلّ

ّدونّالرجوعّ ّالعامة ّالقواعد ّوالتيّشرعّ ّإلىدراسة جلّأتّفيّبعضّالدولّمنّالقوانينّالخاصة

ّالبياناتّالشخصية ّأنّ حماية ّكما يّوالعراقيّوبعضّالقوانينّاألردندراستيّتأتيّفيّالتشريعينّّ،

ّ.والسعوديّالعربيةّكالقانونّالمغربيّوالقطريّوالبحريني

،ّرسالةّماجستير،ّالباحث:ّم(، الحق في حرمة الحياة الخاصة0222) الشيكلي، خالد بن عبداهلل
ّخالدّبنّعبداهللّالشكيلي،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّع مان.

خاللّبه،ّوبيانّصورّانتهاكّالحقّالحقّفيّالحياةّالخاصةّوصورّاإلتناولتّالدراسةّمفهومّ

ّعنّان ّالناشئة ّالمدنية ّوكذلكّتناولتّالمسؤولية ّوالحديثة، ّالقديمة ّالخاصة ّالحياة تهاكّفيّحرمة

ّالخاصة ّالحياة ّفيّحرمة ّالحقّّ،الحق ّذلك ّفي ّوالعقدية ّالتقصيرية ّالمسؤوليتين وحالتّتداخل

ّانتهاكّالحقّوتقادمّدعوىّالحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصة.ّىعلثارّالمترتبةّاآلوكذلكّ

،ّاإلنترنتالشخصيةّعبرّشبكةّّاألفرادتختلفّدراستيّعنهاّمنّخاللّتناولهاّلحمايةّبياناتّّو

ّوهوّاألمرّالذيّلمّتتناولهّالدراسةّالسابقة.
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 منهجية الدراسة الحادي عشر:

ّالباح ّالسيتبع ّالمنهج ّالدراسة ّهذه ّفي ّعنّّوصفيث ّوالحقائق ّالمعلومات ّجمع ّخالل من

بطريقةّّالنصوصّالقانونيةّوصفلبّمحكمّومكتمل،ّوالعملّعلىّموضوعّالدراسةّووضعهاّفيّقا

ّبهدفّ ّتمكّ ّإلىالوصولّعلمية ّأطرّمحددّنّالباحثـتفسيراتّمنطقية كماّّللمشكلة،ّةمنّوضع

ّ ّالمقارنة ّخالل ّمن ّالمقارن ّالمنهج ّالباحث ّبسيتبع ّين ّاألردنالقانونين ّوالعراقي ّإلىّةوباإلشاّري

ّ.بعضّالقوانينّالعربية
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 :الفصل الثاني
 اإلنترنتماهية حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

ّ ّّأهميةرغم ّغير ّالبحث، ّمجال ّعبرّّنّ أالموضوع ّلألفراد ّالبياناتّالشخصية ّحماية ماهية

اناتّفيّذاتهاّأمرّمنّالصعبّيالبّنّهذهشكالتّصعبةّالتحديد،ّألإتنطويّعلىّّاإلنترنتشبكةّ

ّبدقة، ّرتكإلّضبطه ّتتغير ّنسبية ّلفكرة ّوتقاليدهمّانها ّالناس ّوعادات ّوالزمان ّالمكان بتغير

ّ.يةاإلقتصادةّوالثقافيةّوالسياسيةّّواإلجتماعيرّالحياةّوعواملّالبيئةّتطوّ ّإلىّباإلضافةخالقياتهم،ّأّو

يانات،ّومنّثمّتوضيحّطبيعتهاّوأساسها،ّقتضيّمنّالباحثّبيانّمفهومّتلكّالبوألجلّهذاّي

ّها.أنواعوشروطهاّّو

ّثالثةّمباحث:ّإلىوعليهّيقسمّهذاّالفصلّ

ّ.اإلنترنت:ّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّالمبحث األول -

ّها.أنواعّوّاإلنترنت:ّشروطّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّالمبحث الثاني -

ّ.وأساسّحمايتهاّاإلنترنتألفرادّعبرّشبكةّالبياناتّالشخصيةّل:ّطبيعةّالمبحث الثالث -

 :المبحث األول
 اإلنترنتمفهوم البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

يتطلبّبيانّتعريفها،ّومنّثمّّاإلنترنتإنّتوضيحّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ

ّ:خصائصها،ّوذلكّفيّمطلبين
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 :المطلب األول
 البيانات الشخصية لألفرادتعريف 

ّوعليهّ ّالقانوني، ّالفقه ّفي ّثم ّومن ّالقانون، ّفي ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّتعريف سأبحث

ّفرعين:ّإلىسأقسمّهذاّالمطلبّ

 الفرع األول: تعريف البيانات الشخصية لألفراد في القانون.

ّّالمشر عّأطلق ّقانون ّفي ّاألشخاصّالذاتيينالمغربي ّّحماية ّمعالجة ّذاتّتجاه المعطيات

"معطيات ذات طابع البياناتّالشخصيةّلألفرادّمصطلحّعلىّّ(1)ّم1112لسنةّّالطابعّالشخصي

كلّمعلومةّكيفماّكانّنوعهاّبغضّ":ّ،ّوعرفهاّفيّالمادةّاألولىّمنّالقانونّأعالهّبأنها"ّشخصي

قابلّللتعرفّّأوالنظرّعنّدعامتها،ّبماّفيّذلكّالصوتّوالصورة،ّوالمتعلقةّبشخصّذاتيّمعرفّ

ّبالشخصّالمعني ّبعده ّوالمسمى ّعليه ّباإلمكانّ، ّكان ّإذا ّعليه ّللتعرف ّالشخصّقابال ويكون

عنصرّّأورقمّتعريفّّإلىغيرّمباشرة،ّولّسيماّمنّخاللّالرجوعّّأوالتعرفّعليهّ،ّبصفةّمباشرةّ

ّأوّ،يةاإلقتصادّأوّ،النفسيةّأوّ،الجينيةّأوّ،الفيزيولوجيةّأوّ،عدةّعناصرّمميزةّلهويتهّالبدنيةّأو

حيثّعرفهاّّالبحرينيّللمشرعوهوّقريبّمنّتعريفّالبياناتّالشخصيةّّ.".ةاإلجتماعيّأوّ،الثقافية

(ّ ّ"1فيّالمادة ّالبياناتّالشخصية: ّقانونّحماية ّمن ّمعلوماتّفيّأّ( ّتخصّفرداّاأية ّيةّصورة

غيرّمباشرّألنّيعرف،ّوذلكّبوجهّخاصّمنّخاللّرقمّهويتهّّأوقابالاّبطريقّمباشرّّأومعرفاا،ّ

يةّاإلقتصادّأوالثقافيةّّأوالذهنيةّّأوالفسيولوجيةّّأوأكثرّمنّصفاتهّالشكليةّّأوصفةّّأوالشخصيةّ

ّ.(2)ة...."ّاإلجتماعيهويتهّّأو

                                                           

فيّّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيمّّالمتعلق1112ّلسنة12.18ّّقانونّرقمّّ(1)
ّ.المملكةّالمغربية

ّمّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين.1118(ّلسنة31ّقانونّرقمّ)منّّ(1)(ّانظر:ّالمادة2ّ)



13 

(ّ ّرقم ّقانون ّفإن ّقطر، ّدولة 13ّوفي ّلسنة ّالبيانات1116ّ( ّخصوصية ّحماية ّبشأن م

ّبأنهاّالبياناتّالشخصيةعرَّفّالشخصيةّ :"ّ يمكنّّأوبياناتّعنّالفردّالذيّتكونّهويتهّمحددة،

عنّطريقّالجمعّبينهاّوبينّأيةّبياناتّّأوتحديدهاّبصورةّمعقولة،ّسواءّمنّخاللّهذهّالبياناتّ

ّ".أخرى

ّ ّالتجارة ّفإنّنظام ّالسعودية ّالعربية ّفيّالمملكة ّاإللكترونيأما ّعّرة ّاألولىّمنه فّفيّالمادة

غيرّمباشرّعندّّأوشكله،ّيستخدمّبشكلّمباشرّّأو:"ّكلّبيانّمهماّكانّمصدرهّعلىّأنهاالبياناتّ

ّ".(1)ّةاإللكترونيالتعاملّبالتجارةّ

ّ ّرقم ّاألوروبي ّالتوجيه 59/64ّّوعرف ّفي 46ّّالصادر ّالثانية5559ّّأكتوبر ّالمادة في

قابلّللتعيينّبطريقةّمباشرةّّأوبأنها:ّ"كلّمعلومةّمتعلقةّبشخصّطبيعيّمعينّّالشخصيةالبياناتّ

ّبالرجوعّّأو ّولّسيما ّمباشرة، ّّإلىغير ّالهوية ّتحديد ّّإلىّأورقم ّالعناصرّّأوعنصر أكثرّمن

ّ ّالجسدية، ّبالهوية ّالخاصة ّّأوالمحددة ّّأوالفسيولوجية، ّاإلقتصادّأوالعقلية، ّّأوية، ّأوالثقافية

ّ.(2)ّ......"ّةاإلجتماعي

ينّالمغربيّوالبحرينيّقدّتأثراّعندّتعريفّالبياناتّالشخصيةّالمشر عيجدّالباحثّبأنّّوعليه

ّبهذاّالتوجيهّاألوروبي.

                                                           

 م.1112هّ/1441ّانظر:ّنظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّالصادرّبسنةّ(1ّ)
م(،ّالحقّفيّالدخولّفيّطيّالنسيانّعلىّشبكةّاإلنترنت،ّدارّالنهضةّالعربية،1118ّ)ّالعرضي،عبدّالهاديّفوزي(2ّ)

811/1114ّفيّالقانونّرقم1ّّ.ّوعرفّالمشرعّالفرنسيّالبياناتّذاتّالطابعّالشخصيّفيّالمادة27ّ،ّص1القاهرة،ّط
ّأوقابلّللتعيينّسواءّبطريقةّمباشرةّّأويعيّمعينّبأنها:ّ"كلّمعلومةّمتعلقةّبشخصّطب1114ّأغسطس6ّّالصادرّفيّ

أيةّعناصرّأخرىّخاصةّبه".ّانظر:ّصبيح،ّنبيلّمحمدّأحمدّّإلىّأورقمّتحديدّهويتهّّإلىغيرّمباشرة،ّوذلكّبالرجوعّ
ّالمجلد1118ّ) ّالكويت، ّالعدد31ّم(،ّحمايةّالمستهلكّفيّالتعامالتّاإللكترونية،ّدراسةّمقارنة،ّمجلةّالحقوق، ،1ّ،

ّ.142يونيو،ّص
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م،ّفإنّالمادةّالثانية4155ّيّلسنةّاألردنّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّإلىبالرجوعّ

معلوماتّتتعلقّبشخصّطبيعيّمهماّّأومنهّتناولتّتعريفّالبياناتّالشخصيةّبأنها:"ّأيّبياناتّ

ّ ّّأوكانّمصدرها ّمباشرة ّبطريقة ّالتعريفّبه ّوالتيّمنّشأنها ّمنّخاللّّأوشكلها غيرّمباشرة،

وضعهّالعائليّّأوعلقةّبالحالةّالشخصيةّالرموز،ّبماّفيّذلكّالبياناتّالمتّأوالعديدّمنّالمعلوماتّ

ّّأو ّالجغرافي ّالموقع ّالمقررةّّاإلنترنتبياناتّتعريفّّأوبياناتّتحديد ّالحماية ّلقواعد الخاضعة

ّبموجبّأحكامّهذاّالقانون".

بأنّالمقصودّبالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّهيّتلكّّةالمتقدمّاريفيتضحّللباحثّمنّخاللّالتع

ّب ّتتعلق ّالتي ّتكونّالبيانات ّأن ّفيها ّيشترط ّول ّالشخصّالمعنوي، ّدون ّمعين، شخصّطبيعي

ّالشخصيةّللفرد،ّ ّيكفيّأنّتتعلقّبالحياة نما ّالخاصةّبه،ّوا  ّأوبحياتهّالعائلية،ّّأومتعلقةّبالحياة

ّ.اإلنترنتالبياناتّالمتوافرةّعنهّعبرّّأوببياناتهّالمتصلةّبموقعهّالجغرافي،ّ

ّّو العراقيّبتحديدّمعنىّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،ّلّفيّالدستورّولّفيّّالمشر علمّيقمّهذا

إذّلّيوجدّقانونّخاصّبحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد؛ّرغمّأهميتهّفيّالحفاظّّالتشريعّالعادي،

ولّيضعّلهاّتعريفاا؛ّّعامةّلتلكّالبياناتالعراقيّيقررّحمايةّّالمشر عفّ،األفرادعلىّحقوقّوحرياتّ

ّمنّأهمّحقوقّّالبياناتّالشخصيةغمّمنّأنّالحقّفيّحرمةّبالّر برأيّّ-،ّمماّيعكساإلنسانيعدُّ

ّلألفرادصعوبةّّ-الباحث ّللبياناتّالشخصية ّالعذرّوضعّتعريفّجامعّمانع ّولعلّالباحثّيجد ،

ّّللمشرع ّالصعبّتحديده؛ّالعراقي ّمن ّأمراا ّيعدُّ ّذاته ّفي ّالحق ّهذا ّوذلكّألن ّالموقف؛ ّهذا في

فكرةّنسبيةّتتغيرّبتغُّيرّالزمانّوالمكانّوعاداتّالناسّوتقاليدهمّوأخالقياتهمّوتطوراتّّإلىّلرتكانه

 الحياةّوعواملّالبيئةّمنّثقافيةّواجتماعيةّوسياسيةّواقتصادية.
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 الفرع الثاني: تعريف البيانات الشخصية لألفراد في الفقه القانوني

ّالتعاريفّفيعرف وفي الفقه القانوني، ّتعددت ّّفقد ّأن ّالفقه البياناتّالشخصيةّجانبّمن

ّبشخصه،ّّلألفراد ّيتعلق ّما ّكل ّالسرية ّمن ّيحيطّسياج ّأن ّهدفّكلّشخصّفي ّأنها باعتبار

ّ.(1)ّثروته،ّوحياتهّالعائليةّوصحته،ّّو

حقّالفردّفيّدفعّّأوالحقّفيّالسرية،ّهيّّ"ّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّبأنّآخرّوفيّتعريف

العائليةّّالشعورية،ّأوّأوعنّسريةّحياتهّالخاصة،ّوالتيّتتحددّعناصرهّبالحياةّالباطنيةّّاإلعتداء

ّ.(2)ّاألسرية،ّوالصحية،ّمعّضرورةّمراعاةّبعضّالظروفّالواقعية"ّأو

ّ ّّإلىّآخرويذهب ّلألفرادأن ّالشخصية ّالشخصيةّالبيانات ّتّلهمّوالحقوق ّأن كونّتكاد

حمايةّاسمهّوشرفهّواعتبارهّومراسالتهّواتصالتهّوحياتهّالمهنيةّينّلتقريرهماّحقّالفردّفيّتمتطابق

ّ.(3)ّوالعائلية،ّوكلّماّلهّتأثيرّعلىّحياتهّالشخصية

ّأنّتكونّمتعلقةّ ّولّيشترطّفيها ّالبياناتّالتيّتتعلقّبشخصّمعين، ّمنّيرىّبأنها ومنهم

نماّيكفيّأنّتتعلقّبالحياةّالمهنية انتماءاتهّالسياسية،ّّأوبحياتهّالعامة،ّّأوّ،بالحياةّالخاصةّبه،ّوا 

ّ.(4)ّالنقابيةّأو

                                                           

ّ.14،ّص1ةّفيّاإلنترنت،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّمصر،ّطضماناتّالخصوصيّ.(1111)ّسليم،ّوليدّالسيدّ(1)
(2) Albert Chavanne (2015): “les attentes a l’intimite de la vie Privee ou sens d’article 368 du 

code penal”, actes du 8 Congres de l’association Francaise de droit Criminal Face aux 

novellas Technologies, Economica, ), p. 23. 

(3) EAN Malherbe(2017): la vie Privee, et droit moderne, Paris, p. 110,and Gulphe, De la non-

interference de la vie prive sur la vie professionnelle salarie en droit francais, JCP 2017, ed. 

E. – II – 15736, p. 219 
واإلنترنت،ّدارّالفكرّوالقانون،ّالمنصورة،ّّم(،ّدورّقانونّالعقوباتّفيّمكافحةّجرائمّالكمبيوتر1113)ّ(ّغنام،ّمحمدّغنام4)

ّ.22،ّص1مصر،ّط
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ومنهمّمنّيعرفهاّبأنهاّالبياناتّالتيّتتصلّبحرمةّالحياةّالخاصةّلإلنسان،ّوالتيّترسمّصورةّ

ّ ّالسياسية، ّكاتجاهاته ّواتجاهاته، ّوجنسيتهّّأولميوله ّوالبنكية، ّالمالية ّوتعامالته ّالدينية، معتقداته

ّ(1)وهواياته ّفيما ّوتجعلهّ. ّله ّبياناتّتلتصقّبالشخصّالطبيعيّوتكونّمالزمة يرىّالبعضّبأنها

ّ.(2)ّللتعريفّقابالّاّأوّمعرفاّا

ّ ّلألفراد ّللبياناتّالشخصية ّالتعريفاتّالسابقة ّالباحثّمنّخالل ّالوثيقّبينّيالحظ الرتباط

ّوأكدتّعلىّعالقةّتلكّالبياناتّبباقيّالحرياتّ ّللفرد، الحقّفيّتلكّالبياناتّوالحريةّالشخصية

ّ ّاألخرى ّالمثل ّإقامة ّوموطنهفردمحل ّّوّ،، ّالسياسية ّّللفرد،اآلراء ّالدينية الحرياتّّووالمعتقدات

ّالفكرية.

ّّوعلى ّالقانوني ّالفقه ّبها ّقال ّالتي ّالتعاريف ّتعدد ّالباحث ّيالحظ ّسبق، ّما للبياناتّضوء

هذهّ،ّوماّيالحظّعلىّهذهّالتعاريفّغيابّالتفاقّفيماّبينهاّحولّتحديدّمفهومّالشخصيةّلألفراد

ّلتلكّمانعّ ّجامعّ ّاإلقرارّبصعوبةّوضعّتعريفّ ّإلى،ّاألمرّالذيّدفعّببعضّالفقهّالقانونيّالبيانات

ّ.(4)ّعلىّالتعريفّيستعصت،ّوالقولّبأنهّ(3)ّالبيانات

                                                           

م(،ّمكافحةّجرائمّالكمبيوترّواإلنترنتّفيّالقانونّالعربيّالنموذجي،ّدراسةّقانونية1117ّ(ّحجازي،ّعبدّالفتاحّبيوميّ)1)
ّ.615متعمقةّفيّالقانونّالمعلوماتي،ّدارّالكتبّالقانونية،ّمصر،ّص

م(،ّالجرائمّالمعلوماتية،ّدراسةّمقارنة،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّلبنان،1114ّركّ)(ّالمضحكي،حنانّريحانّمبا2)
ّ.312ّ–318ّ،ّص1ط

،65ّ،ّص1الحياةّالخاصةّومسؤوليةّالصحفي،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّطّ.م(1111)ّعبدّالجواد،ّمصطفىّأحمدّ(3)
حمايةّالبياناتّالخاصةّلألفرادّوضماناتهاّفيّمواجهةّالحاسوبّّ.م(1221)ّوعبدّالعال،ّوالمقاطع،ّمحمدّعبدّالمحسن

ّ.146اآللي،ّمطبوعاتّجامعةّالكويت،ّالكويت،ّدونّطبعة،ّص
(4) J. Ravanas (2014): Protection de la vie prive, delimitaiton de la protection, in Juris classeur 

civil, Art. 9, fasc. 10 (5 mars 2012), no. 12, N, Molfessis, Vie professionnelle, vie 

personnelle et responsabilite des commettants du fait de leurs preposes, Dr. Soc, p. 31, et s. . 
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ّّأنّالباحثّيرىومعّ ّلألفرادّجامعّمانعّتعريفوضعّصعوبة رتكانهاّإلّللبياناتّالشخصية

ّبتغيرّالزمانّوالمكانّإلى ّنسبيةّمتغيرة الجانبّالماديّ،ّفإنهّيرىّبأنّتلكّالبياناتّتتصلّبفكرة

الذيّيجبّأنّيتركّفيهّلذاتهّدونّتدخلّمنّالغير،ّمعّمراعاةّماّّللحياةّالخاصةّللفردوالمعنويّ

ّ ّالحياة ّاإلجتماعيتفرضه ّالعامة، ّالمصلحة ّتقتضيها ّوقيود، ّمنّحدود ّواآلدابّّأوة ّالعام النظام

ّالعامةّللمجتمع.

 :المطلب الثاني
 خصائص البيانات الشخصية لألفراد

ّ ّعبرّشبكة ّكافةا ّأنّالبياناتّالمحفوظة ّالقول: ّمعلوماتّيتمّتمتازّّاإلنترنتمنّنافلة بأنها

ّ ّالحاسوبّّشكلّيكونّمالئماّاّإلىترجمتها ّأجهزة ّباستخدام ّومعالجتها، ّّأولنقلها ،ّاإلنترنتشبكة

ّ.(1)ّأرقامّإلىوذلكّعنّطريقّتحولهاّ

ّأنهاّقدّتكونّبياناتّتشغيلية،بّاإلنترنتوجودهاّعبرّشبكةّّإلىوكماّتمتازّالبياناتّبالنظرّ

ّالمستخدمّبالمقابلّ ّليستفيدّمنها بالمجانّفيّمعالجةّالبياناتّّأووهيّالتيّيقومّالمبرمجّبإنشائها

ّيدوياّا ّتعمل ّوقد ّتلقائية ّبصورة ّتعمل ّوقد ّما، ّحياتي ّجانب ّفي ّمعلومات خراج ّمنّّوا  بأمر

ّ.(2)رقامّالتيّتفيدّمعلوماتّوحقائقّبعدّمعالجتهاالمستخدم،ّوقدّتكونّبياناتّخام:ّهيّالرموزّواأل

ّالبياناتّتمتازّ ّفإنّهذه ّلألفراد، ّالبيانّللبياناتّالشخصية ّهاأنبومنّخاللّالتعاريفّسالفة

سواءّأكانّذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشر،ّفبعضّ،ّتكونّمتصلةّبشخصّصاحبهاّودالةّعليه

                                                           

ّ.161-161(ّسليم،ّوليدّالسيدّ،ّمرجعّسابق،ّص1)
دارةّالمعرفة،ّمجلةّجامعةّدمشق،ّالعدد1111ّ)ّ(ّعلي،ّأحمد2) .ّوّبني472ّ،ّص1،ّالمجلد18ّم(،ّمفهومّالمعلوماتّوا 

(ّ ّعليّسليمان ّخالد ّفي1118ّأحمد، ّبحثّمنشور ّبالقانون، ّالمحوسبّمقارنا ّبالعمل ّالمتعلقة ّالضوابطّالشرعية م(،
ّ.15،ّص1يةّفيّالدراساتّاإلسالمية،ّالمجلدّالرابع،ّالعددّاألردنالمجلةّ
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نماّيظهرّذلكّمنّخاللّجمعهاّوربطهاّمعّّإلىيّبمفردهاّدالبياناتّلّتّؤ تحديدّهويةّالشخص،ّوا 

ّ.(1)ّبياناتّأخرىّحتىّتحددّالهويةّالحقيقيةّللشخص

ّأوّ،خطوطّأوّ،ولّيهمّبعدّذلكّالشكلّالذيّتتخذهّهذهّالبيانات،ّفقدّتكونّفيّشكلّحروف

ّتكونّغيرّصحيحةّأوّ،صورّأوّ،أرقام ّوقد ّتكونّصحيحةّوموثوقّبها ّوقد ومعّذلكّّ،رموز،

لطبيعةّّأهمية،ّكذلكّلّمحوهاّنهائياّاّأوفالقانونّأوجدّلصاحبهاّالحقّفيّالنفاذّإليهاّوتصحيحهاّ

ّ.(2)ّنفسهّفردالمعلومةّماّدامتّمتعلقةّبال

ّإلىّتهدفّالحريةّالشخصيةفبالحريةّالشخصيةّلألفراد،ّومنّخصائصّتلكّالبياناتّارتباطهاّ

ّبمثابةّاألفرادحمايةّ نّعدمّضمانّهذهّالحرية،ّيعنيّ،ّوهيّتعدُّ الحريةّاألساسيةّفيّالمجتمع،ّوا 

ّجوهرّّبياناتهّالشخصيةفيّحرمةّّفردحقّاللألفراد،ّذلكّأنّّعدمّوجودّنظامّللحرياتّالعامة يعدُّ

جميعّحقوقهّوحرياتهّّفردالحقوقّوالحرياتّالشخصية،ّالتيّترسيّاإلطارّالعامّالذيّيمارسّفيهّال

ّيروقّويحلوّله،ّوذلكّمعّأقلّقدرّممكنّمنّأّللفرداألخرى،ّإذّأنّ نّيحددّكيفيةّمعيشتهّكما

أنّتكونّموضوعااّّأو،ّوعدمّجعلهاّعرضةّلتلوكهاّألسنةّالناس،ّالخاصةّتدخلّالغيرّفيّحياته

ّلصفحاتّالجرائد ّّاإلجتماعيشبكاتّالتواصلّّأو، ّشبكة ّفيها ّعنّالعالنيةّاإلنترنتبما ّوبعيداا ،

ّ.(4)ّفردعليهاّاعتداءاّعلىّكرامةّالّاإلعتداءّأو،ّومنّثمّيعدُّّانتهاكهاّ(3)ّوالنشرّواألضواء

ّمظهرّمنّمظاهرّتمتعّّالبياناتّالشخصيةفيّّفالحق ّيمثلّأهم ّألنه ّإنسانية، ّضرورة يعدُّ

ّبنيانّّاإلنسان ّأساس ّتعدُّ ّإنها ّبل ّووجوده، ّحياته ّقوام ّتعدُّ ّالتي ّالشخصية، ّالحرية ّفي بحقه
                                                           

ّ.111(ّالعوضي،ّعبدّالهاديّفوزي،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.111مرجعّسابق،ّصّ(2)
 .581،ّص1(،ّأصولّالقانون،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط1287األهواني،ّحسامّالدينّكامل،ّ)ّ(3)

(4) Kayser, P. (2010): la protection penale de la vie privee par le droit. Protection du secret de la 

vie privee, preface d’Henari Mazeud, ed Economica – PUAM, 3 ed,p 143.. 
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لواّعليهاّبالذيّيقومّعلىّاحترامّالحقوقّوالحرياتّالشخصيةّألفراده،ّوالتيّجّ ّالمجتمعّالديمقراطي

ليهمّيرجعّفضلّإيجادهاّوتكوينها ّ.(1)ّقبلّنشوءّالدولةّوظهورهاّوا 

فيّالحريةّالشخصيةّارتباطااّّمبحقهّالبياناتّالشخصيةّلألفراديرتبطّالحقّفيّحرمةّّثمّومن

تأبىّّدابياناتّالشخصيةّلألفّر،ّفالموصونّلكرامتهّمتهوثيقاا،ّوماّيترتبّعلىّذلكّمنّاحترامّآلدميّ 

لجسمهّونفسهّفيّالكونّالمحيطّبه،ّفالّيتطفلّعليهّمتطفلّفيماّّةّالفردعلىّحريةّقيادّقيدّيردّأيّ 

حادثاته،ّوكلّماّيريدّإحاطتهّمنّأمورّحياتهّبهالةّمّأويودّالحتفاظّبهّلنفسه،ّولّتنتهكّأسراره،ّ

 .(2)ّمنّالسريةّوالكتمان

ّأنّالحقّفيّحرمةّ ّمنّالحقوقّاللصيقةّبشخصّالالبياناتّالشخصيةّلألفرادّوبما ،ّفرديعدُّ

ّالحقّيشملّصورااّعديدةّتتصلّجميعهاّبأسرارّال وحياتهّالخاصة،ّوتنبعّمنّحريتهّّفردفإنّهذا

فيّالمحافظةّعلىّأسرارهّالشخصيةّالتيّلّيحبّّفردصورّهذاّالحق:ّحقّالالشخصية،ّومنّأهمّ

أنّيطلعّعليهّأحدّإلّبإذنه،ّمثلّالسرّالمتعلقّبحالتهّالصحيةّوالعائليةّوالعاطفية،ّوالسرّالمتعلقّ

ّوالحقّفيّحمايةّ ّالخاصة، ّيقاسّعلىّالمسكنّمثلّالسيارة ّوما ّالمسكن، ّالمالية،ّوحرمة بحالته

ومنهاّبريدهّالشخصي،ّوصورته،ّلشخصيةّالخاصةّبه،ّومراسالتهّبصورهاّالمختلفة،ّالمعلوماتّا

ّ ّعليهّنصّالمادة ّأكد ّما ّ)ّ(3)وهذا ّلسنة13ّمنّقانونّرقم ّبشأنّحمايةّخصوصية1116ّ( م

لكلّفردّالحقّفيّحمايةّخصوصيةّبياناتهّالشخصية،ّولّيجوزّّبأن:"ّالبياناتّالشخصيةّفيّقطر

ّ ّكرامة ّواحترام ّتلكّالبياناتّإلّفيّإطارّالشفافيةّواألمانة والممارساتّالمقبولة،ّّاإلنسانمعالجة

ّ.".وفقااّألحكامّهذاّالقانون
                                                           

 .6،ّص1(،ّحمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصةّ،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط1111نايل،ّإبراهيمّعيد،ّ)ّ(1)
ّبكرّ(2) ّمحمد ّالجامعي،ّّ.(1117)ّحسين، ّالفكر ّدار ّوالقانون، ّالشريعة ّبين ّمقارنة ّدراسة ّالعامة، ّوالحريات الحقوق

 .47،ّص1ّاإلسكندرية،ّط
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ّ ّ)ّأكدتكما 14ّالمادة ّالشخصية ّالبيانات ّحماية ّقانون ّمشروع ّمن ّذلكّاألردن( ّعلى ي

ّبنصه ّتلكّمعالجةّيجوزّولّالشخصيةّبياناتهّخصوصيةّحمايةّفيّالحقّشخصّلكلّأ.ا:"

ّالمعالجةّعنّمسؤولّأليّيجوزّولّ،اإلنسانّكرامةّواحترامّواألمانةّالشفافيةّإطارّفيّإلّالبيانات

ّأوّخطيااّوالموثقةّالصريحةّالمسبقةّالموافقةّعلىّالحصولّدونّالشخصيةّالبياناتّبمعالجةّالقيام

ّألغراضّالمعتمدةّهيّالمادةّهذهّفيّالواردةّالشروطّوتعتبرّبالمعالجة،ّالمعنيّللشخصّلكترونيااإ

ّوردت".ّأينماّالقانونّهذا

ّ ّّالمشر عوكذلكّنجد ّالحماية ّمنّنظامّالسعوديّأقر ّالخامسة ّفيّالمادة للبياناتّالشخصية

ّ ةّمنّاإللكترونياتصالتهّّأوبعدمّجوازّالحتفاظّببياناتّالمستهلكّالشخصيةّّاإللكترونيالتجارة

وأوجبّاتخاذّالوسائلّةّاإللكترونيموفرّالخدمةّإلّفيّالمدةّالتيّتقتضيهاّطبيعةّالتعاملّبالتجارةّ

،ّوجعلّالمسؤوليةّعلىّعاتقّالالزمةّلحمايتهاّوالحفاظّعلىّخصوصيتهاّخاللّمدةّالحتفاظّبها

ّ.(1)ّلخدمةّفيّحمايةّتلكّالبياناتّالتيّتكونّفيّعهدتهموفرّا

  

                                                           

 م.1112ه/1441انظرّفيّذلك:ّالمادةّالخامسةّمنّنظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّلسنةّ(1ّ)
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 :المبحث الثاني
 هاأنواعو  اإلنترنتشروط البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

ّالباحثّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ منّحيثّالتعاريفّّاإلنترنتبعدّأنّبينَّ

التعاريفّفيّالفقهّالقانوني،ّوكذلكّخصائصّتلكّالبياناتّّإلىّباإلضافةفيّالنصوصّالتشريعيةّ

ّ ّالشخصية ّبالبيانات ّالمقصود ّان ّخاللها ّمن ّتبين ّتتعلقّّلألفرادوالتي ّالتي ّالبيانات ّتلك هي

بشخصّطبيعيّدونّالمعنوي،ّولّيشترطّتعلقهاّبالحياةّالخاصةّبلّيكفيّتعلقهاّبالحياةّالشخصيةّ

ّبا ّارتباطها ّخصائصها ّومن ّللفرد، ّالشخصية ّفيّّلألفرادلحرية ّبالحق ّالوثيق ّارتباطها وكذلك

ّ.لألفرادالخصوصيةّ

ّها،ّوذلكّفيّمطلبين.أنواعالحماية،ّّوّفإنهّلّبدّمنّدراسةّشروطّتلكّالبياناتّمحلّ ؛ّولذلك

 :المطلب األول
 اإلنترنتشروط البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

يّالشتراطاتّاألردن(ّمنّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية11ّو8ّو7ّ)ّالموادتناولتّ

ّ،ّوعلىّالنحوّاآلتي:اإلنترنتالعامةّوالخاصةّللبياناتّالشخصيةّالمعالجةّعبرّشبكةّ

شتراطاتّالعامةّلمعالجةّالبياناتّالشخصيةّمحلّالحماية،ّوالتيّيمكنّ(ّعالجتّاإل7)ّفالمادة

ّ"إيجازهاّعلىّالنحوّاآلتي:

اّالمعالجةّهذهّمنّالغرضّيكونّأن .أ ا،ّومحددااّمشروعا ّعلىّلهاّلحقّإجراءّأيّيتمّوألّوواضحا

 .المعالجةّهذهّمنّالغرضّمعّيتوافقّلّنحو

 .منهاّالغرضّمنّصلةّوذاتّكافيةّالمعالجةّتكونّأن .ب

ّغيرّوسيلةّأيّاستخدامّيجوزّولّالقانونّألحكامّوفقااّالشخصيةّالبياناتّمعالجةّتتمّأنّيجب .ج

 .الغرضّلهذاّصحيحةّغيرّأوّإيهاميهّأوّقانونية
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ّ.مقتضىّلذلكّيكونّعندماّللتحديثّوتخضعّودقيقةّصحيحةّالشخصيةّالبياناتّتكونّأن .د

 .منهاّالغرضّاستنفاذّبعدّبالمعالجةّالمعنيّالشخصّبتحديدّتسمحّبصورةّالمعالجةّتكونّأل .ه

ّأوّحقوقهمّمنّتنالّأوّالبياناتّعنهمّجمعتّالذينّلألشخاصّبضررّالتسببّإلىّتؤديّلأ .و

ّ.(1)ّ"القانونّألحكامّتطبيقااّيصدرّالذيّالنظامّيحددهّلماّوفقااّحرياتهم

حيثّجاءّّ؛الشخصيةّالبياناتّبمعالجةّالخاصةّبالشتراطاتّالمشروعّمنّ(8)ّالمادةّوبحثت

ّالمعالجةّتكنّلمّماّصاحبها،ّموافقةّدونّالشخصيةّالبياناتّبمعالجةّالقيامّيحظرّفيّالفقرةّأ:ّ"

 :يأتيّمماّأليّضرورية

 2:ّتنفيذّعقدّيكونّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّطرفاّفيه.

 0:ّاتخاذّخطواتّبناءّعلىّطلبّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّبهدفّإبرامّعقد.

 3:ّتنفيذّالتزامّيرتبهّالقانونّخالفاّللتزامّعقديّأوّصدورّأمرّمنّمحكمةّمختصة.

 4:ّحمايةّالمصالحّالحيويةّللشخصّالمعنيّبالمعالجة."

ّالذيّالغرضّالشخصيةّالبياناتّمعالجةّتتجاوزّأنّيجوزّلّفيّالفقرةّب:"ّذاتهاّللمادةّووفقاّا

ّفيّالمبينّالنحوّعلىّبالمعالجةّالمعنيّالشخصّموافقةّأخذّعندّوالمحددّأجلهّمنّجمعت

 ".القانون

ّفيّالتيّالشخصيةّبالبياناتّبالحتفاظّالمعالجةّعنّالمسؤولّلزميّأعالهّالمادةّبأحكامّوعمالّا

ّلمدةّالمعالجةّعنّالمسؤولّعهدةّفيّبالبياناتّالحتفاظّيجوزّلوّّمحددة،ّزمنيةّلمدةّعهدته

 .عليهاّمعالجةّأيّإجراءّانتهاءّتاريخّتتجاوز

                                                           

 .ياألردنمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ(ّمن7ّ)ّانظر:ّالمادةّ(1)
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ّدونّالكاملةّباألهليةّيتمتعّلّلمنّالشخصيةّللبياناتّمعالجةّأيّإجراءّيجوزّلوّّهذا

ّمنّسببّأليّالوالدينّغيابّحالّوفيّة،اإللكترونيّأوّالخطيةّالوالدينّأحدّموافقةّعلىّالحصول

ّمنّ)د(ّالفقرةّعليهّنصتّماّوهذاّ،شؤونهّلمتابعةّقانوناّاّالمعينّالوليّموافقةّأخدّفيتمّاألسباب

ّ.(1)ّنفسهاّالمادة

ّموافقةّدونّالحساسةّالشخصيةّالبياناتّمعالجةّالقانونّمشروعّمنّ(11)ّللمادةّوفقاّاّيحظرّو

 ":يليّماّذلكّمنّويستثنىّالشخصية،ّبياناتهّبمعالجةّالمعنيّالشخص

ّالوصيّأوّالشخصيةّبالبياناتّالمعنيّالشخصّكانّإذاّإنسانّأيّلحمايةّالضروريةّالمعالجة .أ

ّعلىّالحصولّوبشرطّذلكّعلىّموافقتهّإعطاءّعلىّقانونااّقادرّغيرّعليهّالقيمّأوّالوليّأو

 .بذلكّالوحدةّمنّمسبقّتصريح

 .للجمهورّالمتاحةّالبياناتّمعالجة .ب

ّالرعايةّخدماتّإدارةّأوّالطبيّالتشخيصّأوّالوقائيّالطبّألغراضّالضروريةّالمعالجة .ج

ّالقانونّبحكمّملزمّشخصّأيّأوّالطبيةّالمهنّمنّأيّةبمزاولّلهّمرخصّقبلّمنّالصحية

ّ.السريةّعلىّبالمحافظة

ّبهاّالمنوطةّالمهامّتنفيذّيقتضيهّالذيّبالقدرّعامةّرسميةّمؤسسةّقبلّمنّتتمّالتيّالمعالجة .د

 ".قانوناا

ّ)ّوقد ّالمادة ّذات3ّنصت ّالمعطيات ّمعالجة ّتجاه ّاألشخاصّالذاتيين ّحماية ّقانون ّمن )

ّ:أنّتكونّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيمّعلىّوجوب1112ّالمغربيّلسنةّّالطابعّالشخصي

                                                           

 .ياألردنمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ(ّمن8ّانظر:ّالمادة)ّ(1)
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ّمعالجةّبطريقةّنزيهةّومشروعة؛ -1

ّمجمعةّلغاياتّمحددةّومعلنةّومشروعةّوألّتعالجّلحقاّبطريقةّتتنافىّمعّتلكّالغايات؛ -1

منّّالغاياتّالتيّتمّتجميعهاّومعالجتهاّلحقاّاّإلىومناسبةّوغيرّمفرطةّبالنظرّّمالءمة -3

ّ؛أجلها

ّمحينةّصحيحة -4 ّالقتضاء ّمسحّّ،وعند ّحتىّيتم ّالمعقولة ّالتدابير ّكل ّأوويجبّاتخاذ

ّ ّبالنظرّّأوتصحيحّالمعطياتّالخاطئة ّّإلىغيرّالمكتملة ّتجميعها ّأوالغاياتّالتيّتم

ّ؛منّأجلهاّمعالجتهاّلحقاّا

ّتتجاوزّّمحفوظة -5 ّل ّمدة ّالتعرفّعلىّاألشخاصّالمعنيينّطوال ّيمكنّمن وفقّشكل

ّ.(1)ّمنّأجلهاّالمدةّالضروريةّإلنجازّالغاياتّالتيّتمّجمعهاّومعالجتهاّلحقاّا

م1118ّ(ّلسنة31ّقانونّرقمّ)(ّمن3ّ)ّوهذهّالشروطّمتشابهةّوقريبةّمماّنصتّعليهّالمادة

القطريّلمّيعالجّتلكّالشروطّفيّّالمشر عبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين،ّفيّحينّأنّ

ّمّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصية.1116(ّلسنة13ّقانونّرقمّ)

يلزمّّة،ّفإنهللموادّالسابقةّالذكر،ّوبمناقشةّالشروطّالواردةّفيهاّمنّحيثّالتطبيقّوالكفايّووفقاّا

لعتبارّالبياناتّذاتّطابعّشخصي،ّأنّتكونّمتصلةّبشخصّصاحبهاّودالةّعليهّسواءّأكانّ

ذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشر،ّولّيهمّبعدّذلكّالشكلّالذيّتتخذهّهذهّالبيانات،ّفقدّتكونّفيّ

ّأورموز،ّوقدّتكونّفيّوسيطّتقليديّ)سجالتّّأوصور،ّّأوأرقام،ّّأوخطوط،ّّأوشكلّحروف،ّ

ّ ّبياناتّّأوملفاتّورقية( ّويشترطّأنّتكونّّأوسجالتّّأوإلكترونيّ)قواعد أرشيفاتّإلكترونية(

                                                           

ّّانظر:1ّ) )(ّ (ّمنّقانونّحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّالمغربيّلسنة3ّالمادة
 .م1112
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المغربيّّالمشر عصحيحة،ّويرىّالباحثّأنّتلكّالبياناتّقدّتكونّغيرّصحيحةّوهوّماّعبرّعنهّ

فيّالنفاذّّأوجدّللفردّعلىّبياناتهّالشخصيةّحقوقاّاّالمشر عفّ(،(1)ّوعندّالقتضاءّمحينةّ)...ّبقوله

ّ ّوتصحيحها، ّّأوإليها ّمن ّلحمايتها ّقانونية ّطرقاا ّله ّوأوجد ّنهائيا، ّوأنّّاإلعتداءمحوها عليها،

ّيمكنّ ّالتيّمنّخاللها ّاألولية ّالمادة ّبمثابة ّلألفراد ّالبياناتّالشخصية ّالبيانّتعد الشروطّسالفة

فكرةّيتمّتوصيلهاّللغير،ّوتعتبرّتلكّالبياناتّشيئاّفيّذاتهّوليسّإعدادّاألفكار،ّفهيّعبارةّعنّ

مجردّفكرة،ّوسواءّاتخذتّشكالّأمّل،ّفهيّعملّمنّأعمالّالفكر،ّومنّثمّتكونّمحالاّللحمايةّ

ّلغاياتّأنّتكونّتلكّالحمايةّفعَّالةّعلىّ ّالتطبيقّالعملي،ّوهيّبرأيّالباحثّكافيةّوشاملة عند

ّأرضّالواقع.

 :ثانيالمطلب ال
 البيانات الشخصية لألفراد أنواع

الهاتف،ّوالبريدّّمالشخصيةّكثيرةّومتنوعةّمنهاّالسم،ّواللقب،ّوالعمر،ّوالعنوان،ّورقّالبيانات

ق،ّوالحالةّالنزولّفيّفندّأورياضي،ّّأو،ّوبطاقةّالئتمان،ّوالتسجيلّفيّناديّصحيّاإللكتروني

ّةاإلجتماعي ّلوحة ّورقم ّالصحية، ّوالحالة ّالبنكي،ّ، ّالحساب ّورقم ّوالجنسية، ّوالبصمة، السيارة،

،ّوتاريخّالميالد،ّورقمّالفاكس،IPّالكمبيوترّّنونتائجّالختباراتّالنفسية،ّوالصوتّوالصورة،ّوعنوا

ّمنّالبيانات ّوغيرها ّللشخصّفبعضهاّ، ّبالنسبة ّواحدة ّمنّطبيعة ّالبياناتّليستّكلها ولكنّهذه

                                                           

ّوردتّفيّالمادةّ(1) ّلفظة ّالشخصيّّ(3)ّهذه ّالمعطياتّذاتّالطابع ّمعالجة ّاألشخاصّالذاتيينّتجاه منّقانونّحماية
 مغيرة.ّأو،ّوتعنيّمحورةّم1112المغربيّلسنةّ
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القطريّبالبياناتّذاتّّالمشر عينّكالمشر ع،ّوقدّسماهاّبعضّعاديّوبعضهاّيتمتعّبحساسيةّكبيرة

ّ.ّطبيعةّخاصة

ّاآلتي:ّإلىوعليهّتتنوعّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ

،ّاإللكترونيكالسمّوالعمرّوالعنوانّورقمّالهاتفّوالبريدّ النوع األول: بيانات شخصية عادية:

ّالبياناتّيمكنّ ّاستمارةّّأليهذه ّفمثالّتعبئة ّللحصولّعلىّالخدمات، ّبنفسه شخصّأنّيكشفها

لوظيفةّما،ّتعبئةّاستمارةّللكشفّالطبي،ّوغيرّذلك،ّكلهاّبياناتّيدليّبهاّالشخصّمراتّعديدةّ

ّأورياضي،ّّأوالتسجيلّفيّناديّصحيّّأواستعمالّبطاقةّائتمانّّأيضاّافيّاليومّالواحد،ّوكذلكّ

 .(2)ّإلخ...إعطاءّرقمّالهاتفّالمحمولّألحدّاألشخاصّّأوالنزولّفيّفندقّ

ّ ّوالحالة ّاللقب، ّالعادية: ّالبياناتّالشخصية ّالتيّاإلجتماعيويعتبرّمن ّالشخصية ّواألرقام ة،

تعطيّللشخصّفيّوظيفةّماّمثال،ّورقمّلوحةّالسيارة،ّوالبصمة،ّورقمّالحسابّالبنكي،ّوالصوتّ

ّ.(4)ّوتاريخّالميالدّورقمّالفاكسّوغيرهاّمنّالبيانات،IPّ،ّوعنوانّالكمبيوترّ(3)والصورة

فمثالّالصوتّوالصورةّيمكنّمعالجتهاّباستخدامّالتقنياتّالحديثةّالتيّظهرتّفيّالكمبيوترّ

إضافةّنصّلصورةّمعينة،ّوبالتاليّّأووأجهزةّالتصال،ّفيمكنّإضافةّمقطعّصوتيّلصورةّما،ّ

                                                           

(1ّ ّبنتّسعيد) ّآلء ّناصر، ّبن ّ )1115ّ ّرسالةّم(، ّالجتماعي، ّالتواصل ّشبكات ّلمستخدمي ّالشخصية ّالبيانات حماية
 .86صّسلطنةّع مان،ّّماجستير،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالسلطانّقابوس،

ّ.22(ّالعوضي،عبدّالهاديّفوزي،ّمرجعّسابق،ّص2)
م(،ّالتنظيمّالقانونيّلستخدامّالبياناتّالشخصيةّفيّاإلعالمّالجديد،ّمجلةّالحقوق،1112ّالعيش،ّالصالحينّمحمد)ّّ(3)

ّ.11،ّص1ّ،ّالعدد13ّجامعةّبنغازي،ّالمجلدّ
ّالواحد)4) ّسامحّعبد ّالتهامي، ّالحماي1111( ّاألول،ّم(، ّالقسم ّفيّالقانونّالفرنسي، ّدراسة ّللبياناتّالشخصية، ّالقانونية ة

ّ.326ّ–382ّ،ّسبتمبر،ّص3،ّالعدد35ّمجلةّالحقوق،ّالكويت،ّالمجلدّ
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ّ ّوأخرجت ّمعالجتها ّتمت ّشخصية ّبيانات ّبالحمايةّهي ّتحظى ّأن ّبد ّل ّلذلك ّجديدة، نتائج

ّ.(1)القانونية

ّالشخصيةّالبياناتّهيّالحساسة:ّالشخصيةّالبياناتّوّالنوع الثاني: بيانات شخصية حساسة:

ّتبينّكأنّللشخصّالخاصةّالحياةّحمايةّإلىّبالنسبةّتمييزاّأوّمخاطرّمعالجتهاّتشكلّالتي

ّبحالتهّتتعلقّبياناتّأيّأوّ،الدينيةّالمعتقداتّأوّ،السياسيةّوالنتماءاتّاآلراءّأوّ،العرقيّاألصل

الحالةّّوّ،الجرميّسجلهّأوّ،الحزبيةّانتماءاتهّأوّ،يةاإلقتصادّأوّ،العقليةّأوّ،الجسديةّأوّ،الصحية

 .(2)ّالجنائيةّللشخصّوالسوابقّالقضائية

ّالقطريّهذاّالنوعّمنّالبياناتّالشخصيةّبالبياناتّذاتّالطبيعةّالخاصة،ّالمشر عوقدّسمىّ

ّمن16)ّةالمادّنصتف ّ)ّالقانونّ( ّلسنة13ّرقم ّالبيانات1116ّ( ّبشأنّحمايةّخصوصية م

تعدّبياناتّشخصيةّذاتّطبيعةّخاصة،ّالبياناتّالمتعلقةّباألصلّ"ّالشخصيةّفيّقطرّعلىّأنه:

النفسية،ّوالمعتقداتّالدينية،ّوالعالقةّالزوجية،ّّأوالحالةّالجسديةّّأوالعرقي،ّواألطفال،ّوالصحةّ

أنّيضيفّأصنافااّأخرىّمنّالبياناتّالشخصيةّذاتّالطبيعةّالخاصة،ّّوللوزير. والجرائمّالجنائية

ولّيجوزّمعالجةّالبياناتّّ.إفشائهاّإلحاقّضررّجسيمّبالفردّأوإذاّكانّمنّشأنّسوءّاستخدامهاّ

طبيعةّالخاصة،ّإلّبعدّالحصولّعلىّتصريحّبذلكّمنّاإلدارةّالمختصة،ّوفقااّالشخصيةّذاتّال

وللوزير،ّبقرارّمنه،ّفرضّاحتياطاتّ. لإلجراءاتّوالضوابطّالتيّيصدرّبتحديدهاّقرارّمنّالوزير

ّ".إضافيةّلغرضّحمايةّالبياناتّالشخصيةّذاتّالطبيعةّالخاصة

                                                           

ّ.321المرجعّالسابق،ّصالتهامي،ّسامحّعبدّالواحد،ّ(1ّ)
(ّمنّالقانونّالمغربي3/3ّوالمادة)ّ،ّم1112يّلسنةّاألردن(ّمنّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية1ّ)ّ(ّانظر:ّالمادة2)

قانونّ(ّمن1ّ،ّوالمادةّ)تجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيمّالخاصّبحمايةّاألشخاصّالذاتيين1112ّلسنةّ
ّ.مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين1118(ّلسنة31ّرقمّ)
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ّ ّوسريتها،ّّحاولوقد ّالقانونيّتصنيفّالبياناتّالحساسةّحسبّدرجةّحساسيتها بعضّالفقه

ّ ّّإلىوقسمها ّجداّابياناتّحساسة ّوهيّالتيّيؤديّالمساسّبها ّوالعنصرية،ّّإلى، إحداثّالتمييز

وبياناتّحساسة،ّوهيّالتيّتكونّكذلكّعندماّيتمّتقريبهاّومطابقتهاّمعّبياناتّأخرىّمعروفةّعنّ

ّ.(1)محايدةّوهيّالبياناتّالمتعلقةّبحياةّالشخصّاليوميةّفيّمجتمعهالشخص،ّوبياناتّ

ّعليهاّّونظراّا ّترد ّولكن ّعام، ّكأصل ّمعالجتها ّيمكن ّفال ّالبيانات ّهذه ّوحساسية لخطورة

ّالتعبيرّوالمصلحةّ ّالقانونّكالموافقةّالصريحةّمنّالشخصّالمعنيّوحرية استثناءاتّنصّعليها

.ّفالغرضّمنّحظرّمعالجةّالبياناتّالحساسةّيكمنّفيّحثّ(2)ّوغيرهاّمنّالستثناءاتّالعامة

ّ.(3)ّالشخصّعلىّالتحكمّوالسيطرةّعلىّبياناتهّالشخصيةّوتحميلهّمسؤوليةّالموافقةّعلىّمعالجتها

ّالبياناتّّويعود ّهذه ّعلىّهذهّّإلىالسببّفيّحظرّمعالجة تفاديّأيّتمييزّعنصريّيقوم

ّ.(4)ّاصةالبياناتّألنهاّتدخلّفيّنطاقّالحياةّالخ

  

                                                           

ّ.111،ّص1(ّالعوضي،ّعبدّالهادي،ّمرجعّسابق،ّهامشّرقم1ّ)
(2(ّ ّالمادة ّانظر: )11ّ ّالشخصية ّالبيانات ّحماية ّقانون ّمشروع ّمن ّ)األردن( ّوالمادة ّلحماية4ّي، ّالمغربي ّالقانون ّمن )

بشأنّحمايةّّ(ّمنّالقانونّالقطري4م،ّوالمادة)1112ّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّلسنةّ
لسنةّّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصية(ّمنّالقانونّالبحريني4ّم،ّوالمادةّ)1116ّلسنةّّخصوصيةّالبياناتّالشخصية

م(،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللموردّعلىّشبكاتّالمعلومات،ّرسالة1116ّم،ّوانظرّتفصيالا:ّصبري،ّأحمدّكمالّأحمدّ)1118
ّ.111-28دكتوراه،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالقاهرة،ّّص

ّ.113يّالعوضي،ّمرجعّسابق،ّص(ّالعوضي،ّعبدّالهاديّفوّز3)
م(،ّالتعاقدّعبرّوسائلّالتصالّالحديثة،ّبحثّمنشورّضمنّأعمالّمؤتمرّالقانون1114ّ(ّأبوّالليل،ّإبراهيمّالدسوقي)4)

،1111ّمايو3ّّّ–1ّوالكمبيوترّواإلنترنت،ّكليةّالشريعةّوالقانون،ّجامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّالمنعقدّفيّالفترةّ
ّ.1114،ّص3ثالث،ّطالمجلدّال
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 :المبحث الثالث
 حمايتها  وأساس اإلنترنتألفراد عبر شبكة طبيعة البيانات الشخصية ل

التيّّهاأنواعّوّوشروطهاّبعدّأنّتمّبيانّتعريفّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّوبيانّخصائصها

منّالمعلومات،ّفالّبدّمنّتوضيحّطبيعةّتلكّالبيانات،ّوبيانّأساسّحمايتهاّّغيرهاتميزهاّعنّ

ّالقانونية.

ّمطلبين.ّإلى،ّيقسمّهذاّالمبحثّوعليه

 :المطلب األول
 .اإلنترنتطبيعة البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

ّ ّّاآلراءاختلفت ّّالفقهيةوالتجاهات ّتحديد ّّطبيعةفي ّشبكّلألفرادّلشخصيةاالبيانات ّةعبر

للفردّعلىّبياناتهّالشخصيةّحقّملكية،ّوماّّأنّ ّإلىذهبّرأيّفيّالفقهّالقانونيّحيثّّاإلنترنت

علىّهذاّالحق،ّوالواقعّأنّهذهّالفكرةّتأسستّفيّأولّاألمرّّاإلعتداءيستتبعّذلكّمنّعدمّجوازّ

ّ ّفامتدت ّتعميقها ّتم ّثم ّصورته، ّالشخصّفي ّحق ّالبياّإلىعلى ّفي ّالحق ّعناصر ناتّباقي

ّ.(1)ّالشخصية

يملكّأنّّاإلنسانلهذاّالرأيّيكونّالشخصّالطبيعيّمالكااّلجسده،ّويتفرعّعلىّذلكّأنّّووفقاّا

ّ ّيستغل ّوأن ّيستعمل ّوأن ّّ–يتصرف ّالملكية ّحق ّيخولها ّالتي ّالثالثة ّالمكنات جسدهّّ–وهي

                                                           

ّالباقي،1) ّعبد ّجميل ّالصغير، ّالعالمية،1115ّ)ّ( ّالكويتية ّالقانون ّكلية ّمجلة ّالجنائي، ّوالثبات ّالصورة ّفي ّالحق م(،
ّ ّالعدد 11ّالكويت، ّالسنة ّص3ّ، ّيونيو، ،115(ّ ّكامل ّالدين ّحسام ّواألهواني، ّالحياة1112ّ، ّاحترام ّفي ّالحق م(،

ّ،ّوالفيصل،ّد.ّعبداألميرّمويت،ّوسيد،ّإسراءّهاشم141مقارنة،ّالقاهرة،ّصّالحقّفيّالخصوصية،ّدراسةّّ-الخاصة
 .117،ّص36ّم(،ّانتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّالتواصلّالجتماعي،ّمجلةّالباحثّاإلعالمي،ّالعراق،ّالعدد1112ّ)
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نشرّّأويغيرّطريقةّتصفيفه،ّّأويتركه،ّّأووصورته،ّفلهّأنّيغيرّمنّمالمحهّكأنّيصبغّشعره،ّ

ّ.ّ(1)ّيمنعّمنّنشرهاّأوصورتهّ

يّوالعراقيّفيّالقانونّالمدنيّيخولّالمالكّالستعمالّوالستغاللّوالتصرفّاألردنّانالمشر عّو

ّمنّ ّالسلطاتَّمنّيصورّشكلّغيره ّالمساسّبهذه ّقبيل ّمن ّيعتبر ّومنّثم ّيملكه، المطلقّفيما

ّ.(2)ّلمّيكنّالمصورّمدفوعااّبأيةّنيةّسيئةّالناسّوينشرّصورته،ّوذلكّحتىّولو

ّقابليتهاّ ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّفي ّالحق ّخصائص ّأهم ّمن ّفإن ّالرأي، ّلهذا ووفقاا

ّاإلنسان،ّوكذلكّيستطيعّ(3)ّيشاءّكالموديلّمثالّكماصورتهّيستطيعّأنّيبيعّّاإلنسانللتصرف،ّف

كالفنانّالذيّيبيعّمذكراتهّالتيّتحتويّعلىّحياتهّالخاصةّمقابلّمبالغّمنّالمال،ّسرارّأأنّيبيعّ

،ّومنّثمّفإنهّطبقااّلهذاّالتجاهّتكونّالبياناتّالشخصيةّملكاّللشخصّ(4)ّأسرارّحياتهّالخاصة

ّذاته.

ّغيرّأنّفكرةّاعتبارّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّحقّملكيةّلمّتسلمّمنّالنقد،ّوذلكّلماّيلي:

ّخصائصّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّ .1 لألفرادّتتعارضّمعّخصائصّالحقّفيّالملكية،ّإنَّ

ّهناكّفارقااّجوهريااّ فإذاّكانّصحيحااّأنّكالّالحقينّيحتجّبهماّفيّمواجهةّاآلخرين،ّإلّأنَّ

بينهما،ّولّأدلّعلىّذلكّمنّأنهّليسّمنطقيااّالقول:ّبأنّللشخصّحقّملكيةّعلىّذاته،ّفحقّ
                                                           

 .141األهواني،ّحسامّ،ّمرجعّسابق،ّّ(1)
(2)ّ(ّ ّالمدني1118/1ّالمادة ّمنّالقانون ّالمالكّفيّأنّيتصرفّفيّملكهّيّنصتّاألردن( ّهوّسلطة ّحقّالملكية بأن:"

ّواستغاللّا ّومنفعةا ّعيناا ّمطلقاا ّ)تصرفاا ّوالمادة ّبأن:"1148ّ"، ّنصت ّالعراقي ّالمدني ّالقانون ّمن ) 
ّبالينّالمملوكة ّفينتفع ّواستغاللا، ّومنفعة ّعيناا ّيملكه ّفيما ّمطلقاا ّتصرفاا ّالمالك، ّانّيتصرفّبه ّمنّشأنه ّالملكّالتام

 وبغلتهاّوثمارهاّونتاجهاّويتصرفّفيّعينهاّبجميعّالتصرفاتّالجائزة".
(،ّالحق1112ّالنحاتّليرسمّمالمحه،ّعبدّالعال،ّمدحت،ّ)ّأوويعرفّالموديل:ّبأنهّالشخصّالذيّيمثلّأمامّالرسامّّ(3)

 .115،ّهامش176ّ،ّص1فيّالصورة،ّمنشأةّالمعارف،ّاإلسكندرية،ّمصر،ّط
 .162،ّص1م(ّحمايةّبياناتّاألفرادّفيّمواجهةّالتكنولوجيا،ّالقاهرة،ّط1111)ّّعبدّالسميع،ّأسامةّ(4)
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بّالحقّسلطاته،ّولّيمكنّممارسةّالملكيةّيفترضّصاحبّحق،ّوموضوعّيمارسّعليهّصاح

 .(1)ّالحقّإذاّاتحدّصاحبّالحقّوموضوعه

كماّأنّتكييفّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّعلىّأنهّحقّملكية،ّأمرّلّيوفرّالحمايةّالكافيةّ .1

ّبأنّ ّوالقول: ّمنّتصويرّمنزلهّمنّالخارج، ّفمالكّالعقارّليسّلهّأنّيمنعّغيره ّالحق، لهذا

ألّيكونّفيّمقدرةّّ–لوّصحّالقولّّ–يعدُّّحقّملكيةّمنّتبعاتهّّالحقّفيّالصورةّالشخصية

 .(2)ّالشخصّأنّيمنعّغيرهّمنّتصويره

الرأيّاألول،ّوالذيّيرىّأنّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّهوّّإلىوأمامّالنتقاداتّالتيّوجهتّ

تبارّالحقّاعّإلىهجره،ّفظهرّرأٌيّآخرّفيّالفقهّالقانونيّذهبّّإلىحقّملكية،ّاألمرّالذيّأدىّ

ّ.(3)ّاإلنسانفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّمنّقبيلّالحقوقّالمالزمةّلصفةّ

اللصيقةّبالشخصيةّهيّ)الحقوقّالتيّيكونّموضوعهاّالعناصرّالمكونةّللشخصية(ّّوالحقوق

ّالطبيعيةّّأو ّمختلفّمظاهرها ّفي ّالشخصية ّوعناصر ّمقومات ّعلى ّتنصب ّالتي ّالحقوق هي

ة،ّبحيثّتعبرّعماّللشخصّمنّسلطاتّمختلفةّواردةّعلىّالمقوماتّاإلجتماعيوالمعنويةّوالفرديةّّو

                                                           

م(،ّالتطوراتّالحديثةّلمفهومّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّمجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالمية،1115ّ(ّعبدّالرحمن،ّمحمود)1)
م(،ّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّمصر،1114ّ،ّوالصغير،ّجميلّعبدّالباقي)75ّ،ّيونيو،ّص3ّ،ّالسنة2ّالكويت،ّالعددّ

 .116،ّص1ّط
 .144األهواني،ّحسامّالدين،ّمرجعّسابق،ّصّّ(2)
أنّنظريةّالحقوقّالشخصية،ّقدّظهرتّفيّالقرنّالتاسعّعشرّفيّألمانيا،ّوكانّذلكّبمناسبةّالتعليقّّإلىتجدرّاإلشارةّ(3ّ)

ّأوعنّطريقّاإلهمالّعلىّحياةّشخص،ّّأو(ّمنّالقانونّالمدنيّاأللمانيّكاآلتي:ّ"منّاعتدىّعمدا813ّعلىّالمادةّ)
ّفيّمواجهتهّعلىّحقّآّأوعلىّملكيته،ّّأوعلىّحريته،ّّأوعلىّصحتهّّأوعلىّجسده،ّ خرّللشخص،ّيكونّملتزماا

ّله" ّسببه ّالذي ّالضرر ّ)ّبإصالح ّمحمد، ّالعظيم، ّمصر،1222ّعبد ّمقارنة، ّدراسة ّالخاصة، ّالحياة ّفي ّالحق ،)
 .571ص



32 

هيّمجموعةّّأو،ّ(1)ّوعلىّتلكّالعناصر،ّبقصدّتنميةّهذهّالشخصيةّوحمايتهاّمنّاعتداءّالغير

ّ.(2)ّالقيمّالتيّتثبتّلإلنسان؛ّباعتبارهاّمقوماتّشخصية

،ّ"فإنّتلكّالحقوقّاإلنسانالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّمنّالحقوقّاللصيقةّبشخصّّأنَّّوبماّ

تعدُّّمنّالقيمّالتيّثبتتّلإلنسانّباعتبارهاّمقوماتّشخصيةّلصيقةّبهّولّتنفكّعنه،ّومنّثمّفإنّ

ّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّللتصرفّ ّقابلية ّالحقوق،ّهي:ّعدم ّهذه هناكّخصائصّتتميزّبها

،ّكماّأنهاّلّتنتقلّللورثة،ّوعدمّجوازّاإلنابةّفيّالحقّفيّ(3)ّقّلّيسريّعليهّالتقادمفيها،ّوأنهّح

ّ.(4)احترامّهذهّالبيانات"

ّالثاني ّالرأي ّإليه ّذهب ّما ّبأن ّيرى ّالباحث ّفإن ّسبق، ّما ّضوء ّباعتبارّّ-وعلى والقائل

نّأساسّالحمايةّهوّالرأيّالمعتبر؛ّذلكّأّ-لألفرادّمنّقبيلّحقوقّالشخصيةّالشخصيةالبياناتّ

ّيوفرّ ّمما ّالخاصة، ّحياته ّفيّحرمة ّحقّشخصي ّمن ّلإلنسان ّما ّهو ّالبيانات، ّلتلك القانونية

ّالحقّفيّمواجهةّالكافة،ّبمعنىّأنهّيقعّعلىّعاتقّالناسّكافةّالتزامّبعدمّالتطفلّ الحمايةّلهذا

قضاءّطالبااّالّإلىونشرّماّيتعلقّبها،ّومنّثمّيحقّللمتضررّاللجوءّّاإلنسانعلىّخصوصياتّ

ّّاإلعتداءالحمايةّبمجردّوقوعّ منعهّدونّّأوّاإلعتداءعلىّحقهّفيّبياناتهّالشخصية،ّووقفّهذا

ّمفترضّدونّإثبات.ّهناإثباتّأركانّالمسؤولية؛ّباعتبارّأنّالضررّّإلىحاجةّ

                                                           

 .418،ّص1العلومّالقانونية،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّطّإلىم(،ّالمدخل1221ّ)ّكيرة،ّحسنّ(1)
(2)ّ(ّ ّالمنعمّفرج، ّالقاهرة،1226ّالصدَّة،ّعبد ّالخاصةّفيّمجالّاإلثبات،ّدارّالنهضةّالعربية، ّالحقّفيّحرمةّالحياة ،)

 .82،ّص1ط
"عدمّسقوطّالدعوىّالمدنيةّوالجنائيةّالناشئةّعنّالعتداءّعلىّالحريةّالشخصيةّّإلىوقدّذهبتّمحكمةّالنقضّالمصريةّ(3ّ)

14ّقضائية،ّجلسة56ّّلسنة1157ّّالطعنّرقمّحرمةّالحياةّالخاصةّوغيرهاّمنّالحقوقّوالحرياتّالعامةّبالتقادم"،ّّأو
 .111،ّأشارّإليه:ّعبدّالسميع،ّأسامة،ّمرجعّسابق،ّص1221ّمايوّ

ّأنورّ)ّ(4) ّفيّتحديدّمالمحّالحقّفّ.(1115خليل،ّعصامّوبدير، ّالعليا ّالدستوريةّوالمحاكم يّالخصوصيةّدورّالمحاكم
 .148-147،ّص3ّ،ّالسنة2ّوضمانّاحترامهّمنّقبلّباقيّسلطاتّالدولة،ّمجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالمية،ّالعدد
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 :المطلب الثاني
 .اإلنترنتمبررات وأساس حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

،ّيتطلبّأولاّبيانّاإلنترنتعنّأساسّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّّالحديثإنّ

ّمبرراتّوجودّهذاّاألساس،ّومنّثمّتوضيحّماهيةّهذاّاألساس،ّوذلكّفيّفرعين.

 .اإلنترنتالفرع األول: مبررات وجود األساس لحماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

ّّاإلجتماعيوسائلّالتواصلّّتعدُّّ منّأحدّاألسبابّالتيّكانّلهاّعظيمّاألثرّّاإلنترنتومنها

ّفعلىّالرغمّمنّأنّشبكةّ قدّسهلتّّاإلنترنتفيّالمساسّبالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفراد،

ّاألفراد،ّإلّأنهاّمعّذلكّتحملّالكثيرّمنّالمخاطرّعلىّهذهّالبياناتّ،ّفنجدّاألفرادالتواصلّبينّ

اا،ّأمّصغارااّيقومونّبوضعّمعلوماتهمّوبياناتهمّالشخصيةّوصورهمّومقاطعّفيديوّسواءّأكانواّكباّر

ّمواقعّالتواصلّاإلنترنتخاصةّبهمّوبأسرهمّعلىّشبكةّ ّمثلّالفيسبوكّاإلجتماعي،ّوبصفة ّخاصة 

مايّسبيس،ّوهايّفايف،ّوفريندّستر،ّوأوركت،ّوبلوجر،ّويوتيوب،ّوويكبيدا،ّوانستغرام،ّوتويتر،ّّو

ّت.وسنابّشا

فيّتعاملهمّاليوميّعلىّاستخدامّالتكنولوجياّسواءّفيّالتواصلّمعّّاألفرادهذاّويعتمدّغالبيةّ

غيرّالحكومية،ّوأصبحتّالحياةّالخاصةّّأوفيّالتعاملّمعّالجهاتّالحكوميةّّأوبعضهمّالبعض،ّ

ّلالنتهاكّ ّلصورّمتعددة ّالمعلوماتّمجالا ّعلىّتقنية ّفيّالكثيرّمنّمظاهرها ّالتيّتعتمد لألفراد

ّ.(1)ّاإللكترونيمنهاّعلىّسبيلّالمثالّاختراقّالبريدّ

ّ ّحقوق ّمنّاإلنسانإنَّ ّجزءاا ّتشكل ّوالتي ّلألفراد، ّالشخصية ّالبيانات ّضمنها ّومن

ّ ّأيالحقوق ّحماية ن ّوا  ّالتكنولوجي، ّالعصر ّظل ّفي ّوتتطور ّتتسع ّبالشخصية، ّاللصيقة

                                                           

ّ.13،ّص1(،ّالجرائمّوالتكنولوجياّالحديثة،ّدراسةّمقارنة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّط1114(ّالعنتلي،ّجاسمّمحمد،ّ)1)
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ّوتتراوحّوجودّنصّقانونيّيحميه،ّوجوبّتوافرّضماناتّعدمّانتهاكه،ّإلىحقّيتطلبّباإلضافةّ

،ّفلكلّمناّبياناتهّ(2)ّالوطنيةّأوواإلقليميةّّ(1)ّهذهّالضماناتّبينّالقانونيةّوالقضائية،ّسواءّالدولية

ّالتيّلّيودّأنّيطلعّعليهاّأحدّدونّعلمه،ّكونهاّمستودعّسرهّالذيّيرافقه.ّالشخصية

ّالقانونّ ّومنها ّفيّبعضّالقوانين، ّلألفراد ّالبياناتّالشخصية ّحماية ّتنظيم ّمن ّالرغم وعلى

حمايةّفعَّالة،ّفيّّإلى،ّإلّأنهاّتفتقدّاألردنالمغربيّوالقطريّوالبحرينيّوهناكّمشروعّقانونّفيّ

ّا ّالتطور ّللمراقبة؛ّظل ّالمستخدمة ّالحديثة ّالفنية ّالوسائل ّخطورة ّوتزداد ّوالتكنولوجي، لعلمي

ّمعقولة،ّومطروحةّ ّأنّبعضّأسعارها ّكما ّوتداولها،ّوسهولةّالحصولّعليها، فيّّأيضاّالشيوعها

ّاألجهزةّومداها،ّ ّاستخدامّهذه ّحجم ّلنا األسواق،ّومنّالصعوبةّالحصولّعلىّدليلّماديّيحدد

                                                           

(ّفيّالدورةّالتاسعةّوالستين1114ّنوفمبرّ)12ّتاريخ167/68ّّلمتحدةّفيّقرارهاّرقمّوقدّأكدتّالجمعيةّالعامةّلألممّاّ(1)
ّبشأنّ"الحقّفيّالخصوصيةّفيّالعصرّالرقمي"ّعلىّأن:

ّأوغيرّقانونيّفيّخصوصياته،ّّأوحقّاإلنسانّفيّالخصوصيةّالذيّلّيسمحّبتعريضّأيّشخصّلتدخلّتعسفي،ّ -1
 مراسالته،ّوحقهّفيّالتمتعّبحمايةّالقانونّمنّمثلّهذاّالتدخل.ّأوبيتهّّأوفيّشؤونّأسرتهّ

ّإلىاألساسيةّللوصولّّهميةالحترامّالتامّلحريةّالحصولّعلىّالمعلوماتّوتلقيهاّونقلهاّللغير،ّبماّفيّذلكّاألّأهمية -1
 المعلوماتّوالمشاركةّالديمقراطية.

تعسفيّوجمعّالبياناتّالشخصيةّعلىّنحوّّأورّقانونيّاعتراضهاّعلىّنحوّغيّأوالتشديدّعلىّأنّمراقبةّالتصالتّ -3
تعسفيّأمورّتنتهكّالحقّفيّالخصوصية،ّويمكنّأنّتمسّبالحقّفيّحريةّالتعبير،ّوقدّتتعارضّمعّّأوغيرّقانونيّ

 تدخليةّبدرجةّكبيرةّولّسيماّعندّالضطالعّبهاّعلىّنطاقّواسع.ّمبادئّالمجتمعّالديمقراطيّباعتبارهاّأعمالّا
الدولةّبأنّتكونّمراقبةّالتصالتّالرقميةّمتسقةّمعّاللتزاماتّالدوليةّالمتصلةّبحقوقّاإلنسان،ّوأنّتتمّبالستنادّّالتزام -4

ّوأنّأيّمساسّبالحقّفيّالخصوصيةّّإلى ّوواضحّودقيقّومستفيضّوخالّمنّالتمييز، إطارّقانونيّمتاحّللعموم،
 معقولّلتحقيقّأهدافّمشروعة.ّيجبّألّيكونّتعسفيا،ّوغيرّقانوني،ّمعّمراعاةّماّهو

ّحتىّاآلنّ)ّّّّّّّ ّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّوعددها ّدولةّأنّتتخذ168ّعلىّالدولّاألطرافّفيّالعهد )
،ّوفي1266ّالتدابيرّالالزمةّإلعمالّالحقوقّالمعترفّبهاّفيّالعهدّالدوليّلسنةّّأوالخطواتّالالزمةّلعتمادّالقوانين،ّ

،ّمع1221ّ،ّوفيّإعالنّالقاهرةّحولّحقوقّاإلنسانّفيّاإلسالمّلسنة1248ّلعالميّلحقوقّاإلنسانّلسنةّاإلعالنّا
ّأوالصحةّالعامة،ّّأومراعاةّالقيودّالقانونيةّالتيّينصّعليهاّالقانون،ّوالضروريةّلحمايةّاألمنّالقومي،ّوالنظامّالعام،ّ

ّاحترامّحقوقّوحريةّاآلخرين.ّأواألخالقّالعامة،ّ
انتهاكّحرمةّالحياةّالخاصةّعبرّاإلنترنت،ّمجلةّجامعةّدمشقّللعلومّالقتصاديةّوالقانونية،ّّ.(1114عدنان،ّسوزانّ)(2ّ)

ّ.413،ّالعددّالثالث،ّص12المجلدّ
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األمرّالذيّينتهكّالبياناتّالشخصيةّللفرد،ّويزدادّالوضعّسوءااّإذاّتمّاستخدامّهذهّاألجهزةّمنّ

ّوأدىّذلكّ ّالقانونية، ّالقيود ّاتباع ّدون ّسلطاتّالدولة، ّالتيّتسلطّّإلىقبل ّالفعلية ّالرقابة شيوع

رقابةّالنفسيةّوأحاديثهمّبواسطةّأجهزةّدقيقةّتستخدمّفيّذلك،ّوبينّالّاألفرادالضوءّعلىّتحركاتّ

التجسسّعلىّعقلّالفردّومعرفةّأفكارهّوأحاسيسه،ّوماّيجولّفيّخاطرهّمنّخاللّّإلىالتيّتهدفّ

ّاستخدامهمّ ّحيثّيتم ّو"مصلّالحقيقة" ّالكشفّعنّالكذب" ّتتنوعّبينّ"أجهزة مقاييسّواختبارات،

ّ.(1)ّللكشفّعنّالدروبّالشخصيةّوكذلكّألغراضّالتعيينّفيّالوظائف

ّللتك ّكان ن ّإساءةّوا  ّخوفّمن ّرافقه ّالتطور ّهذا ّأن ّإل ّإيجابياتّعديدة، ّوتطورها نولوجيا

والخروجّعنّالهدفّاألساسيّمنها،ّومنّثمّلّبدّمنّّاألفراداستخدامّالمعلوماتّفيّغيرّمصلحةّ

جوهريااّفيّّأساساّاحمايةّالبياناتّالشخصيةّللفردّفيّظلّهذاّالتطور؛ّذلكّأنّهذهّالحمايةّت شكلّ

ّمحليااّودولياا.ّاإلنسانحقوقّّسبيلّاحترام

ّوالتسجيلّ ّالمراقبة ّمنّخطورة ّزاد ّّاإللكترونيومما األحاديثّالشفويةّّأوللمحادثاتّالهاتفية

استخدامهّفيّالتقاطّالصورّثمّّإلىوالتقاطّالصورّأنّالتزاوجّبينّالمعلوماتّووسائلّالتصالّأدىّ

ّإلىجهازّإرسالّللمحادثاتّّإلى،ّبلّوتمّتحويلّالهاتفّالمحمولّاإلنترنتبثهاّمنّخاللّشبكةّ

أيّجهةّعنّطريقّموجاتّكهرومغناطيسية،ّمثالّذلكّقيامّأحدّاألشخاصّبالتقاطّصورّألجزاءّ

ّالمحمولّفيّ ّهاتفه ّبوضع ّمنّيقوم ّوحالة ّالهاتفّالمحمول، ّالفتياتّباستخدام ّمنّجسم ظاهرة

ّل ّالتواليت( ّ)دورة ّأسفل ّالتصوير ّلقضاءّوضع ّالتواليت ّيدخلن ّالالتي ّللسيدات ّصور لتقاط

                                                           

(ّ،ّاحترامّالحياةّالخاصةّ"الخصوصية"ّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالقانونّالمقارن،ّدارّعمار،1114ّ(ّالهميم،ّعبدّاللطيف،)1)
ّ.41-41،ّص1طّعمان،
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منّيقومّقامّبنشرّالصورّالشخصيةّالخاصةّبفتاةّتمثلهاّعاريةّعلىّشبكةّّأيضاّاحوائجهن،ّوهناكّ

ّ.(1)ّاإلنترنت

ّأثناءّارتكابّ ّاليوميةّبعضّالصورّومقاطعّالفيديوّالتيّيتمّتصويرها ّنشاهدّفيّحياتنا كما

بواسطةّكاميراتّمراقبة،ّوتسليمهاّلرجالّّأوباستخدامّالهاتفّالمحمولّالجرائمّبواسطةّشهودّعيانّ

ّ.اإلنترنتنشرهاّعلىّشبكةّّأوالشرطةّ

ّ ّيمكنها ّبمرايا ّمزودة ّأجهزة ّتوجد ّمعاّاإكما ّوهناكّلتقاطّالصوتّوالصورة التليسكوبّّأيضاّا،

ّ.(2)ّلتقاطّصورةّلشخصّمنّمسافاتّبعيدةّأمرااّميسوراّاإالذيّباتّمعهّ

نتحارّوهوّمنّأربابّالسوابقّومجرم،ّيعدُّّحاولّاإلّاّاعبرّتويترّبأنّشخصمثالاّالنشرّّفمجرد

ّاعتداءاّعلىّحقّهذاّالشخصّفيّبياناتهّالشخصية.

فنحنّنعيشّفيّثورةّالعصرّالرقميّمنّانفجارّالمعلومات،ّوتسريبّالوثائق،ّوتفشيّالجرائمّ

ّ ّاإلرهاب ّوانتشار ّاإللكترونيالسيبرانية، ّوخصوصيات ّحريات ّوانتهاك ّعلىّّاألفراد، وحقوقهم

ّاإلنترنت ّالواقع ّوهذا ّالشخصية، ّيتعلقّببياناتهم ّفيما ّوبخاصة يتطلبّأساليبّّ-برأيّالباحث-،

ّقانونيةّجديدةّللحمايةّبماّيتواكبّمعّتلكّالمتغيرات.

ّالسياقّيشيرّالباحثّ ّّوّإلىوفيّهذا الذيّّونّردّفيّمقالّجاللةّالملكّعبداهللّبنّالحسيما

اتّالتواصلّأمّالتناحرّ ؟":ّ"...أصبحتّالحاجةّملحةّاليومّلتطويرّاإلجتماعيحملّعنوانّ"منص 

ّ ّالمواطنين ّحق ّويحفظ ّالتعبير، ّحرية ّوحماية ّصون ّعلى ّيؤكد ّبما ّالوطنية، ّفيتشريعاتنا

                                                           

-16،،ّص1حمايةّحقوقّاألفرادّفيّظلّشبكةّالنترنت،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّطّ.م(1118)ّ(ّمحمد،ّعبدّالعظيم1)
17.ّ

(2) http://www.cdt.org/policy/regardless-frontiers-huaman-rights-normsdigita-age&usg. 
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الخصوصية،ّوالقضاءّعلىّاإلشاعاتّواألخبارّالمضللة،ّومنعّالتحريضّعلىّالكراهية،ّخاصةّ

أنفسهمّأقرواّبأنّمنصاتهمّيمكنّاستغاللهاّّاإلجتماعيعددااّمنّمديريّأكبرّمنصاتّالتواصلّأنّ

ويأتيّمقالّجاللةّالملكّعلىّخلفيةّأحداثّالسيولّالجارفةّالتيّّ".(1)ألغراضّسلبيةّوتخريبية...

ضربتّمنطقةّالبحرّالميت،ّوتسببتّفيّسقوطّضحاياّومصابينّأغلبهمّمنّالطالب،ّوقيامّبعضّ

ّعائالتّالضحاياّعبرّوسائلّالتواصل.ّإلىّاإلساءةبّاألفراد

تهددّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّفيّمجالّالمعلوماتّّاإلنترنتوفضالاّعماّسبق،ّفإنّشبكةّ

،ّفصحةّالفردّوماّبهّمنّأمراضّتدخلّفيّنطاقّهذاّالحق،ّفالّيجوزّاألفرادالصحيةّالخاصةّب

ّالحص ّبعد ّإل ّالفرد ّيتعلقّبصحة ّما ّفراشّنشر ّفي ّوهو ّتصويره ّيجوز ّل ّكما ّإذنه، ّعلى ول

ّفمنّحقّالشخصّأنّيحصلّعلىّ ّعبرّوسائلّالتواصل، ّالصورة ّولّيجوزّنشرّهذه المرض،

ّالرعايةّالطبيةّدونّأيّعالنية.

علىّماّسبق،ّفإنّجرائمّاإلرهابّتطورتّفيّأساليبهاّوكيفيةّالتخطيطّلهاّوتنفيذهاّّوفضالّا

،ّومنّأمثلةّاألعمالّاإلرهابيةّالتيّمنّالمتصورّأنّتتمّاإلنترنتكةّبفضلّتقنيةّالمعلوماتّوشب

ّ ّالمتطورة، ّالتقنية ّّأوعبرّهذه ّبالقتل، ّالتهديد ّّأوباستخدامها ّالمعلومات، ّّأوتدمير ّأوالبيانات،

ّ ّالمتطرفة، ّّأوبنشرّاألفكار ّذلكّماّّأوبالخطف، ّومنّأمثلة ّمعينة، احتجازّالرهائنّنظيرّفدية

ّ)القصفّ ّوالبرامجّبحيثّلّاإللكترونييطلقّعليه تالفّاألنظمة ّالمعلوماتّوا  ّوتخريبّشبكة ،)

ّ.(2)ّتصبحّقادرةّعلىّالعمل

                                                           

تشرينّأول،31ّّ(،ّبتاريخ1118ّ(ّ"ّمنصاتّالتواصلّأمّالتناحرّالجتماعي"،ّمقالّبقلمّالملكّعبدّاهللّالثانيّابنّالحسين)1)
ّية.األردنمتوفرةّعلىّموقعّرئاسةّالوزراءّ

ّ.325،ّص1ّم(،ّحمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّط1111(ّالنمر،ّوليد)2)
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ّآلفّالمواقعّّفالوجود ّوهناك ّكبيرة، ّبصورة ّمتنوع ّالمعلوماتية ّالشبكة ّعلى ّالنشط اإلرهابي

رهابية،ّحتىّيضمنواّانتشارااّأوسع،ّوحتىّلوّتمّمنعّالدخولّعلىّبعضّهذهّالمواقعّللمنظماتّاإل

ّبعضّالمواقعّّأو ّوهناك ّإليها، ّالوصول ّويمكن ّاألخرى ّالمواقع ّتبقى ّللتدمير ّبعضها تعرضت

ّ.(1)ّةّالعربيةّالتيّقامّبإنشائهاّوتصميمهاّبعضّالتنظيماتّاإلرهابيةاإللكتروني

ّ ّّوجدولقد ّوالوسائل ّالمعلوماتية ّالموارد ّتلك ّفي ّغايتهم ّجلبتهاّاإللكترونياإلرهابيون ّالتي ة

،ّاإلنترنتالتقنيةّفيّعصرّالمعلومات،ّفأصبحّللمنظماتّاإلرهابيةّالعديدّمنّالمواقعّعلىّشبكةّ

منّّاإللكترونيوتستخدمّتلكّالمواقعّفيّتجنيدّإرهابيينّجدد،ّوإلعطاءّالتعليماتّلالتباع،ّوللتدريبّ

ّإرهابيةّ ّمواقع ّأنشئت ّفقد ّإرهابية، ّهجمات ّبشن ّالقيام ّعلى ّتساعد ّالتي ّالوسائل ّتعليم خالل

،ّواختراقّاإللكترونيإلكترونيةّلبيانّكيفيةّصناعةّالقنابلّوالمتفجرات،ّولشرحّطرقّاختراقّالبريدّ

ّولتعليمّطرقّنشرّالفّإلىةّوالدخولّاإللكترونيوتدميرّالمواقعّ ّونحوّالمواقعّالمحجوبة، يروسات،

ّ.(2)ّذلك

ّ ّالبياناتّّضوءوفي ّالحق ّلحماية ّقوية ّوأسس ّمبررات ّهناك ّبأن ّالباحث ّيرى ّسبق، ما

؛ّفقدّأصبحتّوسائلّالتكنولوجياّالمختلفةّمنّالعواملّاإلنترنتالشخصيةّلألفرادّفيّمواجهةّشبكةّ

                                                           

(،ّومنّخاللهّتصدر1111ّلموقعّالرسميّلتنظيمّالقاعدةّبعدّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّعامّ)(ّموقعّالنداء:ّوهوّا1)
ّالبياناتّاإلعالميةّللقاعدة.

 ذروةّالسنام:ّوهيّصحيفةّإلكترونيةّدوريةّللقسمّاإلعالميّلتنظيمّالقاعدة. -
ّال - ّفيّجزيرة ّالقاعدة ّيسمىّبتنظيم ّما ّيصدرها ّنصفّشهرية ّوهيّمجلة ّوهيّتصدرّبصيغتيّصوتّالجهاد: عرب،

(word(ّّو)pdf.ّوتتضمنّمجموعةّمنّالبياناتّوالحواراتّمعّقادةّالتنظيمّومنظريه) 
البتار:ّوهيّمجلةّعسكريةّإلكترونيةّمتخصصة،ّتصدرّعنّتنظيمّالقاعدة،ّوتختصّبالمعلوماتّالعسكريةّوالميدانيةّ -

ّ.326مشارّإليهاّلدى:ّالنمر،ّوليد،ّمرجعّسابق،ّصّّوالتجنيد.
(2(ّ ّسعيد، ّوّاسماء، ّبدر، ّالخليفة، ّاإلرهاب1115ّ( ّحمايةّاألمنّالقوميّوأمنّالمعلوماتّوالتصالتّواإلنترنتّضد ،)

ّ.81والجريمةّالمنظمةّوالختراقّوالتجسسّوالمراقبة،ّمجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالمية،ّالكويت،ّص
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علىّهذاّالحق،ّوماّنشهدهّيوميااّمنّاعتداءاتّعبرّهذهّالوسائل،ّيمثل ّّاإلعتداءالمساعدةّعلىّ

ّفاستفادّبعضّ ّكلّيوم، ّآثارها ّنلمس  ّواقعةا ّالوسائلّمنّّ-سلباّا–ّاألفرادحقيقةا ّتتيحهّلهّهذه مما

ّإمكاناتّلالعتداءّعلىّبياناتّاآلخرين.

 .نترنتاإل الفرع الثاني: أساس حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

ّ ّأقرّ تعدُّ ّوقد ّلإلنسان، ّاألساسية ّالحقوق ّمن ّلألفراد ّالشخصية ّالمواثيقّالبيانات ّبها ت

ّ.(1)ّوالتفاقياتّالدولية

ّاإلعالنّالعالميّلحقوقّ أولّوثيقةّدوليةّتكرس11/11/1248ّّالصادرّفيّّاإلنسانإذّيعدُّ

(ّ ّالمادة ّحيثّنصت ّلألفراد، ّالشخصية ّالبيانات ّاحترام ّفي ّالتدخل11ّالحق ّجواز ّبعدم ّمنه )

علىّشرفهّّاإلعتداءّأومراسالته،ّّأومسكنه،ّّأوعائلته،ّّأوالتعسفيّفيّحياةّالشخصّالخاصة،ّ

ّالحم ّشخصّفي ّكل ّحق ّعلى ّالمادة ّذات ّوتؤكد ّهذهّوسمعته، ّمثل ّمواجهة ّفي ّالقانونية اية

ّات.اإلعتداءّأوالتدخالتّ

ّحقوقّ ّلحماية ّاألوروبية ّبتاريخّّاإلنسانوجاءتّالتفاقية 4/11/1251ّوالحرياتّاألساسية

العهدّالدوليّللحقوقّالمدنيةّّأيضاّالتكرسّمبدأّالحقّفيّاحترامّهذهّالبيانات،ّكماّأكدّعلىّذلكّ

(ّ ّن16/11/1266والسياسية ّحيث ،)(ّ ّالمادة ّالخاصة17ّصّفي ّالحياة ّاحترام ّبوجوب ّمنه )

ّ ّالتعسفي ّالتدخل ّوحظر ّوضرورةّّأولإلنسان ّالشخصّوأسرته، ّخصوصيات ّفي ّالقانوني غير

ّمراعاةّحرمةّمسكنهّوسريةّمراسالتهّوالمحافظةّعلىّسمعتهّوشرفه.ّ

                                                           

،ّص1ّوالحرياتّاألساسية،ّدارّالفكرّالعربي،ّاإلسكندرية،ّطّ(،ّالحمايةّالدستوريةّللحقوق1118حسونة،ّمحمدّعلي،ّ)(1ّ)
(،ّموسوعةّاتفاقياتّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّالنصوصّالرسمية1111ّ،ّوعلتم،ّشريف،ّوعبدّالواحد،ّمحمدّماهر،)51

ر،ّدونّطبعة،ّلالتفاقياتّوالدولّالمصدقةّوالموقعة،ّإصدارّبعثةّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّالقاهرة،ّدونّدارّنش
ّ.15ص
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ّاعترفّ ّالبياناتّالشخصيةّلألفاألردنالدستوريّّالمشر عولقد راد،ّوأضفىّيّبالحقّفيّحرمة

(ّ ّفيّالمادة ّحمايته ّمنّالدستور7/1عليه ّاألردنّ( 1251ّّيّلسنة ّعام ّلغاية ،1111ّوتعديالته

حرمةّالحياةّالخاصةّلألردنيينّجريمةّّأوفنصتّبأن:ّ"كلّاعتداءّعلىّالحقوقّوالحرياتّالعامةّ

ّيعاقبّعليهاّالقانون".ّ

"للمساكنّحرمة،ّفالّيجوزّدخولهاّ(ّعلىّأنه:11ّيّفيّالمادةّ)األردنوكذلكّنصّالدستورّ

تعتبرّّ(ّمنّالدستورّذاتهّعلىّأنه:ّ"18إلّفيّاألحوالّالمبينةّفيّالقانونّ..."،ّونصتّالمادةّ)

ّجميعّالمراسالتّالبريديةّوالبرقيةّوالمخاطباتّالهاتفيةّسرية".

"ّلكلّّأن:/ّأولا(ّب17)ّةدمّفيّالما1115ونصّالدستورّالعراقيّالنافذّالمفعولّالصادرّعامّ

ّفردّالحقّفيّالخصوصيةّالشخصيةّبماّلّيتنافىّمعّحقوقّاآلخرينّواآلدابّالعامة".

"ّلكلّمنّنازعهّالغيرّفيّاستعمالّّ(ّعلىّأن:41المدنيّالعراقيّنصتّالمادةّ)ّالقانونوفيّ

لحقهّّإذانّيطلبّالتعويضّألقبهّبالّمبررّولكلّمنّانتحلّلقبه،ّانّيطلبّوقفّهذاّالتعرضّّو

ّضررّمنّذلك".

(ّبأن:"ّلكلّمن48ّفيّالمادةّ)ّفيّالقانونّالمدنيّالمشر عّأيضاّاي،ّنصّاألردنوفيّالقانونّ

ّاإلعتداءوقعّعليهّاعتداءّغيرّمشروعّفيّحقّمنّالحقوقّالمالزمةّلشخصيتهّانّيطلبّوقفّهذاّ

"لكلّمنّنازعهّ(ّمنهّعلىّأنّ:42)ّمعّالتعويضّماّيكونّقدّلحقهّمنّضرر".،ّكماّنصتّالمادة

كليهماّدونّّأولقبهّّأوكليهماّبالّمبررّومنّانتحلّالغيرّاسمهّّأولقبهّّأوالغيرّفيّاستعمالّاسمهّ

ّمعّالتعويضّعماّيكونّقدّلحقهّمنّضرر".ّاإلعتداءنّيطلبّوقفّهذاّأحقّ
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قانونيااّلحمايةّّأساساّاوعلىّضوءّماّسبق،ّيجدّالباحثّبأنّالدستورّوالقانونّالمدنيّيعدانّ

ّالبياناتّالشخصيةّلألفراد.

ّويقضيّ ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّحماية ّصرح ّعليها ّيبنى ّأن ّالقضاء ّيستطيع ّثم "ومن

ّالضرر" ّثبوت ّالتعويضّعند ّ(1)ّبالحق ّالنشر ّووقف ّوالمصادرةّّأو، ّللصحف ّالتداول حظر

ّ.(2)ّللمطبوعاتّالتيّتتعرضّللحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصة

ّ ّأن ّالباحث ّالمشر عويرى ّالمتقدَّمةّاألردنان ّالقانونية ّالمواد ّخالل ّمن ّيعترفان ّوالعراقي ي

صراحةاّبالحقوقّالمالزمةّلإلنسان،ّوالحقّفيّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّيدخلّضمنّهذهّ

ّالشخصية.الحقوق،ّويعدُّّبالتاليّحقااّتشملهّالحمايةّوفقااّلقواعدّالقانونّالمدنيّفيّحمايةّحقوقّ

يّاألردن(ّمنّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية13ّ)ّالمادةأنّّإلىهناّّاإلشارةوتجدرّ

ّ"األساسّالقانونيّفيّحمايةّتلكّالبيانات،ّفتضمنتّاآلتي:

ّبضمانّالشخصيةّالبياناتّومتلقيّالشخصيةّالبياناتّومعالجّالمعالجةّعنّالمسؤولّيلتزمّّ-1

ّوتعقبّاكتشافّفيّتساعدّالتيّالمناسبةّالوسائلّوتهيئةّالشخصيةّالبياناتّوأمنّسالمة

 الشخصية.ّالبياناتّأمنّعلىّاإلعتداءّحالت

ّالتيّالشخصيةّالبياناتّتعتبرّالقانون،ّهذاّمنّ(15)ّالمادةّفيّالواردةّالستثناءاتّمراعاةّمعّ-1

ّوالمعالجّالمعالجةّعنّالمسؤولّعاتقّعلىّويقعّسريةّبياناتّمعالجةّأيّعليهاّتجري

ّسريتها.ّعلىّالمحافظة

ّوعدمّوسالمتهاّالمعلوماتّسريةّتضمنّبطريقةّالشخصيةّالبياناتّمعالجةّتتمّأنّيجبّ-3

ّعليها.ّتغييرّأيّحدوث
                                                           

وجهةّنظرّقانونية،ّمقالّمنشورّفيّّ-(،ّالصحافةّبينّحريةّالتعبيرّوحمايةّالخصوصية1113(ّالعجارمة،ّنوفانّالعقيل،)1)
ّأيار.6ّيةّفيّالعددّالصادرّبتاريخّاألردنصحيفةّالرأيّ

ّ.145(ّاألهواني،ّحسامّالدينّكاملّ،ّمرجعّسابق،ّص2)
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ّلهم،ّاإلفصاحّيجوزّالذينّواألشخاصّالشخصية،ّالبياناتّعنّاإلفصاحّشروطّتحددّ-4

ّهذاّألحكامّتطبيقااّيصدرّالذيّللنظامّوفقااّعنها،ّباإلفصاحّالمسموحّالشخصيةّوالبيانات

  القانون.

ّوحمايةّأمنّووسائلّوالتنظيميةّوالتقنيةّاألمنيةّالتدابيرّاتخاذّالمعالجةّعنّالمسؤولّعلىّ-5

ّالشخصيةّالبياناتّوسالمةّبأمنّإخاللّأيّمنّالبياناتّحمايةّتكفلّالتيّصية،الشخّالبيانات

ّتصدرّتعليماتّبموجبّبهّمصرحّغيرّإجراءّأوّإتالفّأوّإضافةّأوّتغييرّأوّكشفّأيّأو

ّالغاية.ّلهذه

ّبالبياناتّجسيمّضررّإحداثّشأنهّمنّالشخصيةّالبياناتّوسالمةّبأمنّإخاللّحدوثّعندّ-6

ّقدّالذينّبالمعالجةّالمعنيينّاألشخاصّإبالغّالمعالجة،ّعنّالمسؤولّعلىّيتوجبّالشخصية،

ّالنصحّوتوفيرّاإلخالل،ّعمليةّاكتشافّمنّساعة14ّّخاللّتأثرتّالشخصيةّبياناتهمّتكون

 اإلخالل.ّهذاّعلىّتترتبّقدّعواقبّأيّلتفاديّالالزمةّباإلجراءاتّواإلرشاد

ّجسيمّضررّإحداثّشأنهّمنّالشخصيةّتالبياناّوسالمةّبأمنّإخاللّحدوثّحالّفيّ-7

71ّّخاللّالحمايةّمفوضّإبالغّالمعالجةّعنّالمسؤولّعلىّيتوجبّالشخصية،ّبالبيانات

ّالمعنيينّواألشخاصّوآليتهّاإلخاللّمصدرّذلكّفيّبماّاإلخاللّعمليةّاكتشافّمنّساعة

ّحولّمتوافرةّأخرىّمعلوماتّوأيةّاإلخاللّبهذاّالشخصيةّبياناتهمّتأثرتّالذينّبالمعالجة

ّوآلياتّبمصدرّالمتعلقةّالمعلوماتّتتوافرّلمّإذاّاألحوال،ّجميعّوفيّالمذكورة.ّاإلخاللّعملية

ّتأثرتّالذينّبالمعالجةّالمعنيينّاألشخاصّأوّالشخصية،ّالبياناتّوسالمةّبأمنّاإلخالل

ّبكلّيةالحماّمفوضّتزويدّالمعالجةّعنّالمسؤولّعلىّيجبّاإلخالل،ّبهذاّالشخصيةّبياناتهم

ّ"عليها.ّالحصولّفورّباإلخاللّمتعلقةّجديدةّمعلومة



43 

ّالمادةّنصّفإنّ،األردنبّالتشريعيةّالسلطةّقبلّمنّالمشروعّهذاّإقرارّحالّفيّفإنهّوعليه،

ّلألفراد.ّالشخصيةّالبياناتّحمايةّفيّخاصاّاّقانونياّاّأساساّاّيشكلّأعاله

ّالنشرّواإلعالمّفيّالعراقّحما يةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعلىّوقدّأسستّمحكمةّقضايا

أول(ّمنّالدستورّالعراقيّبأنّلكلّفردّالحقّفيّالخصوصيةّالشخصية،17ّّأساسّنصّالمادةّ)

،ّوالذيّأرستّفيهّالمبدأّاآلتي:ّ"حيثّإنّالدستور31/11/1115ّوذلكّفيّقرارهاّالصادرّبتاريخّ

ّذلكّمنّصونّك ّيقتضيه ّالشخصيةّبما ّفيّحريته ّكفلّحقّالفرد رامتهّوالحفاظّعلىّبياناتّقد

الحياةّالتيّيحرصّعلىّعدمّتدخلّالناسّفيهاّبعدمّامتهانهاّوانتهاكّأسرارهّفيها،ّإعمالاّلحقهّفيّ

احترامّحياتهّالخاصةّبماّيقفّمعهّالحقّفيّالخصوصيةّقلعةّيحتميّفيهاّالفردّضدّتعكيرّصفوّ

نسانّهوّجزءّمنّكيانهّالمعنويّفالّحياتهّالخاصة،ّومردّذلكّأنّكلّماّيتعلقّبالحياةّالخاصةّلإل

ّ ّيناله، ّأن ّألحد ّشيئاّاّأويجوز ّعنه ّّينشر ّالصريح ّبإذنه ّحالتهّّأوإل ّذلك ّومن ّللقانون، وفقاا

ّالناسّ ّأعين ّعن ّأسراره ّيحجب ّأن ّفي ّشخصّالحق ّفلكل ّأمراض، ّمن ّيعانيه ّوما الصحية

وأسماعهمّحتىّلّيصبحّمضغةّفيّأفواههمّوحديثااّمنّأحاديثهمّفيّمجالسهمّالخاصةّوالعامة،ّ

خصّوحدهّفقط،ّأنّالحقّفيّالخصوصيةّلّيخصّحياةّالشّإلىبلّذهبّالفقهّوالقضاءّالمقارنّ

نماّيخصّأسرتهّالتيّتتأثرّبالّريبّفيّكشفّسره،ّوقدّقضىّبأنّتصويرّالطفلّالمريضّفيّ وا 

نماّمنّشأنهّأنّ سريرهّفيّالمستشفىّلّينطويّعلىّمساسّبحقّالطفلّفقطّفيّالخصوصية،ّوا 

ّإذنّإنّكانّ ّفالّغرابة ّفيّالخصوصية، الدستوريّبحرصهّعلىّالحفاظّّالمشر عيمسّحقّاألم

ّقدّرفعّالحقّفيّالخصوصيةّوص مصافّالحقوقّالدستوريةّّإلىونّالحريةّالشخصيةّبمقوماتها

ّ .(1)ّ"اإلنسانباعتبارهّمنّالحقوقّالالزمةّلصفةّ

                                                           

 م.31/11/1115تاريخّّ،1115/نشر/ّمدني/115واإلعالمّرقمّ(ّّقرارّمحكمةّقضاياّالنشر1ّ)
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 :الفصل الثالث
 اإلنترنتعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة  التعد ي

ّلألفرادّ ّالبياناتّالشخصية ّالتعرفّعلىّماهية ّتم ّالدراسة منّخاللّالفصلّالثانيّمنّهذه

ّ ّشبكة ّالالزمةّّوذلكّاإلنترنتعبر ّوالشتراطات ّخصائصها، ّوتوضيح ّبها ّالتعريف ّخالل من

ها،ّوبيانّطبيعتهاّالقانونيةّوأساسّحمايتهاّومبرراتّتلكّأنواعلمعالجةّتلكّالبياناتّمحلّالحمايةّّو

ّالحماية.

ّ ّمفهوم ّتناول ّمن ّفالّبد ّّالتعد يوعليه ّشبكة ّالبياناتّعبر ّتلك حتىّتكتملّّاإلنترنتعلى

ّالتكنولوجيا،ّ ّمواجهة ّفي ّالشخصية ّبياناتهم ّعلى ّلألفراد ّالمقررة ّالقانونية ّالحماية ّبشأن الصورة

ّووسائله.ّالتعد يوصورّهذاّ

ّمبحثين:ّىإللذا،ّخصصّالفصلّالثالثّلدراسةّهذاّالموضوع،ّويقسمّ

 .اإلنترنتعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّّالتعد يمفهومّ المبحث األول:

 .اإلنترنتعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّّالتعد يّأنماطالمبحث الثاني: 

 
 :المبحث األول

 اإلنترنتالبيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة  على التعد يمفهوم 

،ّيتطلبّتوضيحّاإلنترنتعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّّالتعد يمفهومّّبيانإنّ

ّ،ّومنّثمّتوضيحّخصائصه.التعد يمعنىّهذاّ

ّ:مطلبينّإلىهذاّالمبحثّّيقسموعليهّ
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 :المطلب األول
 اإلنترنتعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة  التعد ي تعريف 

ّ ّبحماية ّيتعلق ّفيما ّالعامة ّالقاعدة ّتقضي ّشبكة ّعبر ّلألفراد ّالشخصية ّ–اإلنترنتالبيانات

ّأيّاستخدامّّ-(1)ّباستثناءّبعضّحالتّمعينة بالحمايةّلّي عدُّّمشروعاا،ّّةمشمولّلتلكّالبياناتبأنَّ

ّأيّ،ّومنّثمّيّ تلكّالبياناتإلّإذاّتمّالحصولّمسبقااّعلىّإذنّكتابيّمنّصاحبّالحقّعلىّ عدُّ

فيّ،ّفيّأي ةّصورةّمنّالصورّاعتداءاّقدّيعادلّجريمةّبتلكّالبياناتيتَّصلّّاستئثاريمساسّبحقّ

ّ.القانون،ّيتعرَّضّمرتكبهّللجزاءاتّالمدني ةّوالجزائي ةّالمنصوصّعليهاّفيّنظرّالقانون

صرَّحّبهّيعني:ّاستعمالّغيرّمّاإلنترنتالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّعلىّّاإلعتداءف

ّشخصي ّّلبيان ّبموجب ّبالحماية ّبحكمّّالقانونمشمول ّضرورياا ّبالستعمال ّالتصريح ّكان إذا

"ّ ّبـ ّيطلقّعليهّعادة ّالفردّوقالمساسّبحقّالقانون،ّوهوّما ّكانتّصوراالنيلّمنهّأو، ّمهما ،"ّ

ّ.ّّ(2)ّالمشروعهذاّالستعمالّغيرّّووسائل

ّ:يناآلتيتّينهكذا،ّفإنهّيترتبّعلىّذلكّالنتيجتّاإلعتداءّمعنىولماّكانّ

ّلّيدخلّفيّإطارّ -1 ّلألفرادعلىّّاإلعتداءأنَّه ّالبياناتّالشخصية ّالمادي ة ّالسرقة ،ّللبيانات،

،ّولّيقعّتحتّةاإللكترونيوقانونّالجرائمّّيقعّتحتّطائلةّقانونّالعقوباتّاإلعتداءفمثلّهذاّ

ّ.البياناتّالشخصيةطائلةّقانونّحمايةّ

                                                           

ة،ّولّتشكِّلّةّكالشخصياتّالعام(ّفقدّتكونّهناكّحالتّينصّعليهاّالمشرعّويعتبرهاّمباحةّولّتشملهاّالحمايةّالقانونيّ 1)
 اعتداءاّعلىّهذاّالبياناتّالشخصيةّلألفراد.

(2ّ ّآلء، ّبنّناصر، ّالمعنى: ّانظرّفيّهذا )ّ ّلمستخدميّشبكاتّالتواصلّالجتماعي،ّمرجعّحماية البياناتّالشخصية
 .14سابق،ّص
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2- ّ ّّاإلعتداءأنَّ زالتها،ّكإتالفهلتلكّالبياناتعلىّالكيانّالماديّوحده ّوا  ،ّاإلنترنتعبرّّمثالّاّا

 يخضعّلقواعدّالقانونّالمدنيّوقانونّالعقوبات.

،ّوقدّيقعّللفردّ،ّقدّيقعّعلىّحقّمنّالحقوقّالماليةالبياناتّالشخصيةّلألفرادعلىّّاإلعتداءّو

ّهناكّصلةّوارتباطااّوثيقااّبينّ؛ّالحقينّمعاّاعلىّحقّمنّحقوقهّاألدبية،ّوقدّيشملّ الحقّذلكّأنَّ

ّالشخصية ّبياناته ّعلى ّللفرد ّوالمالي ّاألدبي ّاألدبي ّالحق ّعلى ّفالمحافظة ّبياناتهّ، ّعلى للفرد

ّبقاءّبالفائدةّعليهتعودّّالشخصية منّدونّّصاحبهاضمنّالمسارّالذيّأرادهّّتلكّالبيانات،ّبلّإنَّ

المردودّالماليّّللفرديحققّّ-وهذهّحقوقّأدبي ةّ–أيّاعتداءّآخرّّأوير،ّتغيّأوتحريف،ّّأوتعديل،ّ

رّاستغاللّ ّااّعلىّسبيلّالمثالماليّبعضّبياناتهالذيّأرادهّعندماّقرَّ ،ّوعلىّالعكسّمنّذلك،ّفإنَّ

ّ.(1)ّتلكّالحقوقل،ّينعكسّسلبااّعلىّالتعد يّأوالتغيير،ّّأوبالتحريف،ّّتلكّالبياناتعلىّّاإلعتداء

،ّبأنَّهّكلّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادالمقصودّبالمعتديّّحددبناءاّعلىّماّتقدم،ّيمكنّأنّن

ّ.علىّبياناتهّالشخصيةّالمعترفّبهاّقانوناّاّالفردشخصّيتطاولّعلىّحقّمنّحقوقّ

ّ ّالقوانين ّبها ّتعالج ّمختلفة ّطرائق ّالمقارنةوهناك ّّمحل ّالحق،ّّاإلعتداءموضوع ّهذا على

ّعل علىّهذاّالحقّبصفةّعامة،ّواعتبارّكلَّمْنّانتهكّّاإلعتداءىّإدانةّجميعّصورّفبعضهاّينص 

،ّوبعضهاّيتضمَّنّأحكامااّ(2)ّاألفرادفيهّمعتديااّعلىّحقوقّّالبياناتّالشخصيةّلألفرادأيّحقّمنّ

ّ.(3)ّالمعاقبّعليهاّتلكّالبياناتعلىّّاإلعتداءتفصيلي ةّلصورّ

                                                           

 .182عبدّالرحمن،ّمحمود،ّالتطوراتّالحديثةّلمفهومّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّمرجعّسابق،ّصّّ(1)
(31ّمّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفيّقطر،ّوقانونّرقم)1116(ّلسنة13ّ(ّمنّهذهّالقوانين:ّقانونّرقمّ)2)

 مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين.1118لسنةّ
المتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذات1112ّّلسنة12.18ّّ(ّمنّهذهّالقوانين:ّالقانونّرقم3ّ)

 .فيّالمملكةّالمغربيةّالطابعّالشخصي
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 :المطلب الثاني
 اإلنترنتعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة  التعد يخصائص 

ّّحقيقة ّالجرائم ّخصائص ّذاتها ّهي ّكونها ّعن ّتخرج ّالخصائصّل ّتلك ة؛ّاإللكترونيأن

،ّاإلنترنتعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّهيّوسيلةّإلكترونيةّتتمّعبرّّالتعد يباعتبارّأنّوسيلةّ

ّ ّثم ّّينيدركّالمستخدمومن ّتسهيالتّكبرىّلألنشطةّّاإلنترنتلشبكة ّمن ّالوسيلة ّهذه ّقدمته ما

ّأيضاّايّوالقوميّاإلقتصادّوّاإلجتماعيعلىّالسواءّجاعلةّاألمنّّ–المنظمةّوالفرديةّّ–اإلجراميةّ

لكثيرّمنّالبلدانّعرضةّلمخاطرّوأنماطّجديدةّمنّالجريمةّالذكيةّعابرةّالحدودّالتيّباتتّاليومّ

ّمجموعةّمنّالخصائص،ّنوجزهاّفي:عبرّالشبكةّّالتعد ياّيّكله،ّولهذاإلنسانكيانّالمجتمعّ

 لهّبعدّارتكابهّلغيرّالمختص.ّأثراّاّتركيلّالتعد يأنّ .1

 إنّوجدت.ّالتعد يّصعوبةّالحتفاظّالفنيّبآثاره .1

 خبرةّفنيةّويصعبّعلىّالمحققّالتقليديّالتعاملّمعه.ّإلىحتاجّيّالتعد يّأكتشافّأن .3

 الطابعّالتقني.ّوذّالتعد ي(ّارتكابّأنهّيسهلّ)نظرياّا .4

5. ّ ّتنفيذ ّوالمكانيّ)إمكانية ّالزمنيّ)اختالفّالمواقيتّبينّالدول( عد(ّعنّبّ ّالتعد ييلعبّالبعد

مكانّلتحريّوالتنسيقّالدوليّلتعقبّوالقانونيّ)أيّقانونّيطبق؟(ّدوراّمهماّفيّتشتيتّجهودّا

 .وقوعّالفعلّالضار

ّالتعد يليسّكماّهوّالحالّفيّّوالتحقيقّفيهّهإثباتحيثّيصعبّّ،بالغموضّالتعد ييتسمّهذاّ .6

 التقليدي.

 خشيتهّمنّالتشهير.ّأوّ،لّيتمّاإلبالغّعنهّإماّلعدمّاكتشافّالضحيةّلهّالتعد يكثيرّمنّأنهّ .7
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 .(1)ّعلىّالذكاءّفيّارتكابهّالتعد يّاعتماد .8

2. ّ ّمستخدمّوّذيالّالتعد يأن ّّايرتكبه ّالمعلوماتيةّيّاإلنترنتشبكة ّالجرائم ّباب ّتحت صنف

ّ ّيمكن ّول ّالعالمية ّوالشبكة ّالمعلوماتي ّالنظام ّبواسطة ّلّّالتعد يالمرتكبة ّأنه ّأي بدونها،

 واألجهزةّالحاسوبيةّالذكية.ّاإلنترنتإلّبوجودّخدمةّّالتعد ييتصورّوقوعّ

  

                                                           

،ّالمملكةّالمغربيةّالمندوبيةّالساميةّللتخطيط،3ّ-1م(،ّأنماطّجرائمّاإلنترنت،ّص1114(ّاأللفي،ّمحمدّمحمدّصالحّ)1)
http://www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/pdf:ABHATّالمركزّالوطنيّللتوثيقّ

http://www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/pdf:ABHAT
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 :المبحث الثاني
 اإلنترنتعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة  التعد يأنماط 

ّ ّصور ّشبكةّّووسائلهناك ّعلى ّالموجودة ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّعلى ّللتعدي عديدة

ّوالوسائلاإلنترنت ّالصور ّهذه ّمخاطر ّوتكمن ّقبلّّ، ّمن ّالشخصية ّالبيانات ّتجميع ّخالل من

ّ ّالعامة ّملفاتّّأوالجهات ّبياناتّتضم ّقواعد ّصورة ّفي ّتصنيفها ّثم ّومن ّالدولة، ّفي الخاصة

خاصةّلكلّعميلّومستخدمّمتضمنةّالعديدّمنّبياناتهّالشخصية،ّوبعدّذلكّيتمّالتعاملّمعّتلكّ

،ّعنّطريقّقيامّالشركاتّبتبادلّقواعدّالبياناتّمعّالشركاتّاإللكترونيالبياناتّمنّخاللّالنشرّ

ّقوا ّأن ّكما ّاألخرى، ّللفقد ّتتعرض ّقد ّالبيانات ّوالبرامجّّأوعد ّالقراصنة ّطريق ّعن السرقة

ّ.(2)ّ(1)_الفيروسية

ّأربعةّمطالب:ّإلىّبحثوعليه،ّيقسمّهذاّالم

 :المطلب األول
 اإلجتماعيعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكات التواصل  التعد ي

وقوعااّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّيتمّمنّخاللّشبكاتّّالتعد يلّشكّأنّأكثرّصورّ

،ّوالتعريفّبشبكاتّهذاّاإلجتماعيبالتواصلّّبيانّالتعريف،ّولذلكّلّبدّمنّاإلجتماعيالتواصلّ

ّالتواصل،ّونشأتها،ّواستخداماتها،ّوخصائصهاّالفنية،ّوذلكّفيّفرعين.
                                                           

ّ.328ّ–327ّالتهامي،ّسامحّعبدّالواحد،ّمرجعّسابق،ّص(1ّ)
الشقيّهو:ّ"فردّيتمتعّبقدرّكبيرّمنّالمعرفةّبتقنيةّالحاسوب،ّكماّيتمتعّبقدرةّعلميةّعلىّتغييرّّأوالهاكرّّأو(ّالقرصان2ّ)

ةّأسرارّوتعديلّالبرامجّونظمّالحاسوب،ّويطلقّعليهّ"مدمنّالحاسوب"ّحيثّأنهّيقضيّمعظمّوقتهّفيّالبحثّلمعرف
ّ ّالبرامج، ّلشركاتّالحاسوبّّأوأحد ّاألشقياء ّيسببها ّالتي ّالمشاكل ّمن ّالعديد ّظهور ّمع ّوحتى ّمعين، ّنظام تشغيل

ّالمنتجاتّ ّتصميم ّفي ّهاما ّجانبا ّيكون ّمهارات ّمن ّيمتلكونه ّما ّفإن ّونظمها، ّبرامجها ّأسرار ّبمعرفتهم والمبرمجات
ّالمتوا ّالمنتجات ّعيوب ّويتالفى ّنقصا ّويسد ّ)الجديدة ّالهدى ّعلم ّحماد، ّانظر: ّالسوق. ّفي ّموسوعة1224ّفرة م(،

ّ.455،ّص1مصطلحاتّالحاسوب،ّأمريكا،ّمنشوراتّدارّالهداية،ّبيروت،ّط
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 .اإلجتماعيالتعريف بشبكات التواصل : الفرع االول

ّللتواصلّبينّاألشخاص،ّحيثّأنهاّاإلجتماعيّةالشبك ّإلكترونيةّحديثة ةّهيّببساطةّوسيلة

منظماتّتتمثلّفيّنقاطّالتقاءّمتصلةّبنوعّّأوتكونّبنيةّاجتماعيةّافتراضيةّتجمعّبينّأشخاصّ

ّأومصالحّمشتركة،ّّأوقرابةّّأو،ّإذّيجمعّالمشاركينّفيهاّصداقةّةاإلجتماعيمحددّمنّالروابطّ

كراهيةّلشيءّمعينّّأومحبةّّأوالمعرفيّّأوغبةّفيّالتبادلّالماديّرّّأوالفكر،ّّأوفيّالهويةّّتوافق

ّ.(1)الجتماعيّالمركزّّأوتناسقّفيّالمعرفةّّأودينية،ّّأوعالقاتّعقديةّّأو

ّّوجاء ّاإلجتماعيتعريفّالشبكات ّ)خدمةsocial networking service ODLISّّة هي

ّمعّ ّبالتواصل ّلهم ّتسمح ّكما ّلهم، ّملفاتّشخصية ّوتنظيم ّبإنشاء ّللمستخدمين ّتسمح إلكترونية

ّ.(2)ّاآلخرين

ّوالتسارعّالتقنيّالكبير،ّ ّالتزايد ّالشبكاتّفيّواقعّهذا ومنّغيرّالمجديّتحديدّوحصرّهذه

ةّالحاليةّوالتيّاعياإلجتمولعلّالوصفّلهاّيجعلّمنّالسهلّمعرفتهاّوتمييزهاّفيّشبكاتّالتواصلّ

لىّجانبّالمواقعّالتيّتساعدّعلىّنشرّأعمالّفنيةّعامةّوشخصيةّلنشرّ سوفّتنشأّمستقبال،ّوا 

ّّو ّالسياسية ّوالتعليقات ّواألخبار ّ(3)ّةاإلجتماعيالصوتياتّوالشعر ّوباإلضافة ّالشبكاتّّإلى، تلك

ّ.(4)ّالصداقةّبينّالجنسينّأوهناكّمواقعّللتعارفّبهدفّالزواجّ

                                                           

ّبنّحمد)ّ(1) ّناصر ّبن ّايمن ّمقارنة،1115ّالعباد، ّالجتماعي،دراسة ّلمستخدميّشبكاتّالتواصل ّالجنائية ّالمسؤولية م(،
ّ.55،ّص،ّمكتبةّالقانونّوالقتصاد،ّالرياض1ط

)2) Online Dictionary for Library and Information Science, by Joan M. Reitz 

ّقاموسّعلىّاإلنترنتّعنّالمكتباتّوالمعلوماتّالعلمية،ّبواسطةّجوانّإمّريتز
www.abc.clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx 

ّللصورّالفوتوغرافيةّوالمرئية.Instagramّللموادّالمرئيةّالمتحركة،ّوانستجرامYouTubeّّمثلّموقعّيوتيوبّّ(3)
ّ.61العباد،ّأيمنّبنّناصربنّحمد،ّمرجعّسابق،ّص(4ّ)
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،ّمايFacebookّ:ّفيسبوكّاإلنترنتالمرتبطةّبشبكةّّةاإلجتماعيومنّأمثلةّشبكاتّالتواصلّ

،ّليفTaggedّ،ّتاجدBloggerّ،ّبلوجرTumblrّ،ّتمبلرTwitterّ،ّتويترMyspaceّسبيسّ

 Windows Live،ّويندوزّليفّمسنجرGmailّ،ّجيّميلSkypeّ،ّسكايبLifeboonّبوونّ

Messengerّّبالكسو،Plaxoّ،.ّوغيرهاّالكثيرّالتيّيصعبّحصرهّومالحقةّجديدة....ّ

كماّأنهاّّاإلجتماعيةّوسيلةّفعالةّللتواصلّاإلجتماعيالراهن،ّأصبحتّالشبكاتّّالوقتوفيّ

ّبزمالءّوأصدقاءّفقدتّالتصالّمعهمّمنذّفترةّطويلة.ّبطّرّ–بفضلّماّتتمتعّبهّمنّذكاءّّ–تتيحّ

والتيّتزدادّفعاليتهاّكلماّّ–ّاإلنترنتعبرّشبكةّّحثة،ّتماماّكمحركاتّالباإلجتماعيالشبكاتّّو

ّّزادت ّعليها ّوالمرور ّبفهرستها ّتقوم ّالتي ّوالمواقع ّالمعلومات ّّ–عدد ّهيّاإلجتماعيالشبكات ة

ّتكونّالشبكاتّ ّقد ّالمسجلينّفيها، ّازدادّعدد ّكلما ةّفيّالمستقبلّاإلجتماعياألخرىّتظهرّقوتها

ّاألفرادجهةّماّللتواصلّمعّفردّمنّّأوالقريبّأولّوسيلةّيمكنّاللجوءّإليهاّفيّحالةّرغبةّشخصّ

ّ.1والبحثّعنه

ّيحظَّّو ّّلم ّشبكة ّعلى ّإلكتروني ّبوكّّاإلنترنتموقع ّالفيس ّاكتسبها ّالتي ّالشهرة بتلك

Facebookّ ّّيقد ّلما ّالموقعّالشهير، ّمتنوعة ّببساطةّمهّمنّخدماتّإلكترونية لجميعّمستخدميه

ّ.،ّولحتواءهّعلىّبياناتّشخصيةّلمستخدميهوحريةّتامة

ّالتعارفّوالتواصلّّويشترك ّإمكانية ّويتيحّلهم ّاإللكترونيفيهّماليينّمنّمستخدميّالشبكة

ّ ّخاصة ّحسابات ّإنشاء ّخالل ّمن ّمكتوب( ّمسموع، ّ)مرئي، ّأشكاله لكلAccountsّّبجميع

ّلتأم ّبه ّوبصالحياتّخاصة ّويمكنّلصاحبّالحسابّمستخدم ينّمعلوماتهّوللتواصلّمعّالغير،

                                                           

 .61(ّالعباد،ّايمنّبنّناصرّبنّحمد،ّمرجعّسابقّ،ّص1)
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ّّاإللكتروني ّاألصدقاء ّمن ّالعديد ّضم Friendsّّمن ّألصدقاءContactّّلقائمته ّاألمر ويمتد

ّ ّالتعارف ّشبكة ّوتتشابك ّتتوسع ّوهكذا ّوتتجاوزّاإللكترونياألصدقاء، ّالموقع ّمستخدمي ّمن ة

هاّبينّأنواعشرط،ّوتسمحّبتبادلّالمعلوماتّبّأويدّالحدودالجغرافيةّوالزمنيةّوالعقائدية،ّدونّأيّق

ّ.(1)ّمستخدميّالموقع،ّوطبقاّللشروطّالتيّيضعهاّكلّمستخدمّفيّعالقاتهّمعّاآلخرين

ممنّيتخصصونّفيّإلقاءHackersّّينّاإللكترونيالموقعّبالعديدّمنّالقراصنةّّهذاويزخرّ

الحتيالّوالنصبّعليهم،ّوسرقةّّأوةّعبرّالموقع،ّلصطيادّضحاياهمّوابتزازهمّاإللكترونيشباكهمّ

ّ ّالحتيالية ّاألساليب ّمن ّللعديد ّاستخدامهم ّخالل ّمن ّوممتلكاتهم ّبغرضّاإللكترونيأموالهم ة،

ّ ّعلى ّّوالحصول ّبالغيربيانات ّخاصة ّشخصيةّأوّ،معلومات ّمصورةّّأوّ،صور ّفيديو مقاطع

ّبضحاياهم.ّوتشهيراّاّلستغاللهاّعلىّنحوّغيرّمشروعّابتزازاّا

 ، واستخدماتها، وخصائصها الفنية.ةاإلجتماعينشأة شبكات التواصل : الفرع الثاني

ّ ّّمجموعةبدأت ّالشبكات ّمثلّاإلجتماعيمن ّالتسعينيات ّأواخر ّفي ّالظهور ّفي ة

Classmates.comّّ ّوموقع1225ّّعام ّالدراسة عامSix Degrees.comّّللربطّبينّزمالء

وركزّذلكّالموقعّعلىّالروابطّالمباشرةّبينّاألشخاص،ّوظهرتّفيّتلكّالمواقعّالملفات1227ّّ

الشخصيةّللمستخدمينّوخدمةّإرسالّالرسائلّالخاصةّلمجموعةّمنّاألصدقاء،ّوبالرغمّمنّتوفيرّ

ّلم ّلخدماتّمشابهة ّالمواقع ّتلك ّالشبكات ّفي ّتوجد ّلمّاإلجتماعيا ّالمواقع ّتلك ّأن ّإل ّالحالية ة

ّأنّتدرّربحاّا ّمنّالشبكاتّّتستطع ّذلكّظهرتّمجموعة ّوبعد ّإغالقها، ّوتم ةّاإلجتماعيلمالكيها

ظهر1115ّّومعّبدايةّعام1111ّّو1222ّّالتيّلمّتستطعّأنّتحققّالنجاحّالكبيرّبينّاألعوامّ

األمريكيّالشهيرMySpaceّّوهوّموقعGoogleّّكثرّمنّموقعّيبلغّعددّمشاهداتّصفحاتهّأ
                                                           

 .61ّ(ّالعباد،ّأيمنّبنّناصرّبنّحمد،ّمرجعّسابق،ّص1)
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ّالشهيرّفيسّبوكّاإلجتماعيويعتبرّمنّأوائلّوأكبرّالشبكاتّ ةّعلىّمستوىّالعالمّومعهّمنافسه

بإتاحة1117ّّفيّالنتشارّالمتوازيّمعّمايّسبيسّحتىّقامّفيسّبوكّفيّعامّّأيضاّاوالذيّبدأّ

زيادةّأعدادّمستخدميّفيسّبوكّبشكلّكبيرّويعتقدّّإلىوهذاّماّأدىّّ،تكوينّالتطبيقاتّللمطورين

ّ.(1)ّمليونّمستخدمّعلىّمستوىّالعالم811ّيتجاوزّّأنّعددهمّحالياّا

ّيونيفيرسالّماكانّّولفتت تطورّدورّّإلىUnivresal McCannّنتائجّالدراسةّالتيّأجرتها

هذهّالشبكاتّمنّمصدرّللمعلوماتّوالتسوقّلتصبحّمرآةّلحياةّالمستخدمينّالذينّيقومونّبتحديثّ

صفحاتهمّباستمرارّلنقلّأحوالهمّوتغطيةّمجرياتّحياتهمّاليوميةّمنّخاللّتحميلّالصورّوأفالمّ

ليباتّالفيديوّعبرّمشاهدةّوتشاطرّكّإلىالفيديوّوكتابةّاآلراءّوالتعليماتّبشكلّمنتظم،ّوباإلضافةّ

ّ ّاإلعالمّاإللكترونيالشبكة ّشبكات ّعلى ّأصدقائهم ّصفحات ّوزيارة ّالفوري ّالتراسل ّواستخدام ة

وقراءةّالمدوناتّفإنّعدداّمتزايداّمنّالمستخدمينّالناشطينّلإلنترنتّفيّالمنطقةّبلغّّاإلجتماعي

لّالشهورّالستةّةّخالاإلجتماعيقدّفتحّصفحةّشخصيةّعلىّأحدّمواقعّالشبكاتّّ%61متوسطهّ

ّ.(2)ّالماضية

ّ ّالمملكة ّالهاشميةاألردنوفي ّوفقّتصنيفّية ّزيارة، ّاألكثر ّالمواقع ّرابع ّالفيسّبوكّيعتبر :

،ّوقدّشهدّموقعّالفيسّبوكّكثيراّمنّالجدلّبينّمستخدميه،ّألهميتهّفيّالتواصلّ(3)ّموقعّإليكسا

ّ ّتقفّخلفّإنشاء ّمؤامرة ّوجود ّاعتقاد ّمن ّخصوصا ّبدايته ّمباشرّفي ّبشكل ّيهدد ّوبأنه الموقع

ّسالمةّالمجتمع،ّإلّأنّالوتيرةّخفتت.

                                                           

-2ية،ّالمعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونية،ّمرجعّسابق،ّصاألردن(ّمركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعة1ّ)
11.ّ

ّ.65العباد،ّايمنّبنّناصرّبنّحمد،ّمرجعّسابق،ّص(2ّ)
ّ.13مرجعّسابق،ّصّية،ّالمعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونية،األردن(ّمركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعة3ّ)
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ّّ،كذلك ّموقع ّالحاضرفإن ّوقتنا ّفي ّوتوتير ّبوك ّبينّّاكسّرّالفيس ّالحواجز ّمن الكثير

ّالمسؤولينّوالمواطنين.

ّ:(1)اإلجتماعيةّاستخداماتّشبكاتّالتواصلّّومن

 المعلوماتّالتيّيعرضهاّعلىّملفاته.ّوّالبياناتّإتاحةّالتحكمّالتامّلكلّمشتركّفيمنّيطلعّعلى .1

 فيديو.ّأويكونّلكلّملفّمستخدمّلوحةّحيثّيمكنّألصدقائهّتركّرسالةّ .1

الشراكةّفيّّأوالربطّمعّصورهمّّأويمكنّإضافةّأصدقاءّوالتفاعلّمعهمّبالكتابةّعلىّلوحاتهمّ .3

ّ ّّأوفيديوّمنّيوتيوب، ّفيّلعبّأوالدردشةّعبرّالرسولّالفوري، ّتحديهم ّّأوة ّفعالية ّأوتنظيم

 إرسالّرسالةّخصوصية.

ّفيّ .4 ّالمساهمة ّويمكنّألعضاءّكلّمجموعة تشكيلّمجموعاتّتشتركّفيّاهتماماتّخاصة،

المشاركةّفيّصورّوفيديوّوتنظيمّفعالياتّوتوجيهّرسائل،ّوكلّمجموعةّلهاّمستوىّّأوندواتّ

 خصوصيةّمالئمّلها.

األقاليمّّأوالجامعاتّّأوشبكاتّالمدارسّأكثرّمنّّأوبإمكانّكلّعضوّالشتراكّفيّشبكةّ .5

 بحيثّيسهلّالبحثّعنّأشخاصّمألوفينّفيّالحياةّالطبيعية.

صندوقّالمرسلّإليهّوالتيّتحتفظّتحتّّإلىيمكنّالتواصلّعبرّالرسائلّالخاصةّالتيّتسلمّ .6

ّيمكنّبعثّرسائلّخاصةّ تصنيفهّتميزّرسائلّاألصدقاءّمنّرسائلئّمستخدمينّآخرين،ّكما

 مجموعةّمنّاألصدقاء.ّإلى

ّالرتباطّ .7 ّلألصدقاء ّويمكن ّألبومات، ّفي ّوتصنيفها ّالصور ّمن ّمحدود ّغير ّعدد ّرفع يمكن

 التعليقّعليها.ّأوبالصورّ

                                                           

 .68صّّإلى67ّصّالعبادّ،ّايمنّبنّناصرّبنّحمد،ّمرجعّسابق،ّ(1ّ)
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يمكنّالشراكةّفيّفيديوّمنّيوتيوبّ)بعضّالشبكاتّتسمحّبتحميلّفيديوهاتّخاصةّمباشرة،ّ .8

 ويالحظّأنّفيسبوكّيحددّحجمّكلّفيديوّيمكنّتحميله(.

ّيمكنّ .2 ّفعالياتّبسيطة ّفيّجعلّتلكّّأوتنظيم ّالحرية ّومع ّمرئياتّخاصة ّمعّإضافة مهنية

 خاصةّبمجموعة.ّأوالفعالياتّعلنيةّ

 يمكنّلألعضاءّتحديّأصدقائهمّفيّبعضّاأللعابّالخاصةّوتسجيلّالنتائج. .11

 ةّفيّالمناسبات.اإللكترونييمكنّلألعضاءّتبادلّالكروتّ .11

 .(1)اتّالخاصةّمثلّعيدّميالدّصديقهناكّبرامجّتذكرّالمشتركينّبالمناسب .11

غيرهاّمنّالستخداماتّالتيّتشتركّبعضّالشبكاتّفيهاّوتنفردّأخرىّبخصائصّومزاياّّإلى

ّتختلفّعنّغيرهاّلتكونّفكرةّتواصليةّجديدةّتجذبّمنّخاللهاّالمشتركين.

ّةّخصائصّومزاياّتميزهّعنّغيره،ّمنّأهمها:اإلجتماعيلشبكاتّالتواصلّ

،ّعلىّأدوارّاآلخرينّوأفكارهم،ّاإللكترونيالتفاعلية:ّحيثّيؤثرّالمشاركونّفيّعمليةّالتواصلّ .1

ّمعهم ّوالمعلوماتيةّالبياناتّوّويتبادلون ّالتصالية، ّالممارسة ّعليه ّيطلق ّما ّوهو المعلومات،

ظهرّنوعّجديدّمنّمنتدياتّّاإللكترونيالتفاعلية،ّفمنّخاللّمنصاتّالتواصلّّأوالمتبادلةّ

تصال،ّوالحوارّالثقافيّالمتكامل،ّوالمتفاعلّعنّبعد،ّمماّجعلّالمتلقيّمتفاعالّمعّوسائلّال

 التصالّتفاعالّإيجابيا.

 .األفرادمجموعةّمعينةّمنّّأوفردّّإلىّاإللكترونيغيرّجماهيرية:ّحيثّيمكنّتوجيهّالتواصلّ .1

النشاطّالتصالي،ّفيّالقيامّبّاإللكترونيليستّتزامنيةّغالبا:ّحيثّيمكنّعنّطريقّالتواصلّ .3

الجماعاتّاألخرىّالحركيةّالتيّتعنيّّأواآلخرين،ّّّاألفرادالوقتّالمناسبّللفرد،ّدونّارتباطّب
                                                           

-14ية،ّالمعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونية،ّمرجعّسابق،ّصاألردن(ّمركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعة1ّ)
15.ّ
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ّنقل ّّوّالبياناتّإمكان ّالتواصل ّطريق ّيسرّّاإللكترونيالمعلوماتّعن ّبكل ّآلخر ّمكان من

ّفيّبرامجّالتواصلّالمباشرّالمرئيّوالصوتيّكبرنامجّ ّكما ّتكونّتزامنيةّأحيانا وسهولة،ّوقد

 "سكايب"ّوّ"تانجو"ّوغيرها.

لهاّمنّوسيطّّاإللكترونيالقابليةّللتحويل:ّأيّالقدرةّعلىّنقلّالمعلوماتّعنّطريقّالتواصلّ .4

 آلخر.

 حولّالعالم،ّوداخلّكلّطبقةّمنّطبقاتّالمجتمع.الشيوعّوالنتشار:ّبمعنىّالنتشارّ .5

6. ّ ّّأوالعالمية ّللتواصل ّالجديدة ّاألساسية ّالبيئة ّأن ّأساس ّعلى ووسائلّّاإللكترونيالكونية:

 التصالّوالمعلوماتّأصبحتّبيئةّعالمية.

القضاءّعلىّمركزيةّوسائلّاإلعالمّوالتصال:ّإذّستعملّاألقمارّالصناعيةّعلىّالقضاءّعلىّ .7

فيّنشرّالمعلوماتّوالبيانات،ّولنّيرتبطّالناسّبوسائلّاإلعالمّمنّخاللّالمسافاتّّالمركزية

نماّسيرتبطونّمعاّمنّخاللّاهتماماتهمّالمشتركة.  الجغرافيةّفقط،ّوا 

ّالصحفّوالكتبّوالمجالت:ّ .8 ّفي ّالمتمثلة ّالمعلومات ّنشر ّوسائل ّبين ّالتقليدية ّالفروق زوال

فيّجميعّّومشاعاّاّ،ّمتاحاّااإللكترونيقّالتواصلّحيثّأصبحّمضمونّأيّوسيلةّمنهاّعنّطري

 .(1)ّبعرضّوتقديمّمختلفةّومتطورةّبالوسائلّاألخرىّوبأشكالّوأسالي

ةّفيّنموّمتزايدّومطردّمنّناحيتين،ّمنّجانبّأعدادّهذهّاإلجتماعيالنمو:ّفشبكاتّالتواصلّ .2

 ةّالتواصلية،ّومنّجانبّأعدادّمستخدميها.اإلجتماعيالبرامجّ

                                                           

،1ّضوابطه،ّآثاره،ّومعوقاته(،ّدارّالمسيرة،ّبيروت،ّطه،ّأنواعالتواصلّالجتماعيّ)ّم(،1114)ّ(ّمسفر،ّمحمدّبنّسعود1)
ّ.37ص
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ةّخلقّجوّمنّالتواصلّبينّمجتمعّافتراضيّتقنيّيجمعّمجموعةّاإلجتماعيإنّهدفّالمواقعّ .11

نّمناطقّودولّمختلفةّعلىّموقعّواحد،ّتختلفّوجهاتهمّومستوياتهمّوألوانه،ّممنّاألشخاصّ

 وتتفقّلغتهمّالتقنية.

الترفيهّّلمجردّأوالتشاورّّأوالتعاونّّأوإنّالجتماعّيكونّعلىّوحدةّالهدفّسواءّالتعارفّ .11

 حبّلالستطالعّوالكتشاف.ّأوفقطّوتكوينّعالقاتّجديدةّ

ّالمجتمعّعضوّفاعل،ّفهوّيرسلّويستقبلّويقرأّويكتسبّويشارك،ّويسمعّ .11 الشخصّفيّهذا

ّتجاوزّالدورّالسلبيّمنّالستماعّوالطالعّفقط،ّودورّصاحبّالموقعّ ّهنا ويتحدث،ّفدوره

administrationّّّالرقيب ّالشبكاتّدور ّالموقعّفيّهذه ّتوجيه ّأيّالطالعّومحاولة فقط،

 .(1)ّللتواصلّاإليجابي

ّ ّصور ّتعددت ّالتواصلّّالتعد يوقد ّوسائل ّخالل ّمن ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات على

 كماّسيتضحّمنّخاللّالفروعّالالحقة.ّاإلجتماعي

 :المطلب الثاني
 اإللكترونيعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر وسيلة النشر  التعد ي

ّبتعاريفّعديدةّلّحصرّلهاّنذكرّمنهاّماّيلي:ّاإللكترونيعرفّالنشرّ

ّوعرضهاّّ-أ ّوتوصيلها ّوبثها ّالختزانّالرقميّللمعلوماتّمعّتطويعها ّأنه ّالباحثين: ّأحد فيعرفه

عبرّشبكاتّالتصال،ّهذهّالمعلوماتّقدّتكونّفيّشكلّنصوص،ّصور،ّّرقمياّاّأوّإلكترونياّا

ّ.(2)ّرسومات،ّيتمّمعالجتهاّآلياّا

                                                           

ّمباركّ(1) ّسلطان ّاأللوكة1111)ّالصاعدي، ّشبكة ّعلى ّبحثمنشور ّفرصة، ّأم ّخطر ّالجتماعية ّالشبكات فرعّّ-م(،
ّ.2الدراساتّواألبحاث،ّص

لموضوعية،ّدارّالغريب،ّالقاهرة،ّم(ّ،ّعلمّالمكتباتّوالمعلومات،ّدراساتّفيّالنظريةّوالرتباطاتّا1226)ّ(ّأحمد،ّّبدر2)
ّ.312،ّص1ط
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ّ ّمكتوبّبالوسائل ّعمل ّإصدار ّ"عملية ّأنه: ّآخر ّالحاسبّسواءّاإللكترونيويعرفه ّوخاصة ة

ّ.(1)ّمنّخاللّشبكاتّالتصال"ّأومباشرةّ

آخرّأنهّ"العتمادّعلىّالتقنياتّالحديثةّوتقنياتّالتصالتّبعيدةّالمدىّفيّجميعّّويعرفه

ّ.(2)ّالخطواتّالتيّتنطويّعليهاّعملياتّالنشر"

إرسالّأيّالتسويقّالمباشر:ّللبياناتّالشخصيةّلألفرادّمنّخاللّّاإللكترونيوقدّيتمّالنشرّ

ّ ّإعالنية ّّأوأيّمادة ّبأيّوسيلة ّ(3)ّأشخاصّبعينهمّإلىتسويقية ّّأو، ّخالل ّالموقعّمن مشغل

ّخدماتّأويعرضّمنتجاتّّأو،ّاإلنترنتالشخصّالذيّي شغِّلّموقعااّعلىّشبكةّوهوّ:ّاإللكتروني

ّ.(4)ّزوارهّأومعالجةّالبياناتّالشخصيةّلمستخدميّذلكّالموقعّّأومنّخالله،ّويقومّبجمعّ

 :اإللكترونيالنشر  على البيانات الشخصية لألفراد من خالل التعد ي صوروتتنوع 

 على البيانات الشخصية لألفراد اإللكتروني التجسسأوال: 

ّّوالمقصود ّالتجسس ّأن ّالبرامجّّاإللكترونيهنا ّعلى ّالدخول ّمن ّالفاعل ّللمتجسس يتيح

ّ.(5)ّوالبياناتّومعرفةّمحتوياتهاّالمعنويةّوالمعلوماتيةّدونّنسخهاّوسحبهاّونحوّذلك

                                                           

م(،ّمصادرّالمعلوماتّاإللكترونيةّفيّالمكتباتّومراكزّالتوثيق،ّالدارّالمصريةّاللبنانية،1116ّ(ّشاهين،ّشريفّكاملّ)1)
ّ.15،ّص1بيروت،ّط

ّأبوّبكرّمحمودّ)2) ّالهوش، ّالتقنيةّالحديثةّفيّالمعلوماتّوالمكتبات،ّنحوّإستراتيجية1111( عربيةّلمستقبلّمجتمعّّم(،
ّ.151المعلومات،ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّص

مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصية،ّوانظرّتفصيال:ّعزان،1116ّلسنةّ(ّمنّالقانونّالقطري1ّ(ّانظر:ّالمادةّ)3)
تهلك،ّالمركزّالوطنيّللوساطةّم(،ّحمايةّالبياناتّالشخصيةّللمستهلكّاإللكتروني،ّمجلةّالقتصادّوالمس1113أمينّ)

ّوماّبعدها.11ّ،ّيونيو،ّص6و5ّّوالتحكيم،ّالمغرب،ّالعددّ
ّمّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصية.1116لسنةّ(ّمنّالقانونّالقطري1ّ(ّانظر:ّالمادةّ)4)
ّ.115،ّص1م(،ّالمسؤوليةّالتقصيريةّاإللكترونية،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّط1117(ّالخاليلة،ّعايدّ)5)
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ّ ّيتم ّّالتجسسوقد ّفيّمرحلة ّبأيةّالقيامّبهاّويقصدّ:لألفرادّالشخصيةّالبياناتّمعالجةهذا

ّغيرّأوّإلكترونيةّكانتّسواءّالشخصية،ّالبياناتّعلىّحسابيةّأوّ،منطقيةّعملياتّأوّ،عملية

ّأوّ،تسجيلهاّأوّ،عليهاّالطالعّأوّ،الشخصيةّالبياناتّجمعّإلىّخاصّبشكلّتهدفّوالتيّذلك،

ّ،إرسالهاّأوّ،استعمالهاّأوّ،استغاللهاّأوّ،تنقيحهاّأوّ،تنظيمهاّأوّ،تخزينهاّأوّ،حفظهاّأوّ،نسخها

ّّبأيّعرضهاّأوّ،نقلهاّأوّ،تحويلهاّأوّ،إحالتهاّأوّ،أخرىّببياناتّربطهاّأوّ،نشرهاّأوّ،توزيعهاّأو

ّ.(1)ّإتالفهاّأوّ،ترميزهاّأوّهويتها،ّإخفاءّأوّاألشكال،ّمنّشكل

مثلّهذهّاألفعالّللتعرفّعلىّنتاجّّإلىولعلّمنتجيّالبرامجّبشكلّعامّقدّتدفعهمّمصالحهمّ

ّ.(2)ّبعضهمّالبعضّلماّيفيدّفيّسياقّالمنافسةّبينهم،ّوكذلكّالدولّفيماّبينها

ّيسمىّبـّّفيولعلّ ّإنزالّما ّعلىّارتكابّفعلّالجسسّهوّعملية ّالوسائلّالمساعدة مقدمة

طيعّمنّخاللهّ)المبرمجّالمتجسس(ّفيّالحواسيبّمنّقبلّالشركاتّالكبرىّالمجهزةّلهاّالتيّتست

ّاإلنترنتالمرتبطّبّالتنصتّعلىّكافةّاألعمالّوالتقاطّالمعلوماتّكافةّالتيّيخزنهاّالحاسوبّاآللي

ّ.(3)ّشركاتّأوتدونّعليهّمنّقبلّأشخاصّّأو

ّّوتكمن ّالتجسس ّأجهزةّّاإللكترونيخطورة ّعبر ّالتجسسية ّالبرامج ّباختراعات ّالقيام في

المخابراتّفيّبعضّالدولّللتجسسّعلىّالدولّاألخرى،ّوقدّوجدتّحالتّللتجسسّالدوليّومنهاّ

                                                           

(ّمنّالقانونّالمغربي1/1ّم،ّوالمادة)1111يّلسنةّاألردن(ّمنّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصية1ّ)ّ(ّانظر:ّالمادة1)
ّالشخصي ّالطابع ّذات ّالمعطيات ّمعالجة ّتجاه ّاألشخاصّالذاتيين ّبحماية ّّالمتعلق ّ)1112لسنة ّوالمادة ّمن1ّم، )

م1118ّ(ّمنّالقانونّالبحرينيّلسنة1ّبياناتّالشخصية،ّوالمادة)مّبشأنّحمايةّخصوصيةّال1116لسنةّالقانونّالقطريّ
ّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصية.

ّالشوا،ّمحمدّساميّ)2) ّالقاهرة،ّط1114( ّعلىّقانونّالعقوبات،ّدارّالنهضةّالعربية، ّالمعلوماتّوانعكاساتها ،1ّم(،ّثورة
ّ.131ّص

(3(ّ ّوليد ّالزبيدي، ّالقرصنةّعلىّاإلنترنتّوالحا1112( ّعمان،ّم( ّللنشرّوالتوزيع، ّدارّأسامة سوبّ)التشريعاتّالمقارنة(،
ّ.31ص
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ّالقوميّاألمريكيّ ّاألمن ّاكتفّعنّمفتاحّوكالة ّويندوزNSAّّما ّفيّنظام التيّقامتّبزراعته

WINDOWSّّ ّاألسباب ّأحد ّهذا ّيكون ّوربما ّاأللمانيةّالشهير، ّالحكومة ّدعت ّالتي الرئيسة

ّ.(1)ّبإعالنهاّفيّالفترةّاألخيرةّعنّاستبدالهاّبأنظمةّتشغيلّأخرى

ّالتجسسّّومن ّأمثلة ّوأشهر ّاألقمارّّاإللكترونيأحدث ّعبر ّللمطلوبين ّتتبع ّيحدثّمن ما

ّ.(2)ّووسائلّالتصالّالصطناعية

ّالتجسسّّمن ّّاإللكترونيقضايا ّالتيّحدثتّفيّربيعّعام ّالقضية 1221ّالتيّتمّضبطها

ّ ّاألمريكية ّالفدرالية ّالتحقيقات ّمكتب ّتمكن FBIّّحيث ّالمركزية ّالستخبارات منCIAّّووكالة

القبضّعلىّأعضاءّجهازّالستخباراتّالفرنسيةّعندماّكانواّمتلبسينّبجريمةّالتجسسّفقدّتمكنّ

ّ ّالوصول ّمن ّالفرنسيون ّالشركاتّّإلىالجواسيس ّإلحدى ّالداخلية ّبالمعلومات ّالخاصة البيانات

ّمعرفةّاألسرارّالصناعية.ّإلىوكانواّيهدفونّ

شابّفيّبريطانياّبوساطةّجهازهّالحاسوبّمنّاختراقّشبكاتّالمعلوماتيةّالعسكريةّّتمكنكماّ

وعدتهّّقاإلخترااألمريكيةّوكشفّأدقّالتصالت،ّوقدّاعترفتّالسلطاتّاألمريكيةّالمسؤولةّبهذاّ

ّ ّاإلندبدنت ّالبريطانية ّالصحيفة ّأشارت ّحيث ّخطورة، ّّإلىاألشد ّفيّّاإلختراقهذا ّأثر قد

الستعداداتّالعسكرية،ّواألغربّمنّذلكّأنهّكانّمنّالممكنّعدمّالكشفّالحدثّلوّلمّيخطئّ

ّالخطرّ ّهذا ّوتطور ّالمعلوماتية ّالذيّيظهرّمدىّخطورة ّاألمر ّالليل، ّطيلة ّمفتوحا بتركّجهازه

                                                           

ّ.87(ّالجنبيهي،ّمنيرّوممدوحّ،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.21(ّالمرجعّالسابق،ّص2)
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ّيبشك ّل ّفالخطر ّبه، ّاللحاق ّيصعب ّكمل ّإنما ّالمعلوماتية ّحماية ّفي ّفقط ّأمنّّأيضاّان في

ّ.(1)_البيانات

 على البيانات الشخصية لألفراد ةاإللكترونيثانيا: القرصنة 

فأصبحّمنّالطبيعيّسماعّهذاّّ،ةاإللكترونيالحديثّفيّعصرناّالحاضرّعنّالقرصنةّّكثر

ّ ّّأوالمصطلح ّالبرامج ّّأوقرصنة ّلهذهّاإللكترونيالقرصنة ّالمرادفة ّالمصطلحات ّمن ّفأصبح ة،

ّكلّعملّعنفّغيرّمرخصّبهّيرتكبّبقصدّالنهبّمنّّ:التسمياتّوالقرصنةّيمكنّالقول بأنها

ّقبلّسفينةّخاصةّضدّسفينةّأخرىّفيّوسطّالبحار.

يطلقّعلىّنهبّالمصنفاتّالمنشورةّّإلّأنّلفظّالقرصنةّفيّعصرناّالحاضرّأصبحّوصفاّا

لغيرّمنّخاللّالحصولّعلىّنسخةّمنهاّدونّالحصولّعلىّموافقةّمالكها،ّوقدّعرفتّقرصنةّل

"ّ ّإلىالسرقة،ّدونّاللجوءّّأوالستيالءّعلىّملكّالغيرّعنّطريقّالنهبّّبرامجّالحاسوبّبأنها

ّتمارسّبهدوءّّأوّ،التهويلّأوّ،الترهيبّأوّ،العنف ّكونها ّالتقليدية، ّللقرصنة ّوهيّمخالفة القتل،

ّ.(2)ّجداّاللتطورّالتكنولوجيّلوسائلّالتبليغّوالبثّوتعددّمداخليهاّمهمةّّراّانظ

ّوالبياناتّ ّالبرامج ّقرصنة ّفي ّهدفّالفاعل ّاإللكترونيويكون ّإنتاجها ّإعادة ّإما نسخهاّّأوة

ّ.(3)ّبيعهاّوالحصولّعلىّمنفعةّماديةّمنهاّأولالستفادةّمنهاّ

                                                           

(1(ّ ّنعيم ّمغبغب، ّفيّالقانونّّ.م(1111( ّ)دراسة ّوحمايتها ّالخاصة ّالمخاطرّعلىّالحياة ّواإلنترنت، ّالمعلوماتية مخاطر
ّ.21-82المقارن(،ّبيروت،ّص

ندوةّاليومّالمدرسيّالمنظمّّإلىمّم(،ّاإلطارّالمؤسساتيّلحمايةّحقوقّالمؤلف،ّبحثّمقدّ 1222(ّقنديل،ّعبدّالرؤوفّ)2)
ّبالرباطّبعنوان:1222ّنيسان18ّّبالتعاونّبينّوزارتيّالعدلّوالتصالّبتاريخّ ّالوطنيّللدراساتّالقضائية ّبالمعهد ،

ّ.73حمايةّحقّالمؤلفّفيّالغرب،ّالواقعّواآلفاق،ّالرباط،ّص
ّ.111ية،ّدراسةّمقارنة،ّاإلسكندرية،ّصجرائمّالكمبيوترّوحقوقّالمؤلفّوالمصنفاتّالفنّ.م(1228)ّ(ّعفيفي،ّكامل3)
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علىّحقّالملكيةّالفكريةّمتىّتوافرتّشروطّّاعتداءّاّةّأحياناّااإللكترونيوقدّيشكلّفعلّالقرصنةّ

ّ.(1)ّفيّنطاقّحمايةّحقّالمؤلفّالفكريةّالبياناتّلعتبارهّداخالّاّأوالبرنامجّ

ّّو ّالخسائرّالمادية ّحجم ّالتيّتلحقّبمنتجيّبرامجّالحاسوبّاإلقتصادولّيخفىّعلىّأحد ية

مليار11.75ّّ،ّفيّعمومّالعالمّ)2019نتيجةّالنسخّغيرّالقانونيةّلتلكّالبرامج،ّفقدّقدرتّعامّ

إبطاءّّإلى،ّمماّيؤديّبالّشكّ(2)ّيهددّصناعةّتكنولوجياّالمعلوماتّحقيقياّاّدولر(ّفأصبحتّخطراّا

ّعملياتّالتطورّوالبحثّالعلميّفيّهذاّالمجال.

ّ ّمن ّالعديد ّّاألشكالهناك ّالقرصنة ّتمثل ّومناإللكترونيالتي ّعلىّّأشكالّة، ّالقرصنة هذه

ّالنحوّالتالي:

تقليد برامج الحاسوب -أ  

ّّويقصد ّبرنامجّمعينّبصنع ّبرامجّالحاسوبّ"محاكا ّبحيثّّأوبتقليد إنتاجّنسخّعلىّمثاله

ّ.(3)ّتبدوّعندّتسويقهاّكاألصل"

ّللقولّبتقليدهّماّدامتّالمحاكاةّتتعلقّبأجزائهّالرئيسة.ّللبرامجّكافّ ّالجزئيوالتقليدّ

برامج الحاسوبنسخ  -ب  

الجزئيّّأووتعدّهذهّالصورةّأهمّصورّالقرصنةّعلىّالبرامج،ّوتتمثلّفيّعمليةّالنسخّالكليّ

ّالبرامجّ ّبعضّالشركاتّبنسخ ّحيثّتقوم ّالمباشرة، ّالنسخ ّأم ّالمحاكاة ّطريق ّعن ّسواء للبرامج

                                                           

ّاهللّحسينّعليّ)1) ّعبد ّمحمود، ّالقاهرة،ّّّ.م(1111( ّالعربية، ّدارّالنهضة ّفيّالحاسبّاآللي، ّالمعلوماتّالمخزنة سرقة
ّ.167،ّص1ّمصر،ّدبي،ّدولةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّط

ّ.31(ّالزبيدي،ّوليد،ّمرجعّسابق،ّص2)
ّ.111قانونّالعقوباتّومخاطرّتقنيةّالمعلومات،ّمكتبةّاآللتّالحديثةّ،ّمصر،ّصّ.م(1224(ّرستم،ّهشامّمحمدّفريد)3)
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ّالبرنامجّاألصلّعنّطريقّإزالة ّكذلكّسرقة ّويتم ّالمنتجة، ّدونّترخيصّالشركة معالمهّّوبيعها

عادةّتجهيزهّعلىّنحوّيبدوّكمنتجّجديد. ّوتغييرّهيئتهّوا 

ّّوالنسخ ّالمباشر ّالنسخ ّالبرامج: ّنسخ ّبهما ّيرد ّأن ّيمكن ّالنسخّّأونوعان ّعليه ّيطلق ما

بيعهّدونّالحصولّعلىّّأوالحرفي،ّويقصدّبهّقيامّمرتكبّهذاّالفعلّبنسخّالبرنامجّبصفةّكاملةّ

ّ.(1)ّترخيصّبذلكّمنّالجهاتّالمعنية

ّبعضّالتطبيقاتّالقضائيةّعلىّالنحوّالتالي:ّوهناك

ّقدرهاّّ-أ ّبغرامة ّ"سايبرّسوفت" ّعلىّشركة ّردينغ ّفيّمدينة ّالبريطانية ّالملكية حكمتّالمحكمة

ّفيّمكاتبها11111ّّ ّأنّوجد ّالبرامجّوبعد ّتتعاطىّقرصنة ّثبتّأنها ّبعدما ّإسترليني، جنيه

وردّمنّالشرقّاألدنىّدونّإذنّرسميّمرجعّمست711ّقرصّتتضمنّبرامجّمنسوخةّو1311ّ

ّ.(2)ّبذلك

ّنشرتهّمجلةّلوبانّالفرنسيةّمنّأنّبرنامجاّاّأيضاّاّ-ب DE CSSّصغيرّالحجمّأطلقّعليهّّما

،ّضدّالقرصنةّالمعلوماتية،ّقدّهزّأكبرDVDّمعدّلكسرّالشفرةّالمعلوماتيةّالتيّتحميّأجهزةّ

النرويجّبمداهمةّمنزلّحدثّيبلغّّمّقامتّشركةّشرطة1111الستوديوهاتّاألمريكية،ّففيّ

ّبحثاّاّعاماّا16ّمنّالعمرّ ّالتحقيقّّيرأسّمجموعةّمنّالعابثين، عنّالبرنامجّالمذكور،ّوبعد

ّ.(3)ّلساعاتّطويلةّمعّالحدثّوجهتّإليهّتهمةّ)خرقّالملكيةّالصناعية(

                                                           

ّ.113الخاليلة،ّعايد،ّمرجعّسابق،ّصّ(1)
ّ.114(ّالمرجعّالسابق،ّص2)
ّ.114،ّصالخاليله،ّعايد،ّمرجعّسابق(3ّ)
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ّ ّّانخفضتوقد ّوبلغتّالنسبة ّعلىّمستوىّالعالم، ّالقرصنة ّبلغتّالخسائرّّ%35نسبة وقد

مليارّاألمرّالذيّيدلّعلىّأنّقرصنةّالبرامجّلّتزال31.7ّّلعالميةّالناتجةّعنّقرصنةّالبرامجّا

ّ.(1)ّلالقتصادّالعالميّكبيراّاّتمثلّتحدياّا

ّ:اإللكترونيفيّالنشرّّللضررصورّوهناكّ

 اإلضافة أوة بالحذف اإللكترونيل في وظائف البرامج التعد ي -2

ّاإللكترونيّبالبياناتّيقصد ّوالمخزنةّة ّالمعالجة ّوالبيانات ّالمدخلة ّالبيانات للحاسوب:

ّب ّوالبرامج ّوالمعلوماتّالمخرجة ّهذهّأنواعوالمعلوماتّالمخزنة ّتتمثل ّالتشغيل ّوبرامج ّالتطبيقية ها

تغييرّمسارّالبياناتّّأوّ،محرفةّفيّنظامّمعلوماتّالحاسوبّأوالصورةّفيّإدخالّبياناتّمختلفةّ

،ّوهيّأمورّسهلّالقيامّبهاّفيّأولّمراحلّتشغيلّعّبينّاألمرينّمعاّاالجمّأوالصحيحةّالمدخلة،ّ

ّ.(2)ّنظامّمعلوماتّالحاسوب

ّالبياناتّوهذه ّإدخال ّمرحلة ّهي ّلألفرادّالمرحلة ّمنّّالشخصية ّأكثر ّإن ّحيث لمعالجتها،

ّ.(3)ّنصفّالجرائمّالمعلوماتيةّتقعّباستخدامّهذهّالطريقة

ّ ّتغيرّوحذفّّأيضاّاهناكّّإنبل ّبارعّفيّطريقة ّبعضها فيروساتّوبرامجّحصانّطروادة،

أشياءّمنّالنظامّوالبعضّاآلخرّواضحّفيّالتغييرّوفيّكالّالحالتينّفنشاطهاّمزعجّبشكلّكبيرّ

ّومأساوي.

                                                           

ّاألوس1) ّالشرق ّمنطقة ّفي ّنسبيا ّانخفاضا ّيسجل ّالبرامج ّقرصنة ّ"مستوى ّبعنوان ّمقال )ّ ّخالل ّعبر1114ّط ّمنشور ،"
ّ.2/6/1115النترنتّبتاريخّ

التفتيشّالجنائيّعلىّنظمّالحاسوبّواإلنترنتّ)دراسةّمقارنة(،ّرسالةّدكتوراهّمقدمةّّ.م(1113(ّالطوالبة،ّعليّحسنّ)2)
ّ.38جامعةّعمانّالعربيةّللدراساتّالعليا،ّعمان،ّصّإلى

ّ.41جرائمّالحاسبّاإللكترونيّفيّالتشريعّالمقارنّواألنظمةّالعربية،ّالقاهرة،ّصّ.م(1221(ّقشقوش،ّهدىّحامدّ)3)
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ّّفهذه ّتحدث ّقد ّالبرامجّّأيضاّاالصورة ّتدمير ّبهدف ّالحاسوب ّاختراق ّعمليات ّخالل من

ّفيّالملفا ّإذّوالبياناتّالموجودة ّمنّأخطرّالصور، ّالصورة ّهذه ّوتعد ّفيّالحاسوب، تّالمخزنة

ّاألمرّيتمّ ّهذا ّتنفيذ ّوعند ّبوضعّأمرّمعينّلبرامجّالحاسوب، عملّتحدثّلدىّقيامّشخصّما

ّ.(1)ّجزئيّللملفاتّالمرتبطةّبهذاّالبرنامجّأومسحّكليّ

ّوالتيّوصلتّّومن ّالصورة ّلهذه ّالعملية ّموظفّسابقّفيّشركةّّإلىالقضايا ّقيام القضاء

بالدخولّللنظامّالمعلوماتيّللشركةّعنّطريق11/2/1285ّّويدعىّرونالدّجينّبييرّلسونّفيّ

ّومحوهّ ّفيروس، ّوزراعة ّأمن، ّكضابط ّالسابقة ّوظيفته ّبحكم ّيعلمه ّالذي ّللنظام ّالخلفي الباب

إغالقّّإلىفأدىّذلكّّسجلّعمولتّبيع،ّثمّقيامهّبعدّيومينّبتنشيطّذاتّالفيروس،168.111ّ

ألنهّلمّيكنّ؛ّمنّالصفرّالنظامّاألمرّالذيّترتبّعليهّقيامّالخبراءّببناءّنظامّمعلوماتيّجديدّبدءاّا

حتياطيةّوكذلكّقواعدّالبياناتّملوثةّهيّاألخرى،ّوحكمّللشركةّلهمّماّإذاّكانتّالنسخّاإلّمؤكداّا

ّ.(2)1286ّفيّعامّّدولر،ّوكانّذلك11811ّبالتعويضّالذيّطالبتّبهّوالبالغّ

لهّحقّالولوجّفيّعملياتّّأوالتّبواسطةّأيّشخصّوالذيّساهمّيالتعدإجراءّهذهّّويمكن

ّإنشاءّوتشفيرّوتسجيلّونقلّوالتحققّمنّنقلّالبياناتّالمخصصةّلإلدخالّفيّنظمّالمعلومات.

 التحكم في أجهزة حاسوب اآلخرين -0

ّتعديلّ ّول ّللحاسوب، ّالعادية ّبالوظائف ّالمساس ّالضرر ّمن ّالنوع ّهذا ّإلحاق ّيتطلب ل

بلّيقتصرّاألمرّعلىّالدخولّمنّجانبّالبعضّّ،المخزنةّفيّذاكرتهّالبياناتّالشخصيةّلألفراد

                                                           

بحثّبعنوان:ّجرائمّالحاسوبّوأساليبّمواجهتها،ّمجلةّاألمنّوالحياة،ّجامعةّنايفّّ.م(1222(ّمحمدّسليمانّمصطفىّ)1)
ّ.42،ّص122العربيةّللعلومّاألمنية،ّالرياض،ّالعددّ

ّ.131ابق،ّصعايد،ّمرجعّسّ(ّالخاليلة،2)
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تّعليهاّمنّالتنصّ ّأوّوالبياناتّمركزّنظمّالمعلوماتّوأداةّإلكترونيةّتسمحّبالتقاطّالمعلوماتّإلى

ّ.(1)ّتسللّحركتهاّبعد

أنّإماّّاإلختراقّوّ،حاسوبّتعودّلآلخرينّزةإلّأنّاألمرّيتطلبّمنّجهةّأخرىّاختراقّأجه

أجهزةّالحاسوبّمنّخاللّاستعمالّّإلىالماديّيسمحّبالدخولّّاإلختراق،ّفإلكترونياّاّأوّيكونّمادياّا

ّ ّالممغنطة ّكاألشرطة ّنتظارّحتىّيتقدّ اإلّأووسائلّمادية بالدخولّويفتحّلهّمّشخصّمسموحّبه

ّ.(2)ّالبابّفيدخلّمعهّفيّالوقتّنفسه

ّ ّعملية ّاختراقّّاإلختراقولكيّتتم ّليتيحّللمخترقّالذيّيريد ّمنّبرنامجّيتمّتصميمه فالّبد

ّذلكّّاآلليالحاسبّ ّوقدّصّ اإلختراقلشخصّآخرّأنّيتم ّمنّتلكّالبرامجّالتيّتتيحّمّ ، ّالعديد م

ّ ّكثيراّاّاإلختراقعملية ّتعطل ّضعفّأساسية ّنقطة ّبها ّكان ّمعظمها ّأن ّإل ّسهلة، منّّويجعلها

موهّنّمصمّ إمكانياتها،ّوهيّإمكانيةّالشعورّبتلكّالبرامجّوالقضاءّعليها،ّفيماّعداّبرنامجّواحدّتمكّ 

األخرىّوأطلقّعلىّهذاّالبرنامجّاسمّّاإلختراقمنّالتغلبّعلىّهذاّالعيبّالموجودّفيّكافةّبرامجّ

ّ.(3)ّطروادة(ّ)حصان

فيّكونهّيتيحّللمخترقّأنّيحصلّّتهويعدّحصانّطروادةّمنّالبرامجّالخطرة،ّوتكمنّخطوّر

ّ ّريبة ّأية ّتثير ّل ّبطريقة ّالدخول ّيكون ّوبالتالي ّالسر، ّكلمة ّيتمكنّصاحبّّأوعلى ّفال شك،

ّ.(4)ّالجهازّمنّمالحظةّوجودّدخيلّيتمكنّمنّالدخولّعلىّالجهازّفيّغيبةّصاحبه

                                                           

ّ.111(ّمحمودّعبدّاهللّحسين،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.131(ّالخاليلة،ّعايد،ّمرجعّسابق،ّص2)
ّ.48(ّالجنبيهي،ّمنيرّوممدوحّ،ّمرجعّسابق،ّص3)
ّ.48(ّالمرجعّالسابق،ّص4)
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منّخطورةّاختراقّأجهزةّالحاسوبّالعائدةّلآلخرين،ّإلّأنناّنجدّلألسفّأنّهذاّالفعلّوبالرغمّ

ّمجرّ  ّغير ّالقانون ّفي ّالعراقيم ّّبخالف، ّمجرماّاّياألردنالقانون ّيعد ّالجرائمّّإذ ّقانون بموجب

ّة.اإللكتروني

 :المطلب الثالث
 البرامج الفيروسيةعلى البيانات الشخصية لألفراد من خالل  التعد ي

ّللتعدّ  ّوسيلة ّالفيروسية ّالبرامج ّتعدُّ ّعبر ّلألفراد ّالشخصية ّالبيانات ّعلى ّّواإلنترنتي فيّ،

رتكبّعنّألنّاإلتالفّلألجهزةّوالبرامجّأصبحّيّ ّ؛ةاإللكترونيزادّخطرّالفيروساتّّالحاضرالوقتّ

كانّنوعه،ّّعد،ّفالّيستطيعّالمضرورّمعرفةّمرتكبّهذاّاإلتالفّالذيّحدثّلهّأياّاطريقهاّعنّبّ 

لطبيعتها،ّفقدّتحدثّآثارهاّالتخريبيةّّنظراّاأنّبعضّالفيروساتّيصعبّالكشفّعنهاّّإلىإضافةّ

ّ.أصالّاوتخرجّدونّعلمّالمضرورّبوجودّالفيروسّ

وقدّعرفّفيروسّالحاسبّبعدةّتعاريفّمنهاّبأنهّ"عبارةّعنّبرنامجّيصممهّبعضّالمخربينّ

بطّنفسهّببرامجّأخرىّثمّيتكاثرّوينتشرّداخلّالنظامّألهدافّتخريبية،ّمعّإعطائهّالقدرةّعلىّّر

ّ.ّ(1)ّحتىّيتسببّفيّتدميرهّتماما"

ةّأجزاءّمكتوبّبإحدىّلغاتّالبرمجةّفيّحينّعرفهّالبعضّاآلخرّبأنهّبرنامجّيتكونّمنّعدّ 

وسيطّكعائلّّإلىبطريقةّخاصةّتسمحّلهّبالتحكمّفيّبرامجّأخرىّوقادرةّعلىّتكرارّنفسهّويحتاجّ

ّ.(2)ّاألسطوانةمساحةّتنفيذيةّعلىّّأولهّ

                                                           

ّ.111(ّالخاليلة،ّعايد،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.السابقّنفسهمرجعّال(2ّ)
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ّتّ ّوأضرار ّل ّالفيروسات ّالحاسبهذه ّوقت ّسرقة ّفمنها ّحصرها، ّيمكن ّول والبياناتّّعد

ّّو،ّالشخصيةّلألفرادّالمخزنةّفيه تدميرّجدولّالتوزيعّللملفات،ّوالتجسسّّوتدميرّقطاعّالتحميل،

ّعلىّالنظم.

ّفيروساتّالحاسبّاآللي:ّأنواعّومن

 الحاسوبيةالفيروسات  -2

ّّوهي ّتستهدف ّالتي ّالفيروسات ّالبياناتملفات ّوكذلك ّالحاسوب، ّلألفرادّبرامج ّالشخصية

المخزنةّفيّالحاسب،ّويطلقّعليهاّفيّهذهّالحالةّ)فيروسّالتالعبّبالبيانات(،ّوالذيّيعرفّبأنهّ

ّليتحركّبصفةّخاصةّمنّملفّ ّإنشاؤه آخرّكيّيحصلّعلىّمعلوماتّّإلىبرنامجّفيروسيّيتم

ّ.(1)ّيحلّمحلهاّأويعدلهاّّأودةّمحد

المغربيّالمتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّّالقانونوفيّ

ّ ّلسنة ّالمادة1112الشخصي ّأوضحت 1ّ)ّم، ّمفهوم ّمنه "ملف معطيات ذات طابع (

كلّمجموعةّمهيكلةّمنّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّيمكنّالولوجّإليهاّّبأنه:ّ)ملف(ّشخصي"

ّأوموزعةّبطريقةّوظيفيةّّأوغيرّممركزةّّأووفقّمعاييرّمعينةّسواءّكانتّهذهّالمجموعةّممركزةّ

ّء.جغرافية،ّمثلّالمحفوظاتّوبنوكّالمعطياتّوملفاتّاإلحصا

 برامج الدودة -0

إيقافّنظامّالحاسبّبصورةّكاملةّوذلكّّأودرةّتعطيلّوهيّالبرامجّالتيّتتصفّبأنّلديهاّق

ّشبكةّ ّلتغطي ّآلخر ّحاسب ّمن ّمتنقلة ّالحواسيب، ّتشغيل ّنظام ّفي ّفجوة ّاستغالل ّطريق عن

                                                           

ّ.181(ّحسين،ّعبدّاهللّ،ّمرجعّسابق،ّص1)
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بأكملها،ّوقدّيتكاثرّعددهاّعنّطريقّإنتاجّنسخّمنهاّوهيّتشبهّالبكتيرياّفيّتكاثرها،ّكماّتهدفّ

ّالبرامجّ ّاّإلىهذه ّيؤديّشغلّأكبرّنطاقّممكنّمنّسعة ّمما الخفضّمنّّأوالتقليلّّإلىلشبه

قدرتها،ّوقدّتتجاوزّذلكّفيّبعضّاألحيانّوتقومّبأعمالّتخريبّحقيقيةّللملفاتّوالبرامجّوأنظمةّ

ّ.(1)ّتشغيلّالحاسبّووسائلّالتصالّالخاصةّبه

 الزمنية أوالقنابل الموقوتة  أوالقنابل المنطقية  -3

تالفهاويقصدّبهذاّالنوعّتلكّالفيروساتّالتيّ ّ،ّوهذاّالنوعّيظلّساكناّا(2)ّتتولىّتدميرّالبرامجّوا 

قصيرة،ّيحددهاّمؤشرّموجودّفيها،ّوهذاّالمؤشرّّأودونّفاعليةّوبالتاليّغيرّمنكشفّلمدةّطويلةّ

ماّيعرفّبتوافرّشروطّمنطقيةّمعينةّداخلّبرنامجّّإلىةّالزمنية،ّإنماّقدّيمتدّلّيقتصرّعلىّالمدّ 

ّتوافرتّالشروطّبدأّبرنامجّالقنبلةّبمهامهّالتخريبية،ّعلماّاّأوملفّمعين،ّفإذاّحلّالميعادّّأومعينّ

ثوانّبلّجزءّمنّالثانيةّّأوبضعّدقائقّّإلىبأنهاّتؤديّمهامهاّبسرعةّفائقةّوفيّزمنّقياسيّيصلّ

ّ.(3)ّوفقّماّهوّمحددّلها

 :المطلب الرابع
 .اإلنترنتي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة وسائل أخرى للتعد  صور و 

ّّتنوعتّلقد ّلألفرادّاإللكترونيّالتعد يوسائل ّالبياناتّالشخصية ّّعلى ّعبر ّاإلنترنتشبكة

ّ:(4)ّبطرقّوأساليبّمتعددة،ّمنها

                                                           

ّ.411،ّص1تكنولوجياّالمعلومات،ّدارّالمناهجّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّطّ.م(1114(ّالسالمي،ّعالءّعبدّالرزاق)1)
ّ.125(ّمنصور،ّمحمدّحسين،ّمرجعّسابق،ّص2)
ّ.77ّ،ّص1الحاسبّوأمنّالمعلومات،ّمركزّالبحوثّبمعهدّاإلدارةّالعامة،ّ،ّالرياض،ّطّ.م(1111)ّ(ّداود،ّحسنّظاهر3)
ّوماّبعدها.58ّ،ّص1العنفّفيّجرائمّاإلنترنت،ّدارّالمسيرة،ّبيروت،ّطّ.م(1115الرشيدي،ّمحمود)ّ(ّانظر:4)
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ّاإللكترونيّاإلختراق .1 ّلحسابات ّالمشروع، ّغير ّالدخول ،Accountsّّّمستخدمي ّمن الغير

منّالمستخدمAdminّّوصالحياتّاإلدارةPasswordّّالموقعّوالستيالءّعلىّالرقمّالكوديّ

علىّإعادةّالحسابّوصالحياتهمّلهّمرةّأخرىّمقابلّسدادّّ–مثالّّ–األصلي،ّثمّمساومتهّ

 عمليةّشحنّهوائيّلتلفونّمحمولّخاصّبالمتهم.ّأومبلغّمالّ

،ّوطلبّاإلضافةّكصديقّللمجنيّعليه،ّوماّأنّتتمّاإللكترونيتنكرّاستخدامّأساليبّاحتياليةّلل .1

الموافقةّيقومّالجانيّبالحصولّعلىّنسخةّمنّكلّخصوصياتهّالمسجلةّعلىّحسابهّالخاصّ

،ّصور،ّمقاطعّفيديوّمصورة،ّقائمةّأصدقاءّ...(ّثمّاستخدامهاّعلىّنحوّبياناتّومعلومات)

 صفةّالمجنيّعليه.ّبّجديدّمنتحالّاإنشاءّحساّأوبتزازّمشروع،ّكالتشهيرّواإل

ّمواقعّ .3 ّعلى ّيترددون ّوممن ّالزواج ّفي ّالراغبات ّالفتيات ّمن ّالموقع ّمستخدمي استهداف

ّّاإللكترونيالتعارفّ ّالبريد ّويسجلون ّمنّّاإللكترونيالمختلفة، ّمعهم ّللتواصل الخاصّبهم،

 لجانيّمنّبيانات.لّعليهّابتزازّمقابلّماّتحصّ الشبابّالراغبّفيّالزواج،ّومنّثمّيتمّاإل

ّالمحاد .4 ّغرف ّثاستغالل ّعملياتChatting Roomّّة ّخالل ّمن ّجدد ّضحايا لصطياد

انتحالّالصفةّللتواصلّمعّالغيرّللحصولّعلىّالموافقةّللضمّلقائمةّّأوّاإللكترونيّاإلختراق

ّوتٌّ ّالمراسالت ّالشأن ّهذا ّفي ّتأجيجّّوسائلتبع ّفي ّالمحادثة ّغرف ّتستغل ّكما عديدة،

ّضمّ  ّخالل ّمن ّوالجنسية ّوالحزبية ّوالطائفية ّالعرقية ّوالحتقانات ّمنّالصراعات ّللعديد ها

 مستخدميّالشبكةّغيرّمحدديّالهوية.

لمستخدميّالموقعAccountsّّةّاإللكترونيالحريةّالمطلقةّفيّإنشاءّأيّعددّمنّالحساباتّ .5

لنوعيةّاستخدامه.ّّللعديدّمنهمّأنّينشئّأكثرّمنّحسابّوبأكثرّمنّاسمّطبقاّاّتوبالتاليّأتاح

والتشهيرّبالغير،ّحيثّيمكنّأليّّاإلساءةوالمشينةّفيّّضحةكماّتستخدمّتلكّالحساباتّالفاّ"

ّبعضّالمعلومات ّفيه ّويضع ّفتاة( ّ)شاب، ّالغير ّحسابّباسم ّإنشاء ّمن ّوالبياناتّمستخدم
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ّلّر ّالغير، ّهذا ّعن ّأرقامّالكاذبة ّوضع ّويمكن ّاآلخرين، ّمع ّعالقاتّجنسية ّإقامة ّفي غبته

ّلمضايقاتّتلفونيةّ تلفوناتّحقيقيةّلمنّيرادّالعملّعلىّإيذائهمّوالتشهيرّبهم،ّحتىّيتعرضوا

ّعديدةّمنّزوارّهذاّالموقعّالفاضح.

ّ ّأخرىّللتعديّعلىّماوعلىّضوء ّوسائلّوصور ّتكونّهناكّ ّقد ّيرىّالباحثّأنه ّسبق،

عالناتّدعائيةّتالتيّتمّجمعهاّّلألفرادّلشخصيةبياناتّاال تمثلّفيّإغراقّالمستخدمينّبرسائلّوا 

البتزازّوالتهديدّوالدعايةّالمضللةّونشرّالفيروساتّلتدميرّّأو،ّالشركاتّالدعائيةّمزعجةّلمنتجات

ّالبريد ّفي ّالموجودة ّوالمعلومات ّوالملفات ّالبيانات ّتوصفّاإللكترونيّومسح ّاإلعالنات ّوهذه ،

العاديّّاإللكترونيغيرّالمرغوبّفيها،ّوتصلّهذهّالرسائلّإماّعلىّالبريدّّأوبالرسائلّالمزعجةّ

الموجودّفيّشبكاتّّاإللكترونيعبرّالبريدّّأوّ:Gmail, Hotmail, yahooالخاصّبالمستخدمّ

ّ.اإلجتماعيالتواصلّ

:ّللبياناتّالشخصيةّلألفرادتشكلّتهديداّغيرّالمرغوبّفيهاالتيّّأوبالرسائلّالمزعجةّّيقصد

المرغوبةّمنّقبلّالمستلمينّّأوّ،المتوقعةّأوّ،إرسالّكمّهائلّمنّالرسائلّالعشوائيةّوغيرّالمطلوبة

ّالرسائل ّ(1)ّلهذه ّعنّطريقّّأو. ّبالتصالّبالمستخدم ّعشوائيا ّالمتطفلّالذيّيقوم يسمىّبالبريد

ّأوالحمالتّاإلعالنيةّويطلبّمنهّالدخولّللبريدّوالنقرّعلىّزرّماّفتحملّفيّبريدهّملفاتّضارةّ

ّ.(2)ّترسلهّلموقعّآخرّلسرقةّبياناتهّالشخصية

                                                           

(1(ّ ّالعزيز ّسليمانّبنّعبد ّهيشة، ّبنّسليمانّوبن ّخالد ّالغثبر، ّاإللكترونيّاألساليبّواإلجراءاتّّ.م(1112( الصطياد
.ّكتابّمتاحّعلىّالموقعّاإللكتروني16ّ،ّص1المضادة،ّجامعةّالملكّسعود،ّالرياض،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّط

ّ.www.coeia.ksu.edu.saلمركزّالتميزّألمنّالمعلومات:ّ
(2(ّ ّالرحمنّبنّإبراهيم ّعبد ّالشاعر، ّعمان،ّطمواقعّالتواصلّالجتّ.م(1115( ّدارّصفاء، ،1ّماعيّوالسلوكّاإلنساني،

ّ.57ص
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ّّويمكن ّالتواصل ّشبكات ّعلى ّالمزعجة ّالرسائل ّهذه ّترسل ّاعياإلجتمأن المدوناتّّأو،

وسائطّّأوعلىّجهازّالهاتفّالنقالّفيّصورةّرسائلّنصيةّقصيرةّّأوالمنتديات،ّّأوة،ّاإللكتروني

الترويجّعنّّإلىةّالتيّتهدفّاإللكترونيالمتاجرّّأو،ّوترسلّمنّقبلّالشركاتّالتجاريةّ(1)متعددة

ّمنتجاتهاّوتحقيقّالربحّولكنّبصورةّمزعجة.

والصفةّالغالبةّفيّطبيعةّالرسائلّالمزعجةّهيّالصفةّالتجارية،ّولكنّيمكنّأنّتكونّذاتّ

ّ.(2)ّجنسيةّأوجّألفكارّطائفيةّتروّ ّأودينيةّّأوطبيعةّسياسيةّ

  

                                                           

ّ.16(ّالغثبر،ّخالدّبنّسليمانّوبنّهيشة،ّسليمانّبنّعبدّالعزيزّ،ّمرجعّسابق،ّص1)
م(،ّالحمايةّالقانونيةّلحقوقّالمستهلكّاألساسية،ّدراسةّمقارنةّفيّالقانونّالفرنسي1113ّ(ّالعوضي،ّعبدّالهاديّفوزي)2)

ّ.41ةّالحقوق،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّسلطنةّع مان،ّصوالمصريّوالعماني،ّكلي
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 :الفصل الرابع
البيانات الشخصية لألفراد عبر  على التعد يالمسؤولية المدنية الناشئة عن 
 وآثارها اإلنترنتشبكة 

ّأنّ ّفإنهّّالتعد يّتمّبيانّأنماطبعد ّوأدواتهّووسائلهّوصوره، علىّالبياناتّالشخصيةّلألفراد

ّ.التعد يالمدنيةّالناشئةّعنّهذاّّبالمسؤوليةيجدرّبيانّاألحكامّالمتعلقةّ

علىّالبياناتّّالتعد يالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّّهذاّالفصلّيتمّدراسةّطبيعةّخاللومنّ

ّواآلثارّالمترتبةّعليها،ّوذلكّفيّمبحثين:ّالشخصيةّلألفراد،

ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفراد.ّالتعد ي:ّطبيعةّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّالمبحث األول

علىّالبياناتّالشخصيةّّالتعد ي:ّاآلثارّالمترتبةّعلىّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّالمبحث الثاني

ّلألفراد.

 :المبحث األول
 على البيانات الشخصية لألفراد التعد يطبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن 

علىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّّالتعد يمنّالمتصورّفيّالواقعّالعمليّأنّيترتبّعلىّ

ّأومسؤوليةّمدنيةّبحقّالمعتديّعلىّهذهّالبيانات،ّوهذهّالمسؤوليةّقدّتكونّتقصيرية،ّّاإلنترنت

ّعقدية.

ّ:مطلبينّإلىوعليه،ّسأقسمّهذاّالمبحثّ
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 :المطلب األول
 .اإلنترنتعلى البيانات الشخصية لألفراد عبر  التعد يعن  لناشئا الفعل الضار

ّيترتبّعلىّ ّّالتعد يقد نشوءّالمسؤوليةّّاإلنترنتعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكة

ّالتقصيرية، ّّالمدنية ّهو ّيتغير، ّل ّقانونيّواحد ّبالتزام ّبالغير،ّاإللتزامهيّإخالل ّاإلضرار ّبعدم

ّت ّمن ّبد ّل ّالمعتدي ّبحق ّالمسؤولية ّهذه ّتقوم ّالضراروحتى ّهي ّأركان، ّثالثة والضررّّوافر

ّوالعالقةّالسببيةّبينهما.

ّوعليهّسأبحثّهذهّاألركانّفيّثالثةّفروع.

 .الفرع األول: االضرار

ّالفعلّالضارّمنّأهمّمصادرّ ّتطبيقاّاّاإللتزاميعدُّ ّالعملية،ّويأتيّبالمرتبةّّوأكثرها فيّالحياة

الثانيةّبعدّالعقد،ّحيثّيعدّالفعلّالضارّأولّالمصادرّغيرّاإلراديةّكالحوادثّالتيّيترتبّعليهاّ

ّآثارّقانونية.

ّيّ ناألردالقاعدةّالعامةّفيّالقانونّالمدنيّالعراقيّوالقانونّالمدنيّ صيبّالغيرّيّأنّكلّتعد 

ّنص ّ ّذلك ّوعلى ّالمدنية، ّللمسؤولية ّالتعويضّأثر ّوهذا ّالتعويض، ّيستوجب انّالمشر عّبضرر

وحتى416ّّالعراقيّنظمهاّفيّالموادّمنّ)ّالمشر عيّعلىّهذاّالنوعّمنّالمسؤولية،ّفاألردنالعراقيّّو

ّ(.454وحتى494ّّّيّفيّالموادّ)ّمناألردن(ّمبينااّجوانبهاّالمختلفة،ّونظيره452ّ

يّالتوجهّالعامّالذيّأسساّوبنياّعليهّنظريتهما،ّحيثّنصّاألردنانّالعراقيّّوالمشر عوقدّبينّ

(ّ ّ"416فيّالمادة ّمدنيّعراقيّبأن: ّذّ ّ( ّيصيبّالغيرّبأيّضررّآخرّغيرّما كرّفيّكلّتعد 

ّونصتّالماد ّيستوجبّالتعويض"، ّالسابقة ّالمواد ّمدنيّأردنيّعلىّأن494)ة ):ّّ ّكل إضرارّ"

ّوّغيرّمميزّبضمانّالضرر".بالغيرّيلزمّفاعلهّول
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ّّيتضح ّأن ّذلك ّّوالمشر عمن ّالعراقي ّأساسّاألردنين ّعلى ّالتقصيرية ّالمسؤولية ّأقامم ّقد ي

ّالفعلّالضارّولمّيشترطاّوجودّالخطأ.

ّفعلّ ّعليهّالمشر عوحسناا ّمخالفينّبذلكّما ّالنظريةّمنّالفقهّاإلسالمي، ّهذه انّحينّاقتبسا

المصريّوالذيّأقامهاّعلىّالخطأ،ّحيثّنصّفيّّالمشر عومنّبينهاّّالتشريعاتفيّمعظمّالحالّ

ّ(ّعلىّأنه:ّ"كلّخطأّسببّضررااّللغيرّيلزمّمنّارتكبهّبالتعويض".541المادةّ)

ّ ّفمنّأدىّفعلهّّإلىيّهيّأقربّاألردنانّالعراقيّّوالمشر عذلكّأنّنظرة ضررّّإلىالعدالة،

ّنتّينبغيباآلخرينّ ّاألخذّأنّيتحمل ّفيّحالة ّوأنه ّإياهم، ّالضارّوذلكّبتعويضه ّالفعل ّهذا يجة

ّ ّالمنطق ّهذا ّيؤدي ّفسوف ّالخطأ، ّعلى ّالمسؤولية ّهذه ّوأقمنا ّاألخرى ّالنظر وجودّّإلىبوجهة

أضرارّمحققةّبالناسّولّنجدّمنّيتحملّعبءّالتعويضّعنّهذهّاألضرار،ّوذلكّفيّالحالتّ

وفقااّللمعنىّالسائدّفيّالفقهّالقانونيّوهوّالخروجّعنّالتيّلّنستطيعّأنّننسبّللشخصّالخطأ،ّ

ّ.(1)ّالسلوكّالمألوفّللشخصّالمعتاد

ّ ّونظيره ّالعراقي ّالمدني ّبلّاألردنفالقانون ّالتقصيري ة، ّالمسؤولي ة ّلقيام ّالخطأ ّيشترطان يّل

ّ ّأيّيؤدِّيّالفعل ّالفعلّضاراا، ّيكون ّأن ّتلكّّإلىيكفي ّلقيام ّلّيشترط ّلذلك، ّذاته، ّفي الضرر

.ّوقدّالتعد يّأونحراف،ّاّفيّفعلهّمنّمعنىّاإلالمسؤولّممي زاا،ّأيّمدركااّلمّالمسؤولي ةّأنّيكون

يّهذاّاألساسّالسابقّذكرهّمنّالحديثّالنبويّالشريفّ"ّلّضررّاألردنّوّانّالعراقيالمشر عاستقىّ

ّالغيرّيلزمّبتعويضّاألضرارّالتيّيسبِّبهاّللمتضررّالمعتدىّعلىّبياناتهّ؛ّ.ّوعليه(2)ّولّضرار" فإنَّ

                                                           

ّ.51،ّص1العملّغيرّالمشروعّباعتبارهّمصدرااّلاللتزام،ّدراسةّمقارنة،ّالقاهرة،ّطّ.م(1285(ّحمزة،ّمحمودّجاللّ)1)
يين،ّعمَّان،ّاألردن،ّإعدادّالمكتبّالفنيّفيّنقابةّالمحامين1ّي،ّجاألردن(ّراجع:ّالمذكراتّاإليضاحي ةّللقانونّالمدني2ّ)

 .177ص
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ّالقانونينّّاإلنترنتالشخصيةّعبرّشبكةّ بغضّالنظرّإْنّكانّفعلهّيشكِّلّخطأا،ّأمّل،ّوذلكّألنَّ

مّالمذكورينّأعالهّقدّاعتدَّاّبالمسؤولي ةّالموضوعي ةّللمتسبِّبّبالضررّدونّالنظرّللنشاطّالذيّيقّو

ّبهّسواءّأكانّخطأاّأمّل.

ّاإلضرارّقدّيكونّبالمباشرة،ّ بالتسبُّب،ّفإْنّكانّبالمباشرةّلزمّالضمانّولّشرطّله،ّّأوكماّأنَّ

ذاّوقعّبالتسبُّب،ّفيشترطّ .ّوالمباشرّ(1)ّالضررّإلىأنّيكونّالفعلّمفضيااّّأوالتعمُّد،ّّأو،ّالتعد يوا 

ّعتدادّفيماّإذاّكانّفعلهّخطأّأمّل.رّدونّاإليتحمَّلّتعويضّاألضرارّالتيّيسبِّبهاّللغي

ّالباحثّأنّمسلكّّوعلى ّسبقّيجد معّّمويتالءيناسبّّياألردنينّالعراقيّّوالمشر عضوءّما

علىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّّالتعد يمفهومّالفعلّالضارّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّالناشئةّعنّ

 .اإلنترنتعبرّشبكةّ

مّيجدّالباحثّأن1112ّيّلسنةّاألردنبياناتّالشخصيةّمشروعّقانونّحمايةّالّإلىّوبالرجوع

ّّالمشر ع ّعن ّالناشئة ّالتقصيرية ّأسسّالمسؤولية ّعلىّّالتعد يقد ّلألفراد ّالبياناتّالشخصية على

(ّمن13ّ)ةّ،ّأيّالفعلّالضار،ّوهذاّماّتضمنتهّالفقرةّحّمنّالمادالتعد يّأوأساسّالخطأّالجسيمّ

ّيكونّفإنهّالمعالجة،ّعنّولالمسّؤّقبلّمنّالتعد يّأوّالجسيمّالخطأّحالةّفي"ّّا:المشروعّبنصه

ّعليهّوقعتّمعنويةّأوّماديةّأضرارّأوّتكاليفّأيةّعنّبالمعالجةّالمعنيّالشخصّبتعويضّاّاملتزم

ّالمعالجةّعنّالمسؤولّعهدةّفيّتقعّوالتيّالشخصيةّبياناتهّوسالمةّبأمنّإخاللّأيّحدوثّبسبب

ّ".المدنيّالقانونّفيّوالتعويضّالمسؤوليةّألحكامّوفقاا

                                                           

(1(ّ ّتنصّالمادة ّالمدني157ّ( ّالقانون ّمن ّ"األردن( : ّبأنَّ ّّ-1ي، ّبالمباشرة ّاإلضرار ّّأويكون ّكانّّ-1التسبُّب. فإْن
ّ ّالتعدِّي، ّبالتسبُّبّفيشترط ّوقع ذا ّوا  ّله ّولّشرط ّالضمان ّلزم ّّأوبالمباشرة ّّأوالتعمُّد، ّمفضياا ّالفعل ّيكون ّإلىأن

 الضرر".
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 الفرع الثاني: الضرر

توافرّاإلضرار،ّبلّيجبّأنّينجمّعنّّأو،ّالتعد يتوافرّّالتقصيريةّلّيكفيّلقيامّالمسؤولية

ّضرر ّالفعل ،ّ ّفال ّالضرر ّانتفى ّالدعوىفإذا ّوالمكلفّبإثباتّّ؛تقبل ّمصلحة ّبغير ّدعوى ألنها

ألنّالضررّواقعةّّ؛الضررّهوّالمضرورّولهّإثباتهّبكافةّطرقّاإلثباتّبماّفيّذلكّالبينةّوالقرائن

ّ.(1)ّمادية

فالضررّهوّالركنّالذيّلّخالفّعليهّمنّأركانّالمسؤوليةّالمدنية،ّفهوّالشرارةّاألولىّالتيّ

فيّمساءلةّمنّأحدثهّسواءّأكانتّالمساءلةّوفقّقواعدّالمسؤوليةّعنّالفعلّالتفكيرّّمنهاينبعثّ

ّ.(2)ّأمّفعلّاألشياءّ،أمّفعلّالغيرّ،الشخصي

الضررّبشكلّكبيرّبحسبّدرجةّجسامةّنتائجّالفعلّالضار،ّفهذاّاألخيرّّأنواعوقدّتشعبتّ

المساسّفيّشرفهّوكرامته،ّلذلكّفإنّّأوجرحهّّأوموتّالمصابّّأوإتالفّالمالّّإلىقدّيؤديّ

،ّكماّأنّصورّالحضارةّالحديثةّوالترفّأيضاّاالمضرورّكماّيطالبّبالتعويضّعنّالضررّاألدبيّ

ّ ّيعيشه ّأدتّّاإلنسانالذي ّقد ّالحاضر ّالوقت ّالماديةّّإلىفي ّاألضرار ّوتشعيبّعناصر زيادة

ّ.(3)ّاألضرارّالمعنويةّوالجسديةّوخصوصاّا

                                                           

ّأن1) ّسلطان، ّّ.م(1287)ّور( ّالمدني ّالقانون ّفي ّاللتزام ّاألردنمصادر ّمنشوراتّالجامعة ّاإلسالمي، ّوالفقه ية،ّاألردني
ّ.171،ّّص1عمان،ّط

(2(ّ ّنوريّحمد ّعدنانّوّخاطر، ّالسرحان، ّدارّّ.م(1111( ّ)اللتزامات( شرحّالقانونّالمدني،ّمصادرّالحقوقّالشخصية
ّ.418،ّص1الثقافةّوالنشر،ّعمان،ّط

ّ.412المرجعّالسابق،ّص(3ّ)
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ّ ّالضرر ّتقسيم ّعلى ّالفقه ّدرج ّمالية،ّّإلىوقد ّبمصلحة ّاإلخالل ّماديّوهو ّضرر نوعين:

غيرّّأوكانّقدرهاّوالضررّاألدبيّّماّيلحقّالشخصّمنّخسارةّوماّيفوتهّمنّكسبّأياّاّكليشملّ

ّ.(1)ّالماليّوهوّاإلخاللّبمصلحةّغيرّمالية

ليةّاألخالقيةّالتيّلّتعبأّإلّوفيّالضررّيكمنّفارقّجوهريّبينّالمسؤوليةّالمدنيةّوالمسؤّو

بالخطيئة،ّوكذلكّالمسؤوليةّالجنائيةّالتيّلّيلزمّلقيامها،ّعلىّاألقلّفيّالقاعدةّالعامة،ّأنّينجمّ

ّ ّالنظام ّتهديد ّالتيّمنّشأنها ّعنّالفعلة ّبالمعنىّالذيّنقصده ّوالعبثّاإلجتماعيضررّمعين، ،

ّ.(2)ّبمصالحّالجماعة

،ّكماّلوّلمّيحترمّإشارةّالمرورّإذاّارتكبّالشخصّمخالفةّقانونيةّدونّأنّيوقعّضرراّاّ،لذلك

_،ّإلّأنهّلّيسألّمدنياّاجنائياّاّالحمراء،ّإلّأنهّلمّيلحقّضرراّبالغيرّفإنهّيمكنّأنّيكونّمسؤولّا
(3).ّ

زّيوجبّالمسؤوليةّإلّإذاّجعلّمركّمصلحةّمشروعةّلشخصّضرراّاّأويعدّالمساسّبحقّّول

ّبالضررّّأوصاحبّالحقّ ّمنه ّالمتضرر ّالفعل ّاستبدل ّفإذا ّذلك، ّقبل ّكان ّمما ّأسوأ المصلحة

ّ.(4)ّولّيستوجبّالمسؤوليةّضاراّاّأخفّمنهّفالّيعدّفعالّاّاألشدّضرراّا

 أوال: الضرر المادي

فإنّالدراساتّفيهّبجميعّجزئياتهّدرستّبشكلّكبيرّومستفيضّّ،الضررّالماديّإلىبالنظرّ

اإلسهابّفيهّمماّيبعدناّعنّموضوعناّالرئيس،ّّإلىوألجلّاإللمامّبجميعّجوانبهّوجزئياتهّفسيؤديّ

                                                           

ّعبدالرازق1) ّالسنهوري، ّجّ.م(1111)ّ( ّالمدني، ّالقانون ّفيّشرح 1ّالوسيط ّبيروت، ّالتراثّالعربي، ّاحياء لبنان،ّّ-دار
ّ.855ص

ّ.545ّ،ّص3الوجيزّفيّالنظريةّالعامةّلاللتزامات،ّمطبعةّجامعةّالقاهرة،ّطّ.م(1278(ّزكي،ّمحمودّجمالّالدين)2)
ّ.418رجعّسابق،ّصالسرحانّوخاطر،ّمّ(3)
ّ.136،ّص1الوافيّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّجّ.م(1276(ّمرقس،ّسليمان)4)
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الشروطّالتيّصيغتّلجعلّذلكّّإلىلذلكّسنقتصرّعلىّمفهومّالضررّالمادي،ّثمّبعدّذلكّنذهبّ

ّ.للتعويضّعنهّالضررّصالحاّا

ّّهوّالماديرّالضّر بمصلحةّمشروعةّلهّذاتّقيمة،ّّأواإلخاللّبحقّللمضرورّذيّقيمة،

ّ.(1)ّويشملّفيّالحالتينّالخسارةّالتيّلحقتّبالمضرورّوالكسبّالذيّفاته

كلّمساسّبحقوقّالشخصّالماليةّكحقّالملكيةّوحقّالنتفاع،ّوكذلكّكلّّمادياّاّضرراّاّويعد

ّ ّإذاّاإلنسانمساسّبصحةّوسالمة ّالتيّتعجزّّوجسمه ّكاإلصابة ّمالية كانّيترتبّعليهّخسارة

بحقّّمساسّ ّيكلفّنفقات،ّوكذلكّكلّ ّتقتضيّعالجاّاّأوّجزئياّاّأوّكلياّاّالشخصّعنّالكسبّعجزاّا

ّب،ّكالحريةّالشخصيةّوحريةّالعملّوحريةّالرأيّإذاّكانّيترتاإلنسانمنّالحقوقّالمتصلةّبشخصّ

أيّجهةّمعينةّللحيلولةّدونّّإلىعهّمنّالسفرّمنّأوعليهّخسارةّمالية،ّكحبسّشخصّدونّحقّ

يدرأّعنهّخسارةّمالية،ّوليسّيلزمّفيّالضررّالماديّّأونّيعودّعليهّبالربحّالماليّقيامهّبعملّمعيّ 

بمصلحةّمشروعةّولوّّبحقّيحميهّالقانونّبدعوىّخاصة،ّبلّيكفيّأنّيكونّماساّاّأنّيكونّماساّا

ّ.(2)ّلمّيكفلهاّالقانونّبدعوىّخاصة

ّقسمين:ّإلىماّسبقّفإنّالضررّالماديّينقسمّّإلىّوبالنظر

ّعنّالجرحّأمّالقتل.ّأ.ّضررّجسديّيقعّعلىّالشخصّفيّحياتهّسواءّأكانّناتجاّا

ّب.ّضررّماليّيصيبّالذمةّالماليةّللمضرور.

ّفيّجسده.ّأوالشخصّفيّمالهّّهو:ّاألذىّالذيّيمس ّّفالضررّالماديّمختصراّا

                                                           

ّ.553(ّزكي،ّمحمود،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.138(ّمرقس،ّسليمان،ّمرجعّسابق،ّص2)
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يجبّتوافرهاّفيّالضررّبنوعيهّالماديّوالمعنوي،ّإلّّالتيّالفقهّوضعّبعضّالشروطّاعتاد

،ّ(2)ّ،ّفيّحينّيرىّالبعضّأنهاّشرطان(1)ّأنهمّاختلفواّفيّعددها،ّفالبعضّيقولّإنهاّشرطّواحد

ولكنّبالنظرّفيهاّفإنهّيمكنّدمجّبعضهاّّ،،ّوالبعضّيرىّأكثر(3)ّوقالّآخرونّأنهاّثالثةّشروط

ّجمع ّوهنا ّعددها، ّفيزيد ّفرقها ّمن ّومنهم ّفتقل، ّالّببعض ّالقانونين ّفي ّللشروط ّعراقيودمج

ّي،ّوالتيّهيّثالثّنذكرهاّكالتالي:األردنّو

مصلحةّكقتلّشخصّآلخرّفيّحادثةّّأواإلخاللّبمصلحةّمشروعة:ّومنهاّاإلخاللّبحقّ (1

رجوعّعلىّالمسؤولّبالتعويض.ّوالمصلحةّالماليةّتكفيّلتحقيقّما،ّكانّلمنّيعولهمّحقّال

 .(4)ّالضرر،ّإذاّحصلّاإلخاللّبهاّإلّأنهّيشترطّأنّتكونّهذهّالمصلحةّمشروعة

.ّفالتعويضّفقطّيقعّبالفعلّ(6)ّاّا،ّوكونهّمباشّر(5)ّأنّيكونّمحققّالوقوعّ"تحققّالضرر" (1

ّالفعلّالضارّفالّّالذيّوقعّحتماّا ّالمتوقعّفالّتعويضّفيه،ّوكونهّوقعّنتيجةّمباشرة أما

 .(7)ّيعقلّتحميلّالنتائجّحتىّالبعيدةّوغيرّالمباشرة،ّلشخصّما

ّفقطّأوإثباتّالضررّمنّالمضرورّ (3 ّفيجوزّإثباتهاّ(8)ّمنّيمثله ّمادية، ّفالضررّواقعة :

ّللشهود لضررّعلىّالمضرورّويخضعّوالقرائنّويقعّعبءّإثباتّاّبكافةّ"طرقّاإلثبات"

 .(9)ّذلكّلتقديرّالقاضي

                                                           

ّ.548(ّزكي،ّمحمود،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.855(ّالسنهوري،ّمرجعّسابق،ّص2)
ّ.435(السرحانّوخاطر،ّمرجعّسابق،ّص3)
ّ.141،ّص1ّمصادرّاإللزامّفيّالقانونّالمدني،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّطّ.م(1114)ّالفار،ّعبدالقادر(4ّ)
ّ.117(ّسلطان،ّأنور،ّمرجعّسابق،ّص5)
ّ.438(ّالسرحانّوخاطر،ّمرجعّسابق،ّص6)
ّ.438(ّالمرجعّالسابق،ّص7)
ّ.521مصادرّاللتزام،ّالقاهرة،ّصّ.م(1288(ّالصدة،ّعبدّالمنعمّ)8)
ّ.166أنور،ّمرجعّسابق،ّصّ(ّسلطان،9)
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 ثانيا: الضرر المعنوي

الضررّالمعنويّمعّالضررّالماديّفيّالكثيرّمنّاألحكامّوحتىّلّنقعّفيّالتكرار،ّّيلتقي

ّالمادي ّعن ّالمعنوي ّالضرر ّفيها ّيختلف ّالتي ّاألمور ّعلى ّالضررّ(1)ّفسنقف ّبمفهوم ّفنبدأ ،

ّه:أنواعالمعنوي،ّثمّبعدّذلكّشروطهّّو

تحديدّمفهومّالضررّالمعنويّفيّأنّهذاّالنوعّمنّالضررّيلحقّنواحيّغيرّّصعوبةتكمنّ

ّالشخصّ ّيلحقّسمعة ّفقد ّلدىّالمضرور، ّّأومادية ّالبعضّفيّّأوشرفه ّلذلكّاقتصر اعتباره،

ّالضررّالذيّلّيردّعلىّذمةّمالية.ّأوتعريفهّعلىّأنهّالضررّالذيّلّيصيبّالشخصّفيّماله،ّ

فيّّأوعلىّالغيرّفيّحريتهّّتعدّ ّفهوّكلّ،الضررّالمعنويّعرفّبتعريفاتّكثيرةّعدةّومفهوم

ّ ّّأوعرضه ّشرفه ّّأوفي ّمسؤولّاّأوّاإلجتماعيمركزه ّالمعتدي ّيجعل ّالمالي ّاعتباره عنّّفي

 .(2)ّالضمان"

ّالماديأنّالشروطّالواجبّتوافرهاّفيّالضررّّإلىوأنّرأينا،ّفإنّغالبيةّالفقهّتذهبّّسبقكماّ

هيّذاتهاّالمطلوبّتوافرهاّفيّالضررّاألدبي،ّبلّويلحقّالتشابهّبينهماّمنّحيثّوجودهّونشأتهّ

ّالشخصّالمضرورّ ّحق ّقيام ّثم ّومن ّعنه، ّالمسؤولية ّلقيام ّسببا ّفيه ّيكون ّالذي ّالنحو على

ّبالمطالبةّعنه.

يّشروطّفإنّالخوضّفيّهذهّالشروطّمرةّأخرىّيعنيّالتكرارّلذلكّنكتفيّبماّذكرّفّوبالتالي

ّالضررّالمادي.

                                                           

ّ.865(ّالسنهوري،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّي.األردنمنّالقانونّالمدني167ّّ(ّالفقرةّاألولىّمنّالمادة2ّ)



82 

ّنوعينّنذكرهاّفيماّيلي:ّإلىتقسيمّالضررّّيمكنولكنّ

ّ،الضررّاألدبيّالمرتبطّبضررّمادي،ّكالضررّالذيّيصيبّالشخصّفيّشرفه النوع األول:

ّالمضرورّمنّوظيفتهّأوّ،كرامتهّأوّ،سمعتهّأو ّوينتجّعنّذلكّفصل ّنتيجةّّأوّ،اعتباره عمله

ّّاإلساءة ّفيّصوتهّّأوسمعته، ّرزقه ّمصدر ّرجل ّفيّوجه ّشخصّآلخر ّيسببه ّالذي كالضرر

فقدانهّصوتهّمماّيعودّعليهّبالضررّوانقطاعّمصدرّرزقهّوماّتعدّبالنسبةّلهّّإلىالحسنّمماّأدىّ

 مهنته.

ّالعاطفيةّوالنفسيةّّالنوع الثاني: ّكتلكّاآللم الضررّاألدبيّغيرّالمرتبطّبأيّضررّمادي،

بنّبفقدّأحدّاإلّأواآللمّالتيّتصيبّالزوجةّبفقدّزوجهاّّأوقدهماّطفليهماّالتيّتصيبّالوالدينّبف

ّ.(1)ّوالديه

نّيمتدّأيقتصرّالضررّعلىّالمضرور،ّبلّمنّالممكنّّرّوقوعّالضررّالمرتدّحيثّلويتصوّ 

تىّحّوّرتداد،المتضررّباإلّإلى،ّوهوّضررّمباشرّبالنسبةّةغيرهّممنّتربطهمّروابطّمعينّإلىأثرهّ

التعويضّعنهّلّبدّمنّتوافرّبعضّالشروط،ّلذلكّلّبدّمنّوقوعّالضررّعلىّالمضرورّيتمّ

رتداد،ّولّبدّمنّتوافرّصليّوالمتضررّباإلبدّمنّوجودّرابطةّبينّاألّلأنهّّةباإلضافّصلياأل

 ضرارّوالضررّالمرتد.قةّالسببيةّبينّاألالالع

على البيانات الشخصية  التعد يالناشئ عن  للفعل الضارمدى مالءمة مفهوم الضرر ولكن ما 

ّّ؟اإلنترنتلألفراد عبر شبكة 

                                                           

ّ.864ّ،865السنهوري،ّمرجعّسابق،ّصّ(1)
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مفهومّالضررّكماّوردّفإنّالمسؤوليةّوالتعويضّتكونّحاصلةّفيّحالّالمساسّّإلىبالنظرّ

تلكّّأوّ،مصلحةّمشروعةّله،ّسواءّأكانّذلكّالحقّأوّ،واألذىّأليّشخصّفيّحقّمنّحقوقه

ّبسالمةّجسمه ّمتعلقة ّّأوّ،شرفهّأوّ،حريتهّأوّ،مالهّأوّ،عاطفتهّأوّ،المصلحة غيرّّأواعتباره

ّلألفراد،ّذلك، ّالبياناتّالشخصية ّمضمون ّهو ّالحاصلّّوهذا ّالحق ّأنّيكون ّلّيشترط أيّأنه

حقّالنتفاع،ّبلّيكفيّالمساسّبأيّحقّيحميهّالقانونّكالحقّّأوّ،الضررّبهّمالياّكحقّالملكية

حقّالحريةّالشخصيةّوغيرها،ّبلّأنهّلّيشترطّأنّيكونّالحقّفيّسالمةّالجسمّّوّأوفيّالحياةّ

المساسّبحقّيحميهّالقانون،ّويكفيّأنّيقعّعلىّمصلحةّللشخصّولوّلمّيكفلهاّالقانونّبدعوىّ

ّدامتّتلكّالمصلحةّمشروعةّأيّأنّالقانونّأجازهاّوليستّمخالفةّله،ّكمصلحةّمنّ خاصةّما

ّهذاّالشخصّعلىّقيدّالحياة.ّيعولهمّالشخصّدونّإلزامّقانونيّعليه،ّفيّبقاء

ّ ّالضرر ّالقانونّعلىّتقسيم ّدرجّشراح ّعلىّّإلىوقد ّفيه ّالضرر ّماديّيقع ّضرر نوعين:

إيقاعّخسارةّّأوكسبّعلىّالمضرورّمحقق،ّّأومصلحةّماديةّللشخصّالمضرورّأيّتفويتّربحّ

ّ ّخسارة ّبإيقاع ّويكون ّمالي ّغير ّأي ّأدبي ّضرر ّالثاني: ّوالنوع ّالمضرور، ّلذلك علىّمادية

ّالمضرورّفيّمصلحةّغيرّمادية.

ّليصلحّأنّ ّالتقصيرية ّالمسؤولية ّلتقوم ّالواقع ّمنّالشروطّفيّالضرر ّوضعتّمجموعة وقد

ّفمنّأساساّايكونّ ّالمسؤوليةّّالباحثّنظرّوجهةّللتعويض، ّمدىّفاعلية ّالشروطّننظرّهنا لهذه

ّللتعويض.ّأساساّامحلّالبحثّلتكونّ

للتعويض،ّفإنّّأساساّاتلكّالشروطّوالمسؤوليةّمحلّالبحث،ّومدىّفاعليتهاّلتكونّّإلىفبالنظرّ

فبالّّ،بلّوتتطورّمنّفترةّلفترةّ،صورّالضررّفيّالمسؤوليةّمحلّالبحثّكثيرةّولّيمكنّحصرها

شكّأنّتطبيقّكلّالشروطّالتيّيجبّتوافرهاّفيّكلّضررّيقعّفيّهذهّالمسؤوليةّمحلّالبحثّ
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ّبالم ّيكون ّما ّالتعويضّمنّأشبه ّفي ّلحقوقهم ّالمضرورين ّمن ّكثيرة ّخسارة ّيسبب ّمما ستحيل

ّاألضرارّالتيّأصابتهم.

فإنّتطبيقّالقواعدّالعامةّللمسؤوليةّالتقصيريةّعلىّالضررّالذيّيصيبّالشخصّالمضرورّ

بمصلحةّمشروعةّلهّسواءّكانّذلكّالمساسّبمصلحةّماديةّّأومنّجراءّالمساسّبحقّمنّحقوقهّ

ّماديةّأو ّمحلّ ّ،غير ّالمسؤولية ّهذه ّفي ّهنا ّالعامةّّفإنه ّللمسؤولية ّالعامة البحثّتقفّالقواعد

ّحائالّا ّلها ّالتابعة ّللضرر،ّّبشروطّالضرر ّالتعويضاتّللمضرورينّفيّصورّكثيرة منّحصول

ّ.(1)ّغيرّماديّأوأنهّيصعبّعلىّالناظرّوصفّأنّهذاّضررّماديّّإلىباإلضافةّ

ّالم ّذكرّأنّصورّالضررّفيّهذه بلّصورهاّّ،البحثّلّيمكنّحصرهاّسؤوليةّمحلّ وكما

ّ،غيرّمكتملةّأوّ،سريةّأومتعددةّوتتطورّمنّفترةّلفترة،ّفقدّينتجّالضررّعنّنشرّمعلومةّخاطئةّ

ّكاذبةّأو ّضرراّاّأوّ،إشاعة ّيكون ّالبحث ّمحل ّالمسؤولية ّفي ّالضرر ّوغالبية ّحتى، ّصحيحة

بياناتّغيرّصحيحةّّقدّيؤديّنشرّفمثالّا،ّمنّوقوعّالضررّالماديّلكنّذلكّلّيمنعّأبداّاّ،معنوياّا

ّ.(2)ّعلىّإتمامهاّوهكذاّصفقةّماليةّكانّمخططاّاّأوعقدّّصفقةّتفويتّإلىماّّعنّفرد

ماّسبقّمنّعدمّإمكانيةّتحققّكلّالشروطّفيّأيّضررّفيّهذهّالمسؤوليةّّإلىفبعدّالنظرّ

محلّالبحثّمماّيعنيّحرمانّالمتضررينّمنّحصولهمّعلىّالتعويضّمعّوجودّالضررّووقوعهّ

ّلهم ّشخصية ّمصلحة ّوقوعّّ،على ّوهو ّالعدل ّليتحقق ّالواسع ّبالمفهوم ّاألخذ ّالواجب ّمن فإنه

ّغيرّمادي.ّأولمضرورّبنوعيهّإماّماديّالضررّوكونهّوقعّعلىّمصلحةّشخصيةّل

                                                           

ّ.145(ّالخاليلة،عايد،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّالظاهر)2) ّعبد ّمحمد ّحسين، ّشبكات1111ّ( ّفيّمجال ّالقانونية ّالمسؤولية ّالقاهرة،ّم(، ّالعربية، ّالنهضة ّدار اإلنترنت،

ّ.116ص
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ّكاملة ّالشروط ّتلك ّتحقق ّوجوب ّلماذا ّسائل: ّيسأل ّفيّّيعدّوقد ّالمضرورين ّأمام حائال

ّالمسؤوليةّمحلّالبحثّفيّالحصولّعلىّالتعويضات؟

ّيمكنّأنّيتحققّشرطّفأقول ّأنه لكنّلّيمكنّأنّتجتمعّكلّالشروطّّ،بعضّالشروطّأو:

ّ ّفي ّالتعويضات ّعلى ّيستطيعّللحصول ّل ّفقد ّالضرر ّإثبات ّفمثال ّالبحث، ّمحل المسؤولية

ّيستطيع ّل ّوقد ّوجوده ّمع ّإثباتّالضرر ّعليهّتقديرّالمضرور ّالذيّوقع ّالضرر فمثالّّ،كمية

ّالذيّتمّّ،بالتجسسّالمضرورّقدّيعلمّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّالتجسس ولكنّلّيعلمّما

ّب ّالضررالتجسسّعليهّمنّقبلّالمعتديّفهوّيعلم ولكنّلّيستطيعّإثباتهّومدىّالضررّّ،وجود

ردّطّ الذيّوقعّعليه،ّوذلكّلصعوبةّإثباتهّبالنسبةّلإلنترنتّواستخدامهّولتوسعّهذاّالمجالّبشكلّمّ 

ّوسريعّومتجدد.

ّإثباتّعناصرّّوفقاّا ّوعليه ّالمدعي ّعلى ّاإلثباتّيقع ّعبء ّفإن ّللمسؤولية، ّالعامة للقواعد

عيهّوذلكّوضررّوعالقةّسببية،ّفيقعّعبءّاإلثباتّعلىّمنّيدّ ّلّضارنّفعالمسؤوليةّوأركانها،ّم

فّبإثباتّماّيدعيهّكماّفيّالحديثّعنّكلعيّهوّالمالمدّ ّلماّتقضيّبهّالقاعدةّالعامةّمنّأنّ ّوفقاّا

عي،ّواليمينّعلىّالمدعىّعليهّوفيّلفظّواليمينّعلىّنةّعلىّالمدّ البيّ ّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّ"

ّأنكر" ّ(1)ّمن ثباتّالضرر ّوا  ّفيقيمّّأو، ّالموضوع، ّمحكمة ّالتيّتقدرها ّالواقعية ّاألمور ّمن نفيه

ّ.(2)ّدعوىّالمسؤوليةّمنّأصابهّالضررّالناشئّعنّالعملّغيرّالمشروع

                                                           

(1ّ ّالصفحة ّالغليل، ّإرواء ّالمصدر: ّاأللباني، ّالمحدث، ّشعيب ّبن ّعمرو ّجد ّالراوي: ّّأو( ّحكم1661ّّالرقم: خالصة
ّالمحدث:ّصحيح.

ّ.861مرجعّسابق،ّصّعبدالرزاق،ّ(ّالسنهوري،2)
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ّّو ّالذيّأصابه ّأنّيثبتّّ،المدعيّعليهّفعلولّيكتفيّمنّالمدعيّبإثباتّالضرر بلّعليه

أيّأنّيثبتّالعالقةّالمباشرةّّ،دعيّعليهّمباشرةالمّفعلالضررّالذيّيدعيهّإنماّهوّناشئّعنّ

المسببّللضررّوتلكّهيّالعالقةّالسببية،ّفيكونّللمدعيّأنّيقيمّالدليلّّفعلّالضاربينّالضررّوال

ّبكافةّطرقّاإلثبات.

 والضرر العالقة السببية بين األضرار الفرع الثالث:

تعرفّعالقةّالسببيةّبأنهاّالعالقةّالمباشرةّالتيّتقومّبينّالفعلّالضارّالذيّارتكبهّالمسؤولّ

والضررّالذيّأصابّالمضرور،ّوهيّالركنّالثالثّفيّالمسؤولية،ّفالّيكفيّلقيامّالمسؤوليةّأنّ

ّ ّأدى ّالذي ّالسبب ّهو ّالخطأ ّيكون ّأن ّبد ّل ّبل ّوضرر، ّضار ّفعل ّهناك وقوعّّإلىيكون

ّ.(1)الضرر

ّيؤديّ ّاألول ّانعدام ّحيثّإن ّحادثتين، ّبين ّضروريا ّتعاقبا ّتفيد ّمنطقية ّفكرة ّالسببية وفكرة

انعدامّاألول،ّفاألولّسببّوالثانيّّإلىانعدامّالثاني،ّوانعدامّالثانيّيؤديّبالضرورةّّإلىبالضرورةّ

ّ.(2)ّفالسببّيسبقّالنتيجةّويؤديّإليهاّصحيح؛ّنتيجةّفالّنتيجةّبالّسببّوالعكس

ّمستقلّعنّ ّوهو ّالتقصيرية ّالمسؤولية ّركنّضروريّفي ّوالضرر ّالفعل ّالسببّبين فعالقة

سألّمرتكبّالفعلّإلّعنّاألضرارّالتيّتعدّلّيّ أألنّمنّالبديهيّّ؛ركنيّالفعلّالضارّوالضرر

ّ.(3)ّهذاّالركنّتظهرّفيّعبءّاإلثباتّأهميةنتيجةّلخطئه،ّّو

                                                           

ّ.871،ّصعبدالرزاق،ّمرجعّسابق(ّالسنهوري،1ّ)
ّ.38،ّص1262شنب،ّموجزّفيّمصادرّاللتزامّ)المصادرّغيرّاإلرادية(،ّبالّدارّنشر،ّلبنان،ّّمحمدّلبيب(2ّ)
ّ.166أنورّسلطان،ّمصادرّاللتزام،ّص(3ّ)
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إذاّأثبتّشخصّأنّالضررّقدّّيّعلىّأنهّ"ردناألمنّالقانونّالمدني161ّّوقدّنصتّالمادةّ

ّأوّ،فعلّالغيرّأوّ،قوةّقاهرةّأوّ،حادثّفجائيّأوّ،نشأّعنّسببّأجنبيّلّيدّلهّفيهّكآفةّسماوية

ّ.(1)ّالتفاقّبغيرّذلك"ّأوفعلّالمتضررّكانّغيرّملزمّبالضمانّماّلمّيقضّالقانونّ

بإثباتّأنّالضررّقدّنشأّعنّسببّأجنبيّولذلكّبإمكانّالمدعيّعليهّأنّينفيّعالقةّالسببيةّ

ّ.(2)ّلّيدّلهّفيه

فعالقةّالسببيةّهيّحلقةّالوصلّبينّالخطأّوالضرر،ّفبدونهاّتنفكّعرىّالمسؤوليةّولّتقومّ

هيّالهدفّالذيّيصوبّعليهّالمدعىّعليهّسهامهّليبطلهاّفإذاّتمكنّمنّّ–دائماّّ–ولذلكّتظلّ

ّتّذمتهّمنّالتعويض.ذلكّسقطتّمنّعلىّعاتقهّالمسؤوليةّوبرأ

ّالسهلّ ّمن ّيكون ّفإنه ّ)الضرر( ّوالنتيجة ّ)الفعل( ّالسبب ّوحدة ّحالة ّفي ّأنه ّالحقيقة وفي

استظهارّعالقةّالسببيةّبينّالخطأّوالضرر،ّلكنّيصبحّاألمرّيتسمّبالصعوبةّفيّاستظهارّعالقةّ

ّاشئةّعنّسببّواحد.المنتجةّلضررّواحدّوفيّحالةّتعددّالنتائجّالنّسبابالسببيةّفيّحالةّتعددّاأل

كيّتتحققّالمسؤوليةّينبغيّأنّيرتبطّالضررّبالفعلّالضارّسواءّأكانّذلكّهوّالشخصّأمّّو

ّ.فعلّالشيءّبرابطةّسببيةّمحققةّومباشرة

فهوّالمدعيّفيّدعوىّالمسؤوليةّّ،علىّالمضرورّفيّإثباتّعالقةّالسببيةّيقعّعبءّاإلثبات

كانّالمسؤوليةّومنهاّعالقةّالسببية،ّواإلثباتّيمكنّأنّيتمّوعليهّإقامةّالبينةّعلىّادعائهّبإثباتّأّر

ّ.(1)ّعلىّالظروفّوالقرائنّنّقناعتهّاعتماداّاويستطيعّالقاضيّأنّيكوّ ّ،بكافةّطرقّاإلثبات

                                                           

ّي.األردنمنّالقانونّالمدني161ّّ(ّالمادة1ّ)
ّ.441،ّمرجعّسابق،ّص،ّنوريوخاطرّ،ّعدنان،(ّالسرحان2)
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ّوالفعلّ ّعلىّالضرر ّالدليل ّإقامة ّالمضرورّمن ّمتىّتمكن ّأنه ّعلى ّجرىّالعمل ّأنه غير

ّرابطةّ ّتوافر ّعلى ّقرينة ّلمصلحته ّقامت ّالفعل ّهذا ّعن ّعادة ّينشأ ّالضرر ّوكان ّعنه، الناشئ

السببيةّبينّالفعلّوهذاّالضرر،ّولكنّهذهّالقرينةّبسيطةّمهمتهاّنقلّعبءّاإلثباتّمنّعلىّعاتقّ

يترتبّ،ّاألمرّالذيّ(2)ّعاتقّالمدعىّعليهّالذيّيستطيعّنفيهاّبإثباتّالسببّاألجنبيّإلىالمدعيّ

ّ.عدمّقيامّالمسؤوليةّومنّثمانتفاءّعالقةّالسببيةّبينّالفعلّالضارّوالضررّالناجمّّيهعل

  :المطلب الثاني
على البيانات الشخصية لألفراد عبر  التعد يالمسؤولية العقدية الناشئة عن 

 .اإلنترنت

المتناعّعنّّأوّ،هيّجزاءّاإلخاللّبالتزامّعقديّسواءّبالتأخيرّفيّتنفيذهّالعقديةالمسؤوليةّ

ّ.(3)ّالتنفيذّالمعيبّلاللتزامّأو،ّاتّالناشئةّعنهاإللتزامتنفيذّ

ّ ّأْن ّالمتصور ّلألفرادّاإلعتداءّيصدرومن ّالبياناتّالشخصية ّمعّّعلى ّجانبّالمتعاقد من

ّأوالناشر،ّّ،ّفيقوماإلنترنتصاحبّتلكّالبياناتّكأنّيكونّمؤلفااّلمصنفّفكريّرقميّمنشورّعبرّ

ّ ّالبياناتّالتعد يبّالموزعّأوالمنتج، ّتلك ّعلى ّمعّأو، ّشخصّارتبط ّأي ّالمؤلف ّيتعلقّه بعقد

ّ.ّمصنفهّمالياا،ّفيعتديّعلىّتلكّالبياناتّباستغالل

ّ ّيكونّهذا ّقد ّمنّّاإلعتداءكذلك، ّالشركاءّفيّالمصنَّفّالمشتركصادراا المنشورّعبرّّأحد

الشركاءّبغيرهّمنّالشركاءّفيّحالّالمصنفّالمشتركّالذيّّأحدّالمؤلفينّ،ّكماّلوّأضراإلنترنت

الذيّيرغبّأحدّّفيّالبياناتّالشخصيةّذاتّالصلةّلالتعد يلّيمكنّتمييزّنصيبّكلّشريكّفيه،ّف
                                                                                                                                                                          

ّ.446ق،ّص،ّمرجعّساب،ّنوريوخاطرّ،ّعدنان،ّ(ّالسرحان1)
ّ.441،ّصسابقّالمرجعّالّ(2)
ّ.141،ّاإلصدارّالرابعّعشر،ّص1ّأحكامّاللتزام،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّطّّ.م(1118)ّ(ّالفار،ّعبدالقادر3)
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ّكلّمنّالشركاءّيملكّالمصنفّعلىّالمشاعّالشركاءّالقيامّبهّيتطلبّموافقةّجميعّالشّر كاء؛ّألنَّ

ّ.(1)ّمعّغيرهّمنّالشركاء،ّولّيمكنّفرزّحصةّكلّواحدّمنهمّعلىّحدة

ّ ّالموقع ّقيام ّذلك ّبّاإللكترونيومن ّللفرد ّحسابّشخصي ّفيه ّبياناتهّّالتعد يالمسجل على

التنازلّعنهاّللغيرّمنّقبلّهذاّالموقع،ّمماّيمكنّالرجوعّّأوالشخصيةّمنّخاللّنشرهاّللعموم،ّ

ّعليهّوفقّقواعدّالمسؤوليةّالعقدية.

ّتتمثلّأركانّالمسؤوليةّالعقديةّفيّاآلتي:

 الخطأ. .1

 الضرر. .1

 عالقةّالسببيةّبينهما. .3

 : الخطأ العقديالفرع األول

التأخيرّفيّتنفيذهّيعتبرّفيّذاتهّخطأّّأووهوّعدمّتنفيذّالمدينّللتزامهّالتعاقديّ)اإلخالل(ّ

ّيرتبّويوجبّمسؤوليةّالمدين.

الخطأّالعقديّغشّالمدينّوخطأهّالجسيمّوالعملّغيرّالمشروع،ّوفيّهذهالحالةّّأيضاّاويشملّ

التعويضّالكامل،ّكماّيشملّّإلىبلّيتعداهّّ،فإنّالتعويضّلّيقتصرّعلىّمجردّالتعويضّالعادل

ّ.(2)ّالضررّغيرّالمتوقعّوجانبّالضررّالمتوقعّّإلى

                                                           

ّمحمدّحسين1) ّ ّمنصور، ّالمعنى: ّانظرّفيّهذا ّاإلسكندرية،ّّ.م(1113)ّ( ّالجديدة، ّالجامعة ّدار ّاإللكترونية، المسؤولية
ّ.371،ّص1ط

 .27األحكامّالعامة،ّبيروت،ّصّ-المسؤوليةّالمدنيةّ.م(1116)ّعطري،ّزكريا(2ّ)
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ثباتّ سببّأجنبيّكانّنّإالخطأّيقعّعلىّعاتقّالمضرور،ّوتنتفيّالمسؤوليةّبإثباتّّوقوعوا 

ّظرفّطارئ(ّهوّالذيّحالّدونّالتنفيذ.ّأو)قوةّقاهرةّ

ّيسير،ّفالجسيمّيشترطّفيهّسوءّالنيةّكيّيسألّعنه،ّأماّ:ّنوعانّوالخطأ خطأّجسيمّوخطأ

ّ.(1)ّعداّفيّحالتّمنهاّاألخطارّالفنيةّوالنقلّبغيرّأجرالخطأّاليسيرّفيسألّعنهّ

 : الضررالفرع الثاني

ّنوعان:ّ ّوهو ّوالكسبّالذيّفاته، ّالتيّلحقتّبالمضرور ّالخسارة ّعلىّعنصرينّهما ويقوم

ّأدبي.ّومادي،ّ

ماّيلحقّالمتضررّفيّماله،ّأماّالضررّاألدبيّوهوّماّيلحقّالمتضررّّالضررّالماديّوهو

ّفيّعاطفتهّوشعوره.ّأوفيّشرفهّواعتبارهّ

والتعويضّفيّنطاقّالمسؤوليةّالعقديةّيكونّعنّالضررّالمباشرّالمتوقع،ّوالعبرةّفيّتوقعهّ

ّ.(2)ّبوقتّالتعاقد

ّالمدينّعنّالضررّالمباشرّغيرّالمتوقعّفيّحالتيّالغشّوالخطأّالجسيم.ّويسأل

 : عالقة السببية بين الخطأ والضررالفرع الثالث

لّيكفيّوجودّالخطأّمنّجانبّأحدّطرفيّالعقدّوالضررّالذيّيلحقّبالمضرورّللحكمّلهّبلّ

ّ ّعالقة ّانقطعت ّفإذا ّالضرر، ّفي ّالسبب ّهو ّالخطأ ّيكون ّأن ّذلك ّفوق ّانتفتّيشترط السببية

ّسببّأجنبي.ّإلىالمسؤوليةّويكونّذلكّبأنّيثبتّالمخطئّبأنّعدمّالتنفيذّيرجعّ

                                                           

 .111مصادرّاللتزام،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّصّ.م(1111(ّزكي،ّمحمودّجمالّالدينّ)1)
 .143(ّالفار،ّعبدالقادر،ّمرجعّسابق،ّص2)
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ّ:(1)ّالشروطّاآلتيةأركانهاّالسابقة،ّّوّولّتتحققّالمسؤوليةّالعقديةّإلّبتوافر

قابالاّّأوكانّباطالاّّأووجودّعقدّصحيحّبينّالدائنّوالمدين،ّفإذاّانتفىّالعقدّّالشرط األول:

لإلبطالّوتقررّإبطالهّفالّتقومّالمسؤوليةّالعقدية،ّوكذلكّلّتتحققّالمسؤوليةّالعقديةّإذاّوقعّخطأّ

ّبعدّانتهاءّالعقد.

قيامّالمسؤوليةّالعقديةّبينّطرفيّالعقدّالدائنّوالمدين،ّأماّإذاّأثيرتّالمسؤوليةّّالشرط الثاني:

ّ ّالمسؤولية ّهذه ّفالّتعد ّالخلفّالعامّمنّشخصّأجنبيّعنّالعقد ّويعد ّعقدية، منّحيثّالمبدأ

ّالعقد ّطرفّفي ّبمنزلة ّالعقد ّمن ّالمنتفع ّوكذلك ّمنهمّّ،والخلفّالخاصّللمتعاقد ّأحد ّأثار فإذا

ّمسؤوليةّالمتعاقدّاآلخرّفتكونّهذهّالمسؤوليةّعقدية.

ّقد.أنّيكونّالضررّالذيّلحقّبالدائنّناشئااّمنّعدمّتنفيذّالتزامّناتجّمنّالعّالشرط الثالث:

ويعنيّذلكّأنهّ،ّستحقاقّالتعويضّفيّالمسؤوليةّالعقديةلشرطّ،ّفهوّاإلعذارّالشرط الرابع:

ماّلمّينصّّ،التأخيرّفيّتنفيذهّإعذارّالمدينّوأّاإللتزاميشترطّلستحقاقّالتعويضّعنّعدمّتنفيذّ

ّعلىّغيرّذلك.

هوّوضعّالمدينّفيّمركزّالطرفّالمتأخرّعنّتنفيذّالتزامهّويسجلّّ(2)منّاإلعذارّوالمقصود

عليهّذلك،ّحتىّلّيحملّسكوتّالدائنّعندّحلولّاألجلّمحملّالتسامحّوالرضاءّالضمنيّبتأخيرّ

ّوباإلعذارّيقومّحقّالدائنّفيّطلبّالتعويضّعنّالضررّكأثرّمترتبّّينالمد ّالتنفيذ، فيّهذا

ّكانّيترتبّعلىّعملّغيرّمشروع.ّأوّاإللتزامالةّاستحالةّتنفيذّعذارّغيرّمطلوبّفيّحعليه،ّواإل

                                                           

 .144(ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ)
،1ّ،ّدارّالمطبوعاتّالجامعيةّاإلسكندرية،ط1أحكامّاللتزام،ّجّ-القانونّالمدنيّ.م(1114(ّعرفة،ّالسيدّعبدّالوهابّ)2)

ّ.16ص
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 :المبحث الثاني
 على البيانات التعد ياآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية الناشئة عن 

 الشخصية لألفراد

ّ ّاألثر ّالبياناتّّالذيإن ّعلى ّالمعتدي ّبحق ّثبوتها ّحال ّالمدنية ّالمسؤولية ّعلى يترتب

،ّهوّتعويضّالمتضررّعماّأصابهّمنّجراءّذلك،ّولّيتأتىّاإلنترنتالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ

ّالقاضيّ ّيلزم ّوعندئذ ّبالتعويض، ّله ّالحكم ّطالباا ّالقضاء ّأمام ّيرفعها ّبدعوى ّإل ّذلك للمتضرر

ّالذيّيراهّمناسباا،ّوالكيفيةّالتيّيؤديّبهاّهذاّالتعويض.ّالمتسببّبتعويضّالضرر

معرفةّأطرافّالدعوى،ّوالمحكمةّالمختصةّبنظرها،ّومنّثمّبيانّحدودّحمايةّّمنوعليهّلّبدّ

ّ،ّوذلكّفيّمطلبين:اإلنترنتالقضاءّللبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ

 :المطلب األول
 اأطراف الدعوى، والمحكمة المختصة بنظره

علىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّّالتعد يالمدعيّفيّدعوىّالمسؤوليةّالناشئةّعنّ

ّمنّّاإلنترنت ّأصابه ّبالتعويضّعما ّيطالب ّأن ّاألصل ّبحسب ّله ّيحق ّوالذي ّالمضرور، هو

ّ ّأدى ّالذي ّالضار ّالفعل ّهو ّالدعوى ّهذه ّسبب ّإن ّإذ ّمشروعةّّإلىضرر، ّبمصلحة اإلخالل

ّللمضرور،ّوقدّيكونّالمعنيّهوّخلفّالمضرورّالذيّتنتقلّإليهّدعوىّالتعويضّسواءّأكانّخلفاّا

ذاّكانّالضررّمادياّاخاصاّاّأمّخلفاّاّعاماّا الورثةّبقدرّحصةّكلّمنهم،ّأماّإذاّّإلى،ّفإنهّينتقلّ،ّوا 

،ّوفيّحالةّكونّ(1)ّحكمّنهائيّأوتفاقّدتّقيمتهّبمقتضىّافإنهّلّينتقلّإلّإذاّتحدّ ّكانّمعنوياّا

                                                           

ّ.1172(ّالسنهوري،ّمرجعّسابق،ّص1)
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ّفإنّدعوىّالمسؤوليةّترفعّمنّوليهّّأوالمضرورّعديمّاألهليةّ وصيه،ّومنّالقيمّإذاّّأوناقصها

ّ.(1)ّعليهّكانّمحجوراّا

وقدّيتعددّالمضرورونّبحيثّيكونّكلّمضرورّقدّأصابهّضررّمستقلّعنّالضررّالذيّ

رفعّدعوىّالتعويضّعماّأصابهّمنّضررّبصفةّأصابّاآلخر،ّفعندئذّيكنّلكلّمنهمّالحقّفيّ

ّ.(2)ّلكلّمنهمّعلىّحدةّمستقلة،ّويقدرّالقاضيّتعويضاّا

أماّالمدعىّعليهّفيّدعوىّالمسؤولية،ّفهوّالمسؤولّعنّالفعلّالضار،ّيستويّفيّذلكّأنّ

ّاألشياءّالتيّتكونّفيّحراسته.ّأوعنّفعلّالغير،ّّأوعنّفعلهّالشخصي،ّّيكونّمسؤولّا

ّأوهّوليّ ّأوكانّنائبهّّمّالمسؤولّالمدعىّعليهّنائبه،ّفإذاّكانّهذاّالمسؤولّقاصراّاويقومّمقا

ذاّكانّمحجوراّا ذاّكانّبالغاّاعليهّكانّالنائبّهوّالقيّ ّوصيهّوا  ّ.(3)ّكانّنائبهّالوكيلّرشيداّاّم،ّوا 

ويتعلقّالتعويضّبتركةّالمسؤولّعندّوفاتهّوفيّحدودّهذهّالتركةّوذلكّبعدّأنّتسددّديونّ

ّ".ّلّتركةّإلّبعدّسدادّالديونّلقاعدةّ"ّالتركةّامتثالّا

ذاّتعددّالمسؤولونّعنّالفعلّالضارّكانّكلّمنهمّمسؤولّا بنسبةّنصيبهّفيه،ّوللمحكمةّأنّّوا 

ّ.(4)ّبالتكافلّفيماّبينّالمسؤولينّأوبالتضامن،ّّأوتقضيّبالتساوي،ّ

                                                           

يّوالمصريّاألردنالنظريةّالعامةّلاللتزاماتّمصادرّاللتزام،ّدراسةّفيّالقانونّالمدنيّّ.م(1116(ّمنصور،ّأمجدّمحمدّ)1)
والفقهّاإلسالميّمعّالتطبيقاتّالقضائيةّلمحكمتيّالنقضّوالتمييز،ّدارّالثقافةّللنشرّوالفرنسيّومجلةّاألحكامّالعدليةّ

ّ.1ّ،347والتوزيع،ّعمان،ّط
ّ.347(ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ)
ّ.516،ّوالصدة،ّعبدّالمنعم،ّمرجعّسابق،ّص1187(ّالسنهوري،ّمرجعّسابق،3ّ)
ّ.348(ّمنصور،ّأمجد،ّمرجعّسابق،ّص4)
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ّدعاوىّالتعويضّعنّاألضرار ّبنظر ّالمختصة ّالمحكمة ّعن ّّأما ّعن علىّّالتعد يالناشئة

ّالبداءةّ ّلمحاكم ّالختصاصّالقضائي ّكان ّأن ّبعد ّفإنه ّالعراق، ّفي ّلألفراد ّالشخصية البيانات

(ّمنّقانونّالمرافعاتّالمدنية12ّ،31ّ،31ّ)ّاستنادااّلوليتهاّالعامةّوالشاملةّبموجبّأحكامّالمواد

وتعديالته،ّتحولّالختصاصّفيّنظرّهذهّالدعاوىّلمحكمةّقضاياّالنشر1262ّّ(ّلسنة83ّرقمّ)

ّواإلعالم.ّ

ّواإلعالمّ ّالنشر ّقضايا ّفي ّمتخصصة ّلتكون ّاألعلى ّمجلسّالقضاء ّأسسها ّالمحكمة وهذه

(ّ ّرقم ّالبيان 81ّبموجب ّفي ّق/أ( ّوترتبط11-7-1111/ ّالرصافةّّم، ّبغداد/ ّمحكمة برئاسة

ّتحادية.اإل

ّ ّالقانون ّاألردنوفي ّقانون ّمشروع ّفإن ّي، ّلسنة ّالبياناتّالشخصية ّحدد1112ّحماية ّقد م

(ّ ّالمادة ّفي ّالدعاوى ّهذه ّمنه1الختصاصّبنظر ّالرئيسيّالمركزّيقعّالتيّالبدايةّمحكمةبّ(

ّالرئيسيّالمركزّيقعّلتياّاألحوالّوفيّ،المكانيّاختصاصهاّضمنّالمعالجةّعنّللمسؤول

 .المختصةّالمحكمةّهيّعمانّبدايةّمحكمةّتكونّالمملكةّخارجّالمعالجةّعنّللمسؤول

 :المطلب الثاني
 .اإلنترنتحدود حماية القضاء للبيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة 

الشخصيةّالبياناتّكوسيلةّوقائيةّلحمايةّالحقّفيّّاإلعتداءهذهّالحمايةّتشملّوقفّّحدودإنّ

ّ،ّوسأبحثّذلكّفيّفرعين.التعويضّأيضاّاكماّوتشملّ،ّلألفراد

 .البيانات الشخصية لألفرادكوسيلة وقائية لحماية الحق في  اإلعتداءوقف  الفرع األول:

ّ ّفي ّللحق ّالفعالة ّالقضائية ّالحماية ّتوفير ّأجل ّلألفرادمن ّالوقايةّالبياناتّالشخصية ّفإن ،

،ّوليستّكماّيقالّبأنّالوقايةّخيرّمنّالعالج،ّبلّإنّالوقايةّفيّحمايةّهذاّالحقّهيّجداّامهمةّ
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عليهّّاإلعتداءالحمايةّالحقيقيةّالفعلية؛ّألنّهذاّالحقّليسّمنّالحقوقّالمالية،ّولذلكّمتىّماّتمّ

ّقدرتّ ّومهما ّاألحوال، ّبكل ّللمضرور ّترضيه ّشكل ّالتعويضّعلى ّيكون نما ّوا  ّبمال، ّي قوم فال

ّفإنّذلكّالتعويضّيعدّضئيالّابتعّو ّإضافةّّيض، ّالحق، ّقيسّبقيمةّهذا ّما ذلكّأنهّبعدّّإلىإذا

ّبألّيمسّولّيكونّمجالّا ّالحقّوالذيّيحرصّعليهّصاحبه للعلنّعندّّالتعويضّسيصبحّهذا

ّالوقائيةّ ّفالوسائل ّالدعوى، ّالناسّقبل ّمن ّقلة ّأمام ّكان ّما ّالناسّبعد ّمن ّمحدود جمهورّغير

ّوالغرضّمنهاّّالبياناتّالشخصيةّلألفرادفيّلحمايةّالحقّ ّاللجوءّإليها، هيّاإلجراءاتّالتيّيتم

ّ،ّوتعدّهذهّاإلجراءاتّالحلّاألمثلّلحمايةّهذاّالحق.ّ(1)ّعدمّالمساسّبهذهّالحقوق

فيّّاإلعتداءعلىّرفعّدعوىّوقفّيّاألردنانّالعراقيّّوالمشر عومنّهذاّالمنطلقّفقدّحرصّ

ّ.(2)ّعلىّالحقوقّالمالزمةّللشخصيةّاإلعتداءحالّ

ّالوقائيةّ ّالوسائل ّكافة ّأنّيتخذوا ّللقضاة ّيجوز ّمنّالنصّعلىّأنه ّلّبد ويرىّالباحثّأنه

،ّمثل:ّالحراسة،ّوالحجز،ّوغيرهاّمنّاإلجراءاتّلمنعّالبياناتّالشخصيةّلألفرادلحمايةّالحقّفيّ

أنّيأمرّقاضيّالستعجالّبهذهّاإلجراءاتّوقفه،ّويستطيعّّأوّلألفرادّعلىّالحياةّالخاصةّاإلعتداء

ّمتىّتوافرّشرطّالستعجال،ّوذلكّدونّإخاللّبحقّالشخصّفيّتعويضّماّيصيبهّمنّضرر.

علىّهذاّّاإلعتداءالقضاءّالمستعجلّلوقفّّإلىإمكانيةّاللجوءّّإلىّ(3)ّويذهبّجانبّمنّالفقه

ّ ّيرجع ّالفكرة ّهذه ّوأصل ّبموجبهاّّإلىالحق، ّوالتي ّالفرنسي، ّالمدني ّالقانون ّمن ّالتاسعة المادة

ّ.(4)ّاإلجراءاتّالوقائيةّعندّتوافرّشروطّالستعجالّإلىأصبحّللقاضيّأنّيلجأّ

                                                           

ّ.381ن،ّمرجعّسابق،ّصّاألهواني،ّحسامّالديّ(1)
ّي.األردن(ّمنّالقانونّالمدني48ّ(ّمنّالقانونّالمدنيّالعراقي،ّوالمادةّ)43(ّأنظر:ّالمادةّ)2)

(3) G. Levasseur(2000):, Protection dela personne, de, limuge et de la vie privee. Daroit penal 

general, 15 ed D, p. 21. 

ّ.387،ّمرجعّسابق،ّص(ّاألهواني،ّحسامّالدين4ّ)



96 

ّأسلوبااّفيّالتقاضيّالمدنيّيختصّبالفصلّفيّالقضاياّالمستعجلة،ّ والقضاءّالمستعجلّيعدُّ

ساسّبأصلّالحق،ّوغايةّهذاّالستعجالّهوّوالتيّيخشىّعليهاّمنّفواتّالوقتّبشرطّعدمّالم

ّمنّ ّالقضايا ّهذه ّفي ّالفصل ّيتم ّحتى ّحمايته، ّالمطلوب ّبالحق ّالمحيط ّالحقيقي ّالخطر إبعاد

ّ.(1)ّمحكمةّالموضوع

القضاءّالمستعجلّأنهّيسعفّالخصومّبإصدارّقراراتّمؤقتةّدونّأنّيمسّأصلّّأهميةومنّ

نّلهذاّاإلجراءّاقتصاداّا فيّالوقت،ّوبهذاّّالحق،ّحتىّيتمّلمحكمةّالموضوعّالبتّفيّالخصومة،ّوا 

ّ.(2)ّقدّوفقّبينّماّيلزمّلحسنّسيرّالقضاءّوبينّماّيلزمّلمراعاةّمصلحةّالخصومّالمشر عيكونّ

ّالمحاكماتّ ّأصول ّقانون ّفي ّالمنصوصّعليها ّالعامة ّللقواعد ّالمستعجل ّالقضاء ويخضع

ّ.(4)ّالعراقي،ّوقانونّالمرافعاتّالمدنيةّ(3)ّياألردنالمدنيةّ

هوّبمثابةّالتنفيذّالعينيّللتزامّالكافةّباحترامّالحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصة،ّّاإلعتداءووقفّ

نماّوقفهّفقطّاإلعتداءنّالقانونّلّيسمحّبمنعّأّاإلعتداءوقدّيفهمّمنّعبارةّوقفّ ،ّولكنّأرىّ(5)ّوا 

قبلّأنّيحدث،ّوتشملّكذلكّوقفّّاإلعتداءمنّالتساعّبحيثّتشملّمنعّّاإلعتداءأنّعبارةّوقفّ

ّ.أيضاّاقبلّأنّيحدثّّاإلعتداءيمكنّأنّتكونّبمنعّّاإلعتداءالذيّحدث،ّفإذنّعبارةّوقفّّاإلعتداء

                                                           

ّ.11،ّص1القضاءّالمستعجل،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّطّ.(1228(ّالبلداوي،ّعدنان،ّ)1)
القضاءّالمستعجلّوالولئيّفيّقانونّالمرافعاتّالمدنية،ّبحثّمنشورّفيّمجلةّالمحامي،ّّّ.(1222خطاب،ّضياء،ّ)ّ(2)

ّ.2الكويت،ّالعددّالثاني،ّالسنةّالخامسةّوالعشرون،ّص
ّي.األردن(ّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنية33ّ-31)منّّالموادّ(3)
ّ(ّمنّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّالعراقي.54-48)منّّالموادّ(4)
ّ.413(ّاألهواني،ّحسامّالدين،ّمرجعّسابق،ّص5)
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بإمكانيةّحمايتهّعنّطريقّالرجوعّّالبياناتّالشخصيةّلألفرادنستنتجّمماّسبقّتمتعّالحقّفيّ

الذيّينالّمنه،ّوتشملّتلكّالمطالبةّمنعّوقوعّهذاّّاإلعتداءالقضاءّالمدنيّوالمطالبةّبوقفّّإلى

ّأيضاّاّاإلعتداء ّاللجوء ّيمكن ّكما ّفيّّإلى، ّالسرعة ّمن ّلالستفادة ّنتيجة ّالمستعجل القضاء

ّاإلجراءات،ّوتالفيّاألضرارّالتيّمنّالممكنّحصولهاّلوّاتبعناّإجراءاتّالقضاءّالعادي.

 البيانات الشخصية لألفراد حماية في للمسؤولية المدنية كأثرالتعويض  الفرع الثاني:

هوّمصدرّالفعلّعوض،ّجاءّفيّالمعجمّالوسيطّعاضهّبكذا،ّومنهّعوضه:ّّالتعويض لغًة:

ّ.(1)ّأعطاهّإياهّبدلّماّذهبّمنه،ّوالعوضّالبدلّوالخلف

الموظفّعندّصرفهّمنّعمله،ّّأوالعاملّّإلىقيمةّمنّالمالّتدفعّّأووالتعويضّلغةّعوضّ

ّ.(2)ّنحوهاّأوتدفعّتغطيةّلنفقاتّانتقالّّأو

ّأصابهّّهوّوالتعويض اصطالحًا: ّمن ّتجاه ّالمدنية ّالمسؤولية ّفي ّالمسؤول ّبه ّيلتزم ما

ّويسبقّذلكّ(3)الضرر ّجزاؤها، ّوهو ّالمسؤولية، ّالذيّيترتبّعلىّتحقيق ّالحكم ّفالتعويضّهو ،

ّويضطرّ ّبمسؤوليته، ّالمسؤول ّيسلم ّل ّاألحوال ّمن ّالغالبة ّالكثرة ّففي ّذاتها، ّالمسؤولية دعوى

ّ.(4)ّأنّيقيمّعليهّالدعوىّإلىالمضرورّ

كلّإضرارّبالغيرّبأنّي،ّاألردنّوّانّالعراقيالمشر عويبدوّأنّذلكّهوّنفسّالمعنىّالذيّقصدهّ

ّ.يلزمّفاعلهّولوّغيرّمميزّبضمانّالضرر

                                                           

ّ.661(ّإبراهيمّمصطفى،ّأحمدّالزياتّوآخرون،ّالمعجمّالوسيط،ّمرجعّسابق،ّص1)
ّ.417،ّّص1معجمّلغويّعصري،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّطّ.(1267الرائدّ)(ّجبرانّبنّمسعود2ّ)
ّ.3،ّص1المسؤوليةّالمدنية،ّدارّالحكمة،ّبغداد،ّطّ.(1286(ّنصرّالدين،ّمحمدّ)3)
ّ.771(ّالسنهوري،ّعبدالرزاق،ّمرجعّسابق،ّص4)
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ّ ّالضرر، ّلمحو ّالقضاء ّوسيلة ّوهو ّالمدنية، ّالمسؤولية ّوطأتهّّأووالتعويضّجزاء تخفيف

ّهذاّيختلفّالتعويضّعنّالعقوبةّاختالفاّارّبتعويض،ّوب،ّألنهّلّيقدّ باألخصّإذاّكانّالضررّأدبياّا

ّالضررّواضحاّا ّجبر ّالتعويض ّمن ّالغاية ّبينما ّوتأديبه، ّالمخطئ ّزجر ّالعقوبة ّمن ّفالغاية ،

صالحه،ّ التعويضّمعّالضررّفالّيزيدّعليه،ّّئالتخفيفّمنه،ّومعنىّهذاّأنهّيجبّأنّيتكافّأووا 

ّ.(1)ّولّينقصّعنهّقدرّالمستطاع

ّالذيّيصيبّ ّضرراّاوالضرر ّيعدُّ ّالخاصة ّالحياة ّفيّحرمة ّالحق فيّّمعنوياّاّالشخصّفي

ّفيّبعضّاألحيان.ّأغلبّاألحيان،ّوقدّيكونّمادياّا

ّالقاضي،ّ ّأمام ّالحق ّهذا ّالشخصّفي ّتصيب ّالتي ّاألضرار ّالتعويضّعن ّطرق وتتعدد

ّ ّالغاية ّتحقيق ّفي ّالبالغ ّاألثر ّله ّيكون ّحكمه ّيصدر ّأن ّقبل ّاألخرى ّدون ّإحداها منّواختيار

ّالتعويض.

ماّكانّعليهّقبلّالمساسّّإلىولماّكانتّالطريقةّالمثاليةّلتحقيقّالتعويضّهيّإرجاعّالحالّ

ّمجالّ ّفي ّالتطبيق ّنادر ّهو ّوالذي ّبالتعويضّالعيني، ّيسمى ّفهذا ّالضرر، ّوقوع ّوقبل بالحق

ّالتعويضّعنّ ّألن ّالخاصة؛ ّالحياة ّحرمة ّفي ّبالحق ّالمساس ّعن ّالناتجة ّاألضرار تعويض

رضائه،ّوعندّاألض نماّبالتخفيفّعنّالمضرورّوا  رارّالمعنويةّفيّأغلبّاألحيانّلّيكونّبإزالته،ّوا 

التعويضّبمقابل،ّّإلىاللجوءّّإلىّطريقّالتعويضّالعينيّفالّيجدّالقاضيّسبيالّاّإلىعدمّاللجوءّ

ماّتعويضاّاّنقدياّاّوالتعويضّبمقابلّإماّأنّيكونّتعويضاّا ّ.ّ(2)ّغيرّنقديّوا 

                                                           

ّوماّبعدها.154ّّصّ(ّسلطان،ّأنور،،ّمرجعّسابق،1)
ّوماّبعدها.355ّ،ّّنوري،ّمرجعّسابق،ّصّ(ّالسرحان،ّعدنانّوّخاطر2)
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ّحيثّ ّعليه، ّالمعتدى ّالتعويضّسلوك ّتقدير ّعند ّالعتبار ّفي ّتؤخذ ّالتي ّاألمور ّمن إن

علىّحقهّفيّحرمةّّاإلعتداءينخفضّمقدارّالتعويضّإذاّكانّالمجنيّعليهّقدّشجعّبسلوكهّعلىّ

ّيحرصّعلىّ ّمن ّيصيب ّالذي ّالضرر ّمن ّأقل ّيكون ّيصيبه ّالذي ّفالضرر ّالخاصة، الحياة

ّ.(1)ّتهالمحافظةّعلىّخصوصياتّحيا

ّتراع ّأن ّيجب ّاألحوال ّكل ّوفي ّتقديرّّيوبالتالي، ّمجال ّفي ّللقاضي ّالتقديرية السلطة

ّفالتعويضّيقدّ  ّاألدبي، ّالضرر ّالتعويضّعن ّبالنظر ّواحدة ّجملة ّبصفةّّإلىر ّاألدبي الضرر

ّ.(2)ّلالعتداءّعندّتقديرّالتعويضّعامة،ّوأساسّتعويضّالضررّاألدبيّيصلحّمبرراّا

ّيتّر ّلألفرادعلىّّاإلعتداءتبّعنّوفيّالغالبّما ّيختلطّّمادياّاّضرراّاّالبياناتّالشخصية قد

ّإذّإنّكالّا ّالحالةّيجبّتعويضّكلّمنّالضررين، ّمستقلّعنّّبالضررّاألدبي،ّففيّهذه منهما

ّ.(3)ّاآلخر،ّوتعويضّإحداهماّلّيغنيّعنّاآلخر

ّقابلّ ّغير ّعلىّأساسّأنه ّاألدبيّفيّالغالبّيصعبّجبره ّالتعويضّعنّالضرر ّأن غير

المركزّالذيّكانّّإلىلإلصالح،ّوعليهّإذاّاعتبرناّأنّالهدفّمنّالتعويضّهوّإعادةّالمضرورةّ

قبلّوقوعّالضرر،ّوهوّغيرّمتحققّفيّحالةّحدوثّالضررّاألدبي،ّبحيثّأنّتلكّاألضرارّّيهعل

ّيجبرّبهّقدراّاّعلىّالشرفّوالسمعة(،ّإلّأنّالقاضيّيقدرّتعويضاّاّاإلعتداءثالّلّتقدرّبثمنّ)فم

نماّالمقصودّبهّأنّ منّالضرر،ّوهذاّعلىّأساسّأنّالضررّاألدبيّلّيزولّبتعويضّمادي،ّوا 

ّإلىعماّأصابهّمنّالضررّاألدبي،ّفالخسارةّلّتزول،ّولكنّيقومّّيستحدثّالمضرورّلنفسهّبديالّا

                                                           

ّ.771صّ(ّالسنهوري،ّمرجعّسابق،1)
ّ.158صّّ(ّسلطان،ّأنور،ّمرجعّسابق،2)
ّ.41عبدّالعزيز،ّخنفوسي،ّمرجعّسابق،ّصّّ(3)
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ّكلّ ّإذ ّالتعويضّعنّالضررّاألدبي، ّوليسّهناكّمعيارّلحصرّأحوال ّكسبّيعوضها، جانبها

حساسهّومشاعرهّيصلحّأنّيكونّّأواعتبارهّّأوفيّشرفهّّاإلنسانضررّيؤذيّ يصيبّعاطفتهّوا 

ذاّكانتّّمحالّا للتعويض،ّهذاّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّفإنّالضررّاألدبيّغيرّقابلّللتقييم،ّوا 

علىّحرمةّالحياةّالخاصة،ّفإنهّيستعصيّّاإلعتداءتقديرّالتعويضّالناتجّعنّهناكّصعوبةّفيّ

علىّالقاضيّأنّيحللّنفسيةّالمضرورة،ّوهذاّلمعرفةّمدىّاأللمّالذيّيعانيهّفيّوجدانهّوشعورهّ

ّ.(1)ّمنّجراءّخطأّالمسؤول

ّالضررّ ّالتعويضّعن ّتقدير ّفي ّتصادفّالقاضي ّالتي ّالصعوبة ّأن ّالباحث ّيرى وهكذا،

يمكنّالتغلبّعليهاّبشيءّمنّالمالئمةّّالبياناتّالشخصيةّلألفراددبي،ّوبخاصةّعنّالحقّفيّاأل

ّحد ّعلى ّحالة ّكل ّفي ّيستوجبها ّالتعويضّةالتي ّمبلغ ّتقدير ّفي ّالحقيقية ّالصعوبة ّهذه زاء ّوا  ،

ّالقضا ّأمام ّالخياراتّالمطروحة ّفإن ّالخاصة، ّالحياة تتمثلّفيّالتعويضّّءالجابرّلضررّحرمة

الرمزي،ّأيّالتعويضّبمبلغّصغيرّمنّالمالّإلثباتّأحقيةّالمضرور،ّأيّبمعنىّالعترافّبمبدأّ

التعويضّفقط،ّوقدّيكونّالتعويضّالعادلّهوّالمرحلةّالوسطىّبينّالتعويضّالرمزيّالذيّيمثلّ

ّال ّالنهاية ّفي ّثم ّالتعويضّالعادل، ّوهو ّالتعويضّاألوسط ّثم تعويضّالكاملّالتعويضّاألقل،

باعتبارّأنهّيمثلّالتطورّالنهائيّللتعويض،ّويمثلّالمرحلةّاألخيرةّمنّمراحلّالتعويضّوحجمه،ّ

والتعويضّلّيكونّكامالّإلّبالتعويضّعنّعنصرينّهماّماّلحقّمنّخسارةّوماّفاتّمنّكسب،ّ

اّأصابهّحيثّلّيجوزّالتعويضّللمضرورّبأكثرّمنّالضررّالذيّأصابه،ّولّينقصّعنّمقدارّم

ّمنّضرر.

                                                           

ّعمادّ(1) ّطّ.م(1118)ّحجازي، ّالقاهرة، ّالخاصة، ّالحياة ّعلىّالعتداءّعلىّحرمة ّالمترتبة ّالمدنية ّمرجع1ّالمسؤولية ،
ّ.358سابق،ّصّ
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قدّأقرّوحددّقدراّللتعويضّفيّّالمشر عنجدّةّالسعوديّاإللكترونينظامّالتجارةّّإلىوفيّالرجوعّ

زامهّبحمايةّالبياناتّمعّعدمّالخاللّبأيّعقوبةّأشدّينصّعليهاّحالّاخاللّموفرّالخدمةّبالت

أكثرّمماّوردّفيّنصّّأوخاللّقدّيفرضّعلىّالمخالفّعقوبةّأنّفيّحالّاإلخر،ّوقدّبينّآنظامّ

ّمنه:ّالمادةّالثامنةّعشر

ّ.أ.ّاإلنذار

ّ.الّسعوديـ(ّمليونّري1,111,111تزيدّعنّ)ّغرامةّلب.ّ

ّ.دائماّاّأوّةّمؤقتاّااإللكترونيج.ّإيقافّمزاولةّالتجارةّ

ّ.(1)ّدائماّاّأوّمؤقتاّاّكلياّاّأوّبالتنسيقّمعّالجهةّالمختصةّجزئياّاّاإللكترونيد.ّحجبّالمحلّ

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 م.1112ه/1441ّانظرّفيّذلك:ّنظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّلسنةّ(1ّ)
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 :الفصل الخامس
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

ّوأل ّّةالشخصيّالبياناتّةهميختاماا ّعلىّشبكة ّتلكّالتيّالموجودة جلّأومنّّ،اإلنترنتسيما

ّ:ّإلىومنّخاللّذلكّتمّالتوصلّّنفااّفيّهذاّالموضوع،آتمّالبحثّّتلكّالبياناتّحماية

 أواًل: النتائج

1- ّ ّعبر ّالمحفوظة ّلألفراد ّالشخصية ّبالبيانات ّالمقصود ّاإلنترنتأن ّالبيانات ّتلك ّهي التيّ،

ّب ّللفردالجانبّالماديّوالمعنويّتتصل ّالخاصة ّدونّّللحياة ّلذاته ّفيه ّيترك الذيّيجبّأن

ةّمنّحدودّوقيود،ّتقتضيهاّالمصلحةّاإلجتماعيتدخلّمنّالغير،ّمعّمراعاةّماّتفرضهّالحياةّ

 .النظامّالعامّواآلدابّالعامةّللمجتمعّأوالعامة،ّ

 .انّالحمايةّالمقررةّهناّتشملّالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّالمعنوي -1

بأنهاّمعلوماتّيتمّترجمتهاّتمتازّّاإلنترنتأنّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّالمحفوظةّعبرّشبكةّ -3

ّومعالجتهاّإلى ّلنقلها ّيكونّمالئما ّوأنهاشكل ّّوّبياناتّتشغيلية،ّ، ّمتصلةّّهاأنبتمتاز تكون

 .بشخصّصاحبهاّودالةّعليهّسواءّأكانّذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشر

فيّالحريةّالشخصيةّّمبحقهّاإلنترنتالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّيرتبطّالحقّفيّحرمةّ -4

ّ ّآلدميتهوحقّالخصوصية ّيترتبّعلىّذلكّمنّاحترام ّوما ّوثيقاا، ّموصونّلكرامتهّمارتباطاا

 ية.اإلنسان

كفايةّالقواعدّالعامةّفيّاضفاءّالحمايةّالكافيةّللبياناتّنظراّللطرقّالكثيرهّالمستحدثةّعدمّ -5

 فيّالتعديّعلىّهذهّالبياناتّفيّظلّالتطورّوالثورهّاللكترونيةّ.

 وبياناتّشخصيةّحساسة.ّبياناتّشخصيةّعادية،ّإلىتتنوعّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ -6
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(ّخلتّمنّالنصّعلىّضماناتّمنّشأنهاّتعزيزّوالعراقيّياألردن)ّأنّالقوانينّمحلّالمقارنة -7

 .ّاإلنترنتفعاليةّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّ

منّقبيلّحقوقّالشخصية؛ّذلكّأنّأساسّالحمايةّالقانونيةّّتعدّالبياناتّالشخصيةّلألفرادأنّ -8

لتلكّالبيانات،ّهوّماّلإلنسانّمنّحقّشخصيّفيّحرمةّحياتهّالخاصة،ّمماّيوفرّالحمايةّ

 .لهذاّالحقّفيّمواجهةّالكافة

ّوسائلّالتواصلّ -2 منّأحدّاألسبابّالتيّكانّلهاّعظيمّاألثرّّاإلنترنتومنهاّّ،اإلجتماعيتعدُّ

فيّالوقتّّوقوعاّاّالتعد ي،ّوهيّأكثرّصورّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادفيّالمساسّب

 الحاضر.

ّقانونيااّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّأساساّاعدانّي ّّفيّالعراقّأنّالدستورّوالقانونّالمدنيّ-11

 فيّظلّعدمّوجودّقانونّخاصّيحميّتلكّالبيانات.

:ّاستعمالّذلكّيعنيّاإلنترنتالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّعلىّيقعّعتداءّاّأيّأنّ-11

 .ّالقانونمشمولّبالحمايةّبموجبّّلبيانّشخصيغيرّمصرَّحّبهّ

ّشبكةّّ-54 ّعلى ّالموجودة ّلألفراد ّالبياناتّالشخصية ّعلى ّللتعدي ّعديدة ّووسائل هناكّصور

،ّوتكمنّمخاطرّهذهّالصورّوالوسائلّمنّخاللّتجميعّالبياناتّالشخصيةّمنّقبلّاإلنترنت

الخاصةّفيّالدولة،ّومنّثمّتصنيفهاّفيّصورةّقواعدّبياناتّتضمّملفاتّّأوالجهاتّالعامةّ

 .خاصةّلكلّعميلّومستخدمّمتضمنةّالعديدّمنّبياناتهّالشخصية

ّةعلىّالبياناتّالشخصيّاإلعتداءوالتقصيريةّعندّّةليتانّالعقدينّتنشأّالمسّؤأيمكنّالتصورّّ-13

ّ.ّاإلنترنتّةفرادّعبرّشبكلأل

14-ّّ ّاألّاإلعتداءالتعويضّووقف ّهما ّعلى ّالمترتب ّّةالمسؤوليثر ّعند علىّّاإلعتداءالمدنية

 .ّاإلنترنتّةعبرّشبكّالشخصيةالبياناتّ
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 ثانيًا: التوصيات

ّ:ّماّيلييّوالعراقيّاألردنينّالمشر عىّالباحثّعلىّيتمنّ 

ّوكذّ-1 ّاألردني ّالمشرع ّأعلى ّالعراقي ّالمشرع ّوأفرادهمّلك ّمجتمعاتهم ّبيانات ّخصوصية دراك

ّيقف ّل ّفالموضوع ّالشأن، ّبهذا ّسبقوهم ّاللذين ّبالمشرعين ّاسوةا ّخاصة ّقوانين عندّّووضع

ّّ.بلّيتعداهاّالىّخصوصيةّالبلدانّوأمنهاّالبياناتّالشخصيةّخصوصية

2-ّّ ّعلى ّالباحث ّالختصاصّّويتمنى ّذات ّالشخصيةالجهات ّالبيانات ّبحماية ّبنشرّالمعنية ،

ّبأهميةّحمايةّالبياناتّلمستخدمي ّيتمّ،شبكاتّالنترنتّالوعيّاعالمياا ّمنّتداولهّوذلكّلما

اتّوأسرارّومراسالتّوماّقدّيتعرضّلهّهؤلءّالشخاصّمنّسرقةّبياناتهمّمخاللهاّمنّمعلّو

ّ.ّوالتشهيرّبهم

ّضّالمشر عيّوكذلكّألردناّالمشر ععلىّّ-3 ّّوالعراقيّانّيضعوا ّفعالاّ ماناتّقانونية منّّةجرائية

،ّلضمانّعدمّفقدانّاإلنترنتّةعبرّشبكّلألفرادّيةالشخصالبياناتّّبحمايةّاإللتزامنهاّتفعيلّأش

ّختصاص.ثناءّعمليةّالتطبيقّالعمليّمنّقبلّالجهاتّذاتّاإلأهذهّالحمايةّلفعاليتهاّ

نّتعرضّأّلألفرادّالشخصيةالبياناتّّحمايةيّالنصّفيّمشروعّقانونّاألردنّالمشر ععلىّّ-4

علىّّالتعد يعنّّةعاتّالناشئاللنظرّفيّالنّزّةقضائيةّمتخصصّجهةدعاوىّهذاّالقانونّعلىّ

ّوكماّالحالّفيّالقانونّالعراقي.ّّالبدايةّةوليسّعلىّمحكمّالبياناتّهذه
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 قائمة المصادر والمراجع
 اللغويةأواًل: المعاجم 

ّ.1امعجمّمقاييسّاللغة،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطّ.م(122)ّّابنّفارس،ّأحمد

ّبنّعلي) ّبنّمكرم ّبيروت،ّط1114ابنّمنظور،ّمحمد ّللماليين، ّدارّالعلم ّلسانّالعرب، ،3ّم(
ّ.11ج

ّالرزاقّالحسيني) ّبنّعبد ّبنّمحمد ّتاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموس،1111ّالزبيدي،ّمحمد م(،
ّ.31،ّج3بيروت،ّطدارّالهداية،ّ

ّمحمد ّوالنجار، ّحامد، ّوعبدالقادر، ّأحمد، ّوالزيات، ّإبراهيم، ّاللغة1114ّ)ّمصطفى، ّمعجم م(،
ّ.1العربية،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّالقاهرة،ّج

 القانونية العربية ثانيًا: الكتب

علمّالمكتباتّوالمعلومات،ّدراساتّفيّالنظريةّوالرتباطاتّالموضوعية،ّّ.م(1226أحمد،ّّبدر)
ّ.1دارّالغريب،ّالقاهرة،ّط

ّللنشر1114ّإسماعيل،ّمحمودّحسنّ) ّالدارّالعالمية ّمبادئّعلمّالتصالّونظرياتّالتأثير، م(،
ّ.4والتوزيع،ّمصر،ّط

(ّ ّكامل ّالدين ّحسام ّا1221األهواني، ّللحياة ّالقانونية ّالحماية ّالحاسبّم(، ّمواجهة ّفي لخاصة
 ية،ّجامعةّعينّشمس،ّمصر،ّالعددانّاألولّوالثاني.اإلقتصاداآللي،ّمجلةّالعلومّالقانونيةّّو

 .1(،ّأصولّالقانون،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط1287األهواني،ّحسامّالدينّكامل،ّ)

ّ.1قاهرة،ّط(،ّّالقضاءّالمستعجلّ،ّدارّالنهضةّالعربية،ّال1228البلداوي،ّعدنان،ّ)

(ّ ّبيومي ّالفتاح ّعبد ّّو1117حجازي، ّالكمبيوتر ّجرائم ّمكافحة ّالعربيّّاإلنترنتم(، ّالقانون في
ّالنموذجي،ّدراسةّقانونيةّمتعمقةّفيّالقانونّالمعلوماتي،ّدارّالكتبّالقانونية،ّمصر.

ّالمترتبةّعلى1118ّ)ّحجازي،ّعماد ّالمدنية ّالمسؤولية ّالخاّاإلعتداءم(، ّالحياة صة،ّعلىّحرمة
ّ.1القاهرة،ّط
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(،ّالحمايةّالدستوريةّللحقوقّوالحرياتّاألساسية،ّدارّالفكرّالعربي،1118ّحسونة،ّمحمدّعلي،ّ)
ّ.1اإلسكندرية،ّط

الحقوقّوالحرياتّالعامة،ّدراسةّمقارنةّبينّالشريعةّوالقانون،ّدارّّ.(1117)ّحسين،ّمحمدّبكر
ّ.1الفكرّالجامعي،ّاإلسكندرية،ّط

،ّدارّالنهضةّاإلنترنتم(،ّالمسؤوليةّالقانونيةّفيّمجالّشبكات1111ّحسين،ّمحمدّعبدّالظاهر)
ّالعربية،ّالقاهرة.

(ّ ّالهدى ّعلم ّالهداية،ّّ.م(1224حماد، ّدار ّمنشورات ّأمريكا، ّالحاسوب، ّمصطلحات موسوعة
ّ.1بيروت،ّط

(ّ ّجالل ّمحمود ّلاللّ.م(1285حمزة، ّمصدراا ّباعتباره ّالمشروع ّغير ّمقارنة،ّالعمل ّدراسة تزام،
ّ.1القاهرة،ّط

ّ.1ة،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّطاإللكترونيم(،ّالمسؤوليةّالتقصيرية1117ّالخاليلة،ّعايدّ)

ّظاهر ّحسن ّالعامة،ّّ.م(1111)ّداود، ّاإلدارة ّالبحوثّبمعهد ّمركز ّالمعلومات، ّوأمن الحاسب
ّ.1الرياض،ّط

ّفريد ّمحمد ّهشام ّاآللتّّ.م(1224)ّرستم، ّمكتبة ّالمعلومات، ّتقنية ّومخاطر ّالعقوبات قانون
ّمصر.ّالحديثة،

ّ.1،ّدارّالمسيرة،ّبيروت،ّطاإلنترنتالعنفّفيّجرائمّّ.م(1115)ّالرشيدي،ّمحمود

(ّ ّوليد ّم(1112الزبيدي، .ّ ّعلى ّأسامةّّاإلنترنتالقرصنة ّدار ّالمقارنة(، ّ)التشريعات والحاسوب
ّللنشرّوالتوزيع،ّعمان.

ّ،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة.اإللتزاممصادرّّ.م(1111محمودّجمالّالدينّ)زكي،ّ

الوجيزّفيّالنظريةّالعامةّلاللتزامات،ّمطبعةّجامعةّالقاهرة،ّّ.م(1278)ّزكي،ّمحمودّجمالّالدين
ّ.3ط

تكنولوجياّالمعلومات،ّدارّالمناهجّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّّ.م(1114)ّالسالمي،ّعالءّعبدّالرزاق
ّ.1ط
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شرحّالقانونّالمدني،ّمصادرّالحقوقّالشخصيةّّ.م(1111السرحان،ّعدنانّوخاطر،ّنوريّحمدّ)
1ّات(ّدارّالثقافةّوالنشر،ّعمان،ّطاإللتزام)

يّوالفقهّاإلسالمي،ّمنشوراتّاألردنفيّالقانونّالمدنيّّاإللتزاممصادرّّ.م(1287)ّسلطان،ّأنور
ّ.171،ّص1ية،ّعمان،ّطاألردنالجامعةّ

ّ ّوليد ّّ.(1111)ّالسيدسليم، ّفي ّمصر،ّاإلنترنتضماناتّالخصوصية ّالجديدة، ّالجامعة ّدار ،
ّ.1ط

،ّدارّاحياءّالتراثّالعربي1ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّجّ.م(1111)ّقزاالسنهوري،ّعبدالّر
ّ.لبنانّ-،ّبيروت

(ّ ّالرحمنّبنّإبراهيم ّعبد ّالتواصلّّ.م(1115الشاعر، دارّّي،اإلنسانوالسلوكّّاإلجتماعيمواقع
ّ.1صفاء،ّعمان،ّط

(ّ ّشريفّكامل ّالمعلوماتّّ.م(1116شاهين، ّالتوثيق،ّاإللكترونيمصادر ّالمكتباتّومراكز ّفي ة
ّ.1الدارّالمصريةّاللبنانية،ّبيروت،ّط

)المصادرّغيرّاإلرادية(،ّبالّدارّنشر،ّّاإللتزامموجزّفيّمصادرّّ.م(1262شنب،ّمحمدّلبيبّ)
ّلبنان.

ّساميّ) ّمحمد ّالنهضةّّ.م(1114الشوا، ّدار ّالعقوبات، ّقانون ّعلى ّالمعلوماتّوانعكاساتها ثورة
ّ.1العربية،ّالقاهرة،ّط

ّ،ّالقاهرة.اإللتزاممصادرّّ.م(1288الصدة،ّعبدّالمنعمّ)

(ّ ّفرج، ّالمنعم ّعبد ّدارّّ.(1226الصدَّة، ّاإلثبات، ّمجال ّفي ّالخاصة ّالحياة ّحرمة ّفي الحق
ّ.1النهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط

ّ.1ّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّمصر،ّطّ.م(1114)ّعبدّالباقيالصغير،ّجميلّ

ّحسن ّعلي ّّوّ.م(1113)ّالطوالبة، ّالحاسوب ّنظم ّعلى ّالجنائي ّالكتبّاإلنترنتالتفتيش ّعالم ،
 .1،ّطاألردنالحديثة،ّإربد،ّ
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ّمصطفىّأحمد ّالجواد، ّالعربي،ّّ.م(1111)ّعبد ّالفكر ّدار ّالصحفي، ّومسؤولية ّالخاصة الحياة
ّ.1القاهرة،ّط

ّ.1فيّمواجهةّالتكنولوجيا،ّالقاهرة،ّطّاألفرادحمايةّبياناتّّ.م(1111)ّعبدّالسميع،ّأسامة

ّ.1الحقّفيّالصورة،ّمنشأةّالمعارف،ّاإلسكندرية،ّمصر،ّطّ.(1112عبدّالعال،ّمدحت،ّ)

حمايةّالبياناتّالخاصةّلألفرادّوضماناتهاّّ.م(1221)ّعبدّالعال،ّوالمقاطع،ّمحمدّعبدّالمحسن
ّالحاسوبّاآللي،ّمطبوعاتّجامعةّالكويت،ّالكويت،ّدونّطبعة.ّفيّمواجهة

ّ(،ّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّدراسةّمقارنة،ّمصر.1222عبدّالعظيم،ّمحمد،ّ)

ّحمد) ّبن ّناصر ّبن ّايمن ّالتواصل1115ّالعباد، ّشبكات ّلمستخدمي ّالجنائية ّالمسؤولية م(،
ّالقانونّوالقتصاد،ّالرياض.ّ،ّمكتبة1دراسةّمقارنة،ّطّالجتماعي،

ّ.1،ّطاألردنة،ّدارّوائل،ّاإللكترونيم(،ّقانونّتقنيةّالمعلوماتّوالتجارة1115ّعرب،ّيونس)

ّ ّالهاديّفوزي) ّالحقّفيّالدخولّفيّطيّالنسيانّعلىّشبكة1118ّالعرضي،عبد ،ّاإلنترنتم(،
ّ.1ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط

(ّ ّالوهاب ّعبد ّالسيد ّالمدنيم(1114عرفة، ّالقانون ،-ّّ ّجاإللتزامأحكام ّالمطبوعات1ّ، ّدار ،
ّ.1الجامعيةّاإلسكندرية،ط

 األحكامّالعامة،ّبيروت.ّ-المسؤوليةّالمدنيةّ.م(1116)ّعطري،ّزكريا

ّكامل ّمقارنة،ّّ.م(1228)ّعفيفي، ّدراسة ّالفنية، ّوالمصنفات ّالمؤلف ّوحقوق ّالكمبيوتر جرائم
ّاإلسكندرية.

ّ ّوعبد ّشريف، ّماهرعلتم، ّمحمد ّّ.(1111)ّالواحد، ّالدولي ّاتفاقياتّالقانون ي،ّاإلنسانموسوعة
النصوصّالرسميةّلالتفاقياتّوالدولّالمصدقةّوالموقعة،ّإصدارّبعثةّاللجنةّالدوليةّللصليبّ

ّاألحمر،ّالقاهرة،ّدونّدارّنشر،ّدونّطبعة.

قارنة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّ(،ّالجرائمّوالتكنولوجياّالحديثة،ّدراسةّم1114العنتلي،ّجاسمّمحمد،ّ)
ّ.1ط
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م(،ّالحمايةّالقانونيةّلحقوقّالمستهلكّاألساسية،ّدراسةّمقارنة1113ّالعوضي،ّعبدّالهاديّفوزي)
ّفيّالقانونّالفرنسيّوالمصريّوالعماني،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّسلطنةّع مان.

ّالعزيز ّعبد ّبن ّسليمان ّهيشة، ّوبن ّسليمان ّبن ّخالد 1112ّ)ّالغثبر، ّالصطياد ّاإللكترونيم(،
ّ.1األساليبّواإلجراءاتّالمضادة،ّجامعةّالملكّسعود،ّالرياض،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّط

ّغنام ّمحمد ّّوّ.م(1113)ّغنام، ّالكمبيوتر ّجرائم ّالعقوباتّفيّمكافحة ّقانون ّدارّاإلنترنتدور ،
ّ.1الفكرّوالقانون،ّالمنصورة،ّمصر،ّط

ّ.1م(،ّمصادرّاإللزامّفيّالقانونّالمدني،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّط1114عبدالقادر)الفار،ّ

ّ،ّاإلصدارّالرابعّعشر.1،ّدارّالثقافة،ّعمان،ّطاإللتزامم(،ّّأحكام1118ّالفار،ّعبدالقادر)

فيّالتشريعّالمقارنّواألنظمةّالعربية،ّّاإللكترونيجرائمّالحاسبّّ.م(1221قشقوش،ّهدىّحامدّ)
ّالقاهرة.

ّإلىم(،ّالحمايةّالقانونيةّللبياناتّالمعالجةّإلكترونياا،ّبحثّمقدم1111ّقهوجي،ّعليّعبدّالقادرّ)ال
 ،ّجامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة.اإلنترنتمؤتمرّالقانونّّو

ّ.1العلومّالقانونية،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّطّإلىالمدخلّّ.م(1221)ّكيرة،ّحسن

دارّالعلمّللماليين،ّّ،اإلنترنتفيّظلّشبكةّّاألفرادحمايةّحقوقّّ.م(1118)ّمحمد،ّعبدّالعظيم
ّ.1بيروت،ّط

سرقةّالمعلوماتّالمخزنةّفيّالحاسبّاآللي،ّدارّالنهضةّّ.م(1111محمود،ّعبدّاهللّحسينّعليّ)
ّ.1العربية،ّالقاهرة،ّّمصر،ّدبي،ّدولةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة،ّط

ه،ّضوابطه،ّآثاره،ّومعوقاته(،ّدارّأنواع)ّاإلجتماعيالتواصلّ.ّم(1114)ّمسفر،ّمحمدّبنّسعود
ّ.1المسيرة،ّبيروت،ّط

ّمنشوراتّالحلبي1114ّحنانّريحانّمباركّ)ّالمضحكي، ّمقارنة، ّدراسة ّالمعلوماتية، ّالجرائم م(،
ّ.1الحقوقية،ّبيروت،ّلبنان،ّط

اةّالخاصةّوحمايتهاّ،ّالمخاطرّعلىّالحياإلنترنتمخاطرّالمعلوماتيةّّوّ.م(1111مغبغب،ّنعيمّ)
ّ)دراسةّفيّالقانونّالمقارن(،ّبيروت.
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ّ.1ة،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّاإلسكندرية،ّطاإللكترونيالمسؤوليةّّ.م(1113)ّمنصور،ّّمحمدّحسين

(ّ ّمحمد ّأمجد ّّ.م(1116منصور، ّلاللتزاماتّمصادر ّالعامة ّالقانونّاإللتزامالنظرية ّفي ّدراسة ،
ّ ّاألردنالمدني ّوالمصري ّالتطبيقاتّي ّمع ّاإلسالمي ّوالفقه ّالعدلية ّاألحكام ّومجلة والفرنسي

ّ.1القضائيةّلمحكمتيّالنقضّوالتمييز،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّط

(ّ ّسليمان ّعصام ّإربد،1228ّالموسى، ّالكناني، ّمكتبة ّالجماهيري، ّالتصال ّفي ّالمدخل م(،
ّ.األردن

 .1فيّالحياةّالخاصةّ،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّط(،ّحمايةّالحق1111ّنايل،ّإبراهيمّعيد،ّ)

ّ.3،ّص1(ّ،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّدارّالحكمة،ّبغداد،ّط1286نصرّالدين،ّمحمد،ّ)

ّ.1م(،ّحمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصة،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّط1111النمر،ّوليد)

الشريعةّاإلسالميةّوالقانونّّاحترامّالحياةّالخاصةّ"الخصوصية"ّفيّ.(1114الهميم،ّعبدّاللطيفّ)
ّ.1المقارن،ّدارّعمار،ّعمان،ّط

(ّ ّمحمود ّبكر ّأبو ّإستراتيجية1111ّالهوش، ّنحو ّالمعلوماتّوالمكتبات، ّفي ّالحديثة ّالتقنية م(،
ّعربيةّلمستقبلّمجتمعّالمعلومات،ّدارّالفجرّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة.
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 : الرسائل العلمية والبحوث والمقاالترابعاً 

ّالدسوقي) ّإبراهيم ّبحثّمنشورّضمنّم(،1114ّأبوّالليل، التعاقدّعبرّوسائلّالتصالّالحديثة،
ّاإلماراتّالعربيةّاإلنترنتأعمالّمؤتمرّالقانونّوالكمبيوترّّو ّجامعة ّوالقانون، ّالشريعة ّكلية ،

ّ.3،ّالمجلدّالثالث،ّط1111مايو3ّّّ–1ّالمتحدة،ّالمنعقدّفيّالفترةّ

ّ ّبنتّسعيد) ّآلء ّناصر، ّل1115بن ّالشخصية ّالبيانات ّحماية ّالتواصلّم(، ّشبكات مستخدمي
ّ،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّع مان.اإلجتماعي

المسؤوليةّالمدنيةّالناجمةّعنّانتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّّ.م(1117)ّالتميمي،ّصباحّإبراهيم
ّ،ّرسالةّدكتوراه،ّالجامعةّاإلسالميةّفيّلبنان،ّكليةّالحقوق.اإلجتماعيالتواصلّ

ّال ّعبد ّسامح ّالقانونّّ.م(1111واحد)التهامي، ّفي ّدراسة ّالشخصية، ّللبيانات ّالقانونية الحماية
ّ.،ّسبتمبر3،ّالعدد35ّالفرنسي،ّالقسمّاألول،ّمجلةّالحقوق،ّالكويت،ّالمجلدّ

(،ّالقضاءّالمستعجلّوالولئيّفيّقانونّالمرافعاتّالمدنية،ّبحثّمنشور1222ّخطاب،ّضياء،ّ)
ّالثاني،ّالسنةّالخامسةّوالعشرونفيّمجلةّالمحامي،ّّالكويت،ّالعددّ

(ّ ّسعيد، ّواسماء، ّبدر، ّوالتصالتّّ.(1115الخليفة، ّالمعلومات ّوأمن ّالقومي ّاألمن حماية
ّّوّاإلنترنتّو ّالمنظمة ّاإلرهابّوالجريمة ّالقانونّّاإلختراقضد ّكلية ّمجلة والتجسسّوالمراقبة،

ّ.الكويتيةّالعالمية،ّالكويت
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(ّ ّأنور، ّوبدير، ّمالمحّ(،1115ّخليل،ّعصام ّفيّتحديد ّالعليا ّوالمحاكم ّالدستورية دورّالمحاكم
ّالقانونّ ّكلية ّمجلة ّالدولة، ّسلطات ّباقي ّقبل ّمن ّاحترامه ّوضمان ّالخصوصية ّفي الحق

ّ.3،ّالسنة2ّالكويتيةّالعالمية،ّالعدد

الحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصة،ّرسالةّماجستير،ّالباحث:ّّ.م(1111)ّالشيكلي،ّخالدّبنّعبداهلل
ّعبداهللّالشكيلي،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالسلطانّقابوس،ّع مان.ّخالدّبن

ةّخطرّأمّفرصة،ّبحثمنشورّعلىّشبكةّاإلجتماعيم(،ّالشبكات1111ّالصاعدي،ّسلطانّمبارك)
ّ.فرعّالدراساتّواألبحاثّ-األلوكة

(ّ ّأحمد ّكمال ّأحمد ّرسالة1116ّصبري، ّعلىّشبكاتّالمعلومات، ّللمورد ّالمدنية ّالمسؤولية م(،
ّ.راه،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالقاهرةدكتّو

(ّ ّنبيلّمحمدّأحمد ّدراسةّمقارنة،ّاإللكترونيم(،ّحمايةّالمستهلكّفيّالتعامالت1118ّصبيح، ة،
ّ.،ّيونيو1،ّالعدد31ّمجلةّالحقوق،ّالكويت،ّالمجلدّ

ّالباقي،) ّعبد ّجميل ّالقانون1115ّالصغير، ّكلية ّمجلة ّوالثباتّالجنائي، ّالصورة ّفي ّالحق م(،
ّ،ّيونيو3،ّالسنة11ّيةّالعالمية،ّالكويت،ّالعددّالكويت

)دراسةّمقارنة(،ّّاإلنترنتم(،ّالتفتيشّالجنائيّعلىّنظمّالحاسوبّّو1113الطوالبة،ّعليّحسنّ)
ّ.جامعةّعمانّالعربيةّللدراساتّالعليا،ّعمانّإلىرسالةّدكتوراهّمقدمةّ

ّمحمود) ّالرحمن، ّالحقّفي1115ّعبد ّلمفهوم ّالتطوراتّالحديثة ّكليةّم(، ّمجلة ّالخاصة، الحياة
ّ.،ّيونيو3،ّالسنة2ّالقانونّالكويتيةّالعالمية،ّالكويت،ّالعددّ

ّنوفانّالعقيل،) ّالخصوصية1113العجارمة، ّالتعبيرّوحماية ّبينّحرية ّالصحافة وجهةّنظرّّ-(،
ّأيار.6ّيةّفيّالعددّالصادرّبتاريخّاألردنقانونية،ّمقالّمنشورّفيّصحيفةّالرأيّ

،ّمجلةّجامعةّدمشقّللعلومّاإلنترنت(،ّانتهاكّحرمةّالحياةّالخاصةّعبر1114ّ)عدنان،ّسوزان،ّ
ّ.،ّالعددّالثالث12يةّوالقانونية،ّالمجلدّاإلقتصاد

ّأحمد) ّالعدد1111ّعلي، ّمجلةّجامعةّدمشق، ّالمعرفة، دارة ّالمعلوماتّوا  ّمفهوم ّالمجلد18ّم(، ،
ةّالمتعلقةّبالعملّالمحوسبّالضوابطّالشرعيّ.م(1118وبنيّأحمد،ّخالدّعليّسليمانّ)ّ.1
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ّ ّالمجلة ّفي ّمنشور ّبحث ّبالقانون، ّالرابع،ّاألردنمقارنا ّالمجلد ّاإلسالمية، ّالدراسات ّفي ية
ّ.1العدد

ّ ّمحمد) ّالصالحين ّاإلعالم1112ّالعيش، ّفي ّالبياناتّالشخصية ّالقانونيّلستخدام ّالتنظيم م(،
ّ.1،ّالعدد13ّالجديد،ّمجلةّالحقوق،ّجامعةّبنغازي،ّالمجلدّ

م(،ّانتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّالتواصل1112ّالفيصل،ّعبداألميرّمويت،ّوسيد،ّإسراءّهاشم)ّ
 .36،ّمجلةّالباحثّاإلعالمي،ّالعراق،ّالعددّاإلجتماعي

م(،ّبحثّبعنوان:ّجرائمّالحاسوبّوأساليبّمواجهتها،ّمجلةّاألمن1222ّمحمدّسليمانّمصطفىّ)
ّ.122األمنية،ّالرياض،ّالعددّوالحياة،ّجامعةّنايفّالعربيةّللعلومّ

ّبالجامعةّ ّالمعرفةّوشبكاتّالتواصل1111ّية)ّاألردنمركزّالدراساتّاإلستراتيجية ّاإلجتماعيم(،
ّ.اإلصدارّالتاسعّوالثالثونّبحوثّة،اإللكتروني

ّالتناحرّ ّاهللّالثانيّابنّالحسين)اإلجتماعيمنصاتّالتواصلّأم ّالملكّعبد ّمقالّبقلم ،1118ّ،)
ّ.يةاألردنشرينّأول،ّمتوفرةّعلىّموقعّرئاسةّالوزراءّت31ّبتاريخّ

 : القوانينخامساً 

ّمّوتعديالته.1251يةّالهاشميةّلسنةّاألردندستورّالمملكةّ

ّمّالنافذ.1115دستورّجمهوريةّالعراقّلسنةّ

ّم.1276(ّلسنة43ّيّرقمّ)األردنالقانونّالمدنيّ

ّم.1251(ّلسنة41ّالقانونّالمدنيّالعراقيّرقمّ)

ّذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتمّالمتعلقّبحمايةّاألشخاصّال1112لسنة12.18ّّرقمّقانونّ
ّالطابعّالشخصيّفيّالمملكةّالمغربية.

ّقطر.ّدولةّمّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفي1116(ّلسنة13ّقانونّرقمّ)

ّالبحرين.ّمملكةّمّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفي1118(ّلسنة31ّقانونّرقمّ)

ّم.1112هــــــــّ,1441ّنظامّالتجارةّالكترونيةّالسعوديّلسنةّ
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ّ ّالمدني ّللقانون ّاإليضاحي ة ّجاألردنالمذكرات ّالمحامين1ّي، ّنقابة ّفي ّالفني ّالمكتب ّإعداد ،
ّيين،ّعمَّاناألردن

ّم.1112يّلسنةّاألردنمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ

ّ

 
 

 


