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 اإلىداء
 أهدي بحثً هذا إلى

 

 . 24 آٌت " اإلسساء: ًَاخْفِضْ نَيًَُا جَنَاحَ انرُّلِّ يٍَِ انسَّحًَْتِ ًَلُم زَّبِّ ازْحًَْيًَُا كًََا زَبٍََّاًَِ صَغِريًا "انرٌٍ لال حؼاىل فٍيى :إىل 

 األخالق بداخهً غسضاملاض انري ال ٌنكسس...  َبغ انؼطاء انري 

 غايلأبً انإىل  ًػهًين طسٌك االزحماء...

ىره املسحهت يٍ انخمدو إىل  جاَيب... حخى ًصهجإىل  انصىسة انيت ال حربم... َبغ احلناٌ... انيت ساَدحين ًًلفجإىل 

 أيً انغانٍتًاننجاح...

 شًجيت انغانٍت إىل

 ًفهراث كبدي حفظكى اهلل ًزػاكى ًجؼهكى لسة ػني يل  بناحًإىل 

 خٌاًَ ًأخٌاحً.إإىل  األزض... شمائك اننؼًاٌ... انرٌٍ احخضًٌَ ًشزػٌا انٌزد يف طسٌمً..يالئكت 

 أزًع ًأصدق ًأَبا انبشس.. أصدلائً األػصاءإىل  زفاق اندزب... بناة املسخمبم...

 انرٌٍ زفؼٌا زاٌاث انؼهى ًانخؼهٍى ًأمخدًا زاٌاث اجليم ًانخجيٍم..

  إىل أساحرحً األفاضم

 لال: ٍْكم يَإىل  اجليد املخٌاضغأىدي ىرا 

 ال إنو  إال اهلل حمًد زسٌل اهلل

 مل أػسفيى... ًنٍ ٌؼسفًٌَ ٍْيَإىل  جؼهيى اهلل إخٌة باهلل...  ٍْيَإىل 

 أمتنى أٌ أذكسىى... إذا ذكسًًَ ٍْيَإىل 

 أمتنى أٌ ٌبمى حٌزىى... يف ػًٌٍَ ٍْيَإىل 
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 شكر وتقدير
 

 بلـ على أشرؼ المرسليف.. سيدنا محمد النبي األميف.بلة كالسٌ الحمد هلل رب العالميف.. كالصٌ 
 كبعد.. ،يـك الديفإلى  سار على نيجو كاستف بسنتو فٍ كعلى آلو كصحبو كمى 

ػ :مف قكلو صلى اهلل عليو كسػلـ كانطبلقان  ،ىذه الدراسة بإنجاز اهلل تعالى على   ف  مى  بعد أفٍ  ال  فٍ " مى
أتقػدـ باػالص الشػرر ككااػر االمتنػاف علػى مػا كجػدت كمػػا  يشػرر النػاس ال يشػرر اهلل " يسػرني أفٍ 

رشاد..  كلمى   ؛يستحؽ الشرر برػؿ مػا تحملػو الرلمػة مػف معنػى فٍ أكتيت كما  راف لي  مف نصح كا 
ػػ ،رالتقػػديني أبػػدأ كأ ػػم بصػػمة إاػػ بقبػػكؿ  لف ػػؿ كااتصػػني بالتكجيػػو كتف ػػؿ علػػى  غمرنػػي با فٍ لمى

الػذم منحنػي مػف ارػره الرشػيد كرأيػو  أحمد أسامة حسنية :الدرتكرإلى  ،اإلشراؼ على ىذه الرسالة
بقعػػة إلػػى  ممػػا رػػاف لػػو أربػػر األ ػػر اػػي إاػػراج ىػػذه الرسػػالة ؛السػػديد كبػػذؿ مػػف جيػػده ككقتػػو الر يػػر
 النكر.. جعليا اهلل اي مكازيف حسناتو.

 : عدلً نصار،والدكتور  تامر القاضً،الدكتور لجنة المناقشػة  رما أتقدـ بكاار االمتناف لع كمٌ 
بػػدا  آراشيمػػا اػػي إ ػػرا  مناقشػػة  لحسػػف تعاكنيمػػا كرػػـر أابلقيمػػا لتف ػػليما بقبػػكؿ مناقشػػة الرسػػالة كا 

 ىذه الرسالة.
 كجميم العامليف اييا. األراديميةرما أتقدـ بشررم كتقديرم إلدارة 

طريػػػؽ الجػػػراشـ إلػػػى  الػػػذم أرشػػػدني كايػػػكأاػػػص بالشػػػرر أاػػػي كحبيبػػػي المينػػػدس عبػػػد اهلل كااػػػي، 
 .اإللرتركنية

ـ لػي العػكف اػي إنجػاز ىػذه الرسػالة سػاعدني كقػد   فٍ كأايرا أتكجو بمشاعر مف الكد كالعرااف لرؿ مى 
 لعليا تعكد بالفاشدة على مؤسساتنا.
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 ملخص الدراسة

نظػػػران  ؛مػػػف قبػػػؿ اقيػػػا  القػػػانكف العػػػاـ ان ربيػػر  ان نػػاؿ مك ػػػكع الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية اىتمامػػػ
صػبح مػف أ فٍ أإلػى  دميتػوآل ان كاحترامػ ،اإلنسػافالرتباطو بالحرية كما يتصؿ بيا مػف صػكف لررامػة 
سػيير شػؤكنيا احيػث يتػرؾ الفػرد للدكلػة سػلطة تى  ؛الحقكؽ ذات القيمة الربرل لدل الدكؿ المتح ػرة

ليحيػى حياتػو ، ترفؿ الدكلة مساحة مناسبة للفػرد دااػؿ المجتمػم دـ ما عليو مف كاجباتالعامة كيق  
ي ان ت في الحماية الجزاشية البلزمة ليا، كلبياف مفيكـ الحؽ كىي أ ،الااصة دكف تداؿ مف أحد
التػػي يصػػعب إف لػػـ يرػػف يسػػتحيؿ معيػػا  اإلنسػػانيةىيـ العلػػـك و مػػف مفػػااػػي الاصكصػػية كجػػدنا أن ػػ

ذلػػػػؾ لا ػػػػكعو لمنظكمػػػػة التقاليػػػػد كاألعػػػػراؼ التػػػػي تحرػػػػـ ك  ،يجػػػػاد تعريػػػػؼ جػػػػامم كمػػػػانم كشػػػػامؿإ
 نساف التي تحدد نطاؽ ىذه الاصكصية كمداىا.سلكريات اإل

كتػكاير الحمايػة ليػذا  ،عبلنات الدكلية بػو، كاإلاعتراؼ المكا يؽ، ك كنظران ألىمية ىذا الحؽ
ة علػػػػى الحػػػػؽ اػػػػي الحػػػػؽ اػػػػي القػػػػكانيف الدااليػػػػة ىػػػػدات الدراسػػػػة لبيػػػػاف الجػػػػراشـ المسػػػػتحد ة الكاقعػػػػ

، كبيػػاف مػػكاطف تنظيمػػو ليػػذه الجػػراشـ كآليػػةطيني، البحػػث اػػي النظػػاـ القػػانكني الفلسػػ، ك الاصكصػػية
لػى الحػؽ اػي تجػريـ مرتربػي جػراشـ االعتػدا  ع إشرالياتالقصكر اي النصكص الجناشية لتك يح 

يػػي ا :األكؿع أمػػا النػػك  ؛نػػكعيفإلػػى  كقػػد قػػاـ الباحػػث بتقسػػـ ىػػذه الجػػراشـ، الاصكصػية الترنكلكجيػػة
ربعػػة أإلػػى  ميا، كقس ػػدكات الترنكلكجيػػةلػػى الحػػؽ اػػي الاصكصػػية باسػػتاداـ األجػػراشـ االعتػػدا  ع

ررانيػػا كالعقكبػػة ، كبيػػاف أحيػػث تػػـ شػػرح رػػؿ جريمػػة منفػػردة اػػي مبحػػث .جػػراشـ حسػػب ىػػذه الدراسػػة
ىػػي كالنػػكع ال ػػاني: ، دة اػػي النظػػاـ القػػانكني الفلسػػطينيالمقػػررة ليػػا كاقػػان للنصػػكص القانكنيػػة الػػكار 

)المعلكماتيػػة . حيػػث تػػـ  اإللرتركنيػػة األنظمػػةلحػػؽ اػػي الاصكصػػية دااػػؿ جػػراشـ االعتػػدا  علػػى ا
ه الجريمػة رؿ مبحث تناكؿ جريمة بأررانيا كالعقكبة المقرة ليذ ،ربعة جراشـأإلى  تقسيـ ىذه الجراشـ

 :ىمياأ مف كاف ،النتائج عدد مفإلى  الدراسةوقد توصؿ الباحث خالؿ ، كاقان للقانكف الفرنسي

   لػـ يرػف يسػتحيؿ  التػي يصػعب إفٍ  اإلنسػانيةالحؽ اػي الاصكصػية مػف مفػاىيـ العلػـك  إف
معيا إيجاد تعريؼ مانم كجامم كشامؿ؛ كذلؾ لا كعو لمنظكمة التقاليد كاألعػراؼ التػي 

 التي تحدد نطاؽ ىذه الاصكصية كمداىا، لذلؾ يرل الباحث أفٍ  اإلنسافتحرـ سلكريات 
 :كىػك ،طػار عػاـ يػتـ مػف ابللػو االنطػبلؽ اػي تعريػؼ الحػؽ اػي الاصكصػيةإيتـ ك ػم 

 يبقيو بعيدان عف الناس كاطبلعيـ عليو".  يرغب أفٍ ك  ،لنفسو اإلنساف"رؿ ما يحتفظ بو 



  

 و

 

 كؿ بالحمايػػػػة علػػػػى صػػػػعيد المكا يػػػػؽ الحػػػػؽ اػػػػي الاصكصػػػػية حػػػػؽ معتػػػػرؼ بػػػػو كمرفػػػػ فٍ إ
العػػالمي لحقػػكؽ  اإلعػػبلف  مػػف 12العالميػػة حسػػب مػػا كرد اػػي نػػص المػػادة ) اإلعبلنػػاتك 

  منو 17الذم نص اي المادة ) األساسيالقكانيف الداالية كاي مقدمتيا القانكف ك  اإلنساف
 على الحؽ اي الاصكصية.

 مرػػػػرر علػػػػى قػػػػانكف   262)المشػػػػرع الفلسػػػػطيني سػػػػكا  مػػػػا جػػػػا  بػػػػو بإ ػػػػااة المػػػػادة  فٌ إ
اػر مػف كمػا جػا  بػو الشػؽ اآل ـ1936لسػنة   74)ي قطػاع غػزة رقػـ العقكبات المطبؽ اػ

لػـ  أن ػو إال اإللرتركنيػةبشأف الجراشـ  ـ2017لسنة   16)الكطف بإصدار قرار بقانكف رقـ 
الػػػتالص مػػػف الصػػػبدة التقليديػػػة لمفيػػػـك الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية بػػػدليؿ المفػػػاىيـ  يسػػػتطم

اػػػي العديػػػد مػػػف مػػػكاطف القػػػرار  أكردىػػػاالف فا ػػػة كالمصػػػطلحات الشاسػػػعة الداللػػػة التػػػي 
مػػػا قصػػػكر لعػػػدـ االنسػػػجاـ مػػػم الطبيعػػػة إبلن الػػػذم سػػػينجـ عنػػػو مسػػػتقب األمػػػربقػػػانكف كىػػػك 

 ر ر مما يحمليا.أيتـ تحميؿ النص داللة  فٍ أأك  ،اإللرتركنيالمستقبلية لئلجراـ 

 كانت: ،ومف أىـ التوصيػػات التي خرجت بيا الدراسة

 كتكحيد المكاجية التشريعية بيف  ،التشريعي بيف شقي الكطف العزكؼ عف سياسة االزدكاج
شػػػقي الػػػكطف بقػػػانكف مكحػػػد قػػػادر علػػػى مكاجيػػػة التطػػػكر الترنكلػػػكجي اػػػي ظػػػؿ االعتػػػدا  

 كسرية مراسبلتيـ. األارادالجسيـ الذم بات ييدد اصكصية 

 ف أكع الحػػؽ اػػي الاصكصػػية يتعػػيف عليػػو معالجتػػو لمك ػػ كاػػبلؿع الفلسػػطيني ر  المشيػػ فٌ إ
  262) ػؿ حقػان دسػتكرياى أصػيبلن بإلدػا  المػادة ترام عف االعتدا  على ىذا الحؽ الذم يمي ي

يػػا ن  أرػػكف   ـ2009لسػػنة   3)ب القػػانكف رقػػـ قػػانكف العقكبػػات بمكجػػإلػػى  مرػػرر الم ػػااة
كاسػػػتبداليا بػػػإقرار قػػػانكف  ،جػػػا ت لمعالجػػػة قصػػػكر تشػػػريعي اػػػي حقبػػػة االنقسػػػاـ السياسػػػي

لمك ػػػكع الحػػػػؽ اػػػي الاصكصػػػػية  اإلجراشيػػػةالمك ػػػػكعية ك  مؿ علػػػى شػػػػقي المعالجػػػةيشػػػت
 االعتدا  عليو مف ابلؿ كساشؿ الترنكلكجيا الحدي ة.ك 

  الاػػػػاص بػػػػالجراشـ  ـ2017لسػػػػنة   16)نكصػػػػي بإعػػػػادة النظػػػػر اػػػػي القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػـ
و جا  لمعالجة الجراشـ ن  أالصادر عف رشيس السلطة الكطنية الفلسطينية ركف ك  اإللرتركنية

نػػو أال إىػػداايا أحػػد أكالتػػي تم ػػؿ الحػػؽ اػػي الاصكصػػية ، ابػػة مػػف اػػبلؿ الترنكلكجيػػالمرتر
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جا  لياترؽ ىذا الحؽ بإطبلؽ يد مأمكرم ال بط الق اشي للكصػكؿ للمعلكمػة بػأم  مػف 
اػػػي  األاػػػرادحتػػػى كلػػػك رػػػاف ذلػػػؾ علػػػى حسػػػاب االحتفػػػاظ بسػػػرية المراسػػػبلت كاصكصػػػية 

 . 34)حياتيـ بدليؿ المادة 
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 مقدمة:

الحقكؽ كالحريات بشرؿ يجعؿ العقد االجتماعي الذم أكجدت مػف أجلػو  األساسيلقد رفؿ القانكف 
الذم أكجػد  األساسيو لـ يدفؿ الباب أن   إال العقاب على مكاطنييانزاؿ إالدكلة رصاحبة سلطة اي 
 إالكال ياػػػرج عػػػف ذلػػػؾ  إباحتيػػػااػػػي أاعالػػػو  اإلنسػػػافأصػػػؿ  كىػػػي أف   ،مػػػف أجلػػػو قػػػانكف العقكبػػػات

شػػرم سػػكا  اػػي الفعػػؿ الب اإلجػػراـف مرػػامف يبػػيٌ  ع للتجػػريـ كجػػب عليػػو أفٍ شػػر  ؿ المي داٌ تىػػ فٍ إتجريمػػو اػػ
 .اسلبين أك  اإيجابين راف 

و رػاف علػى ن ػإا ؛القيػاـ بالحيػاة االجتماعيػة اليكميػة أىػـ مقكمػاتكباعتبار الحياة الااصة ىي مػف 
رانػت كال زالػت . األساسػيجػب القػانكف الحيػاة المرفكلػة بمك  لتكاير الحماية ليػذهيتداؿ  المشرع أفٍ 
يمنػػػم أم اعتػػػدا  علػػػى حػػػؽ مرفػػػكؿ للمػػػكاطنيف  سػػػمى لقػػػانكف العقكبػػػات الػػػذم يحػػػاكؿ أفٍ الميػػػزة األ

السػػلكؾ البشػػرم يمتػػاز ك  ،و يحرػػـ السػػلكؾ البشػػرمالقػػانكف الجنػػاشي بطبيعتػػو أن ػػ فٌ إاػػ ؛دااػػؿ الدكلػػة
ىػػذا التطػػكر نػػاجـ عػػف  ،و قابػػؿ للتطػػكركىػػك أن ػػ ،باصػػلو تجعػػؿ مػػف مسػػألة مسػػايرتو محػػؿ تعقيػػد

كىي عبلقة متشعبة ركنيػا تػدااؿ  ،األارادبديره مف  اإلنسافطبيعة العبلقة االجتماعية التي تربط 
مػاطريػؽ الايػر إلػى  إمػاالتي تكصػليا اػي النيايػة  كاألسباباييا العديد مف العكامؿ  طريػؽ إلػى  كا 

اقػػد اػػرج  ،كمػػف تػػكاى الشػػر ،اعلػػو إباحػػةكىػػك  ،األصػػؿالشػػر امػػف سػػلؾ طريػػؽ الايػػر اقػػد تػػكاى 
كجكدنػػا حتػػى بدايػػة ىػػذا القػػرف عنػػدما إلػػى  ليقػػةككجػػب عقابػػو ىػػذا رػػاف منػػذ بدايػػة الا األصػػؿعػػف 

 اترػػػكف ايػػػرن  ريػػػد ليػػػا أفٍ التػػػي أي  اإللرتركنيػػػةتحكلػػػت المنظكمػػػة االجتماعيػػػة كتػػػـ ربطيػػػا بالمنظكمػػػة 
النيػػة السػػيشة داالػػو ىػػي ال ػػمير السػػي  ك  إالتػػؿ قابيػػؿ ىابيػػؿ لػػـ يحررػػو قى  كلرػػف يػػكـ أفٍ  ،للبشػػرية

كجػد لادمػة البشػرية اعر بعػض المجػرميف ليسػتدلكا مػا أي ررػت مشػنفس النية السيشة الشػريرة التػي حى 
ىؿ يمرف للنص القانكني التقليػدم  :كىك ، د مصلحة البشرية بشرؿ أكقم مبدأ الشرعية اي أزمة

 ؟لرتركنية اي غياب النصإساشؿ يساير جريمة أصبحت ترترب مف ك  أفٍ 

يجابو جريمة تتطكر رؿ  كىك ريؼ يمرف لو أفٍ  :األكؿ األمر ؛أماـ أمريف ارع عاجزن ش  ىنا يقؼ المي 
لديػو نػص سػابؽ ال يمرػف  أف   :ال ػاني األمػر ، انية أ عاؼ قدرتو علػى تطػكر المنظكمػة القانكنيػة

 ػركرة انطبػاؽ الػنص علػى الكاقعػة بللمبػدأ الػذم يقػكؿ  عماالن إيطبقو على الجريمة البلحقة  لو أفٍ 
 إعمػاؿ ب ػركرة شػعكر الباحػثمػف ىػذا المنطلػؽ جػا  ك  ،كىك مػا يعػرؼ بعمليػة الترييػؼ ،الجرمية
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كقػػدرة النصػػكص  ،أم حػػد بػػات التطػػكر الترنكلػػكجي ييػػدد الحيػػاة الااصػػةإلػػى  إظيػػاريػػد القػػانكف 
 .اي ظؿ ىذا التطكر الترنكلكجي الياشؿ الجراشـعلى  بط ىذه المستحد ة ك التقليدية 

 ،الكاقعػػة علػػى الحيػػاة الااصػػة المسػػتحد ة الجػػراشـتنػػاكؿ الباحػػث  ،كمػػف اػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة ؛لػػذلؾ
تقسػػيـ ىػػذه إلػػى  حيػػث اجتيػػد الباحػػث اػػي محاكلػػة حصػػر ىػػذه الجػػراشـ بصػػكرىا المسػػتحد ة كعمػػد

الجػػراشـ الكاقعػػة علػػى المعلكمػػات دااػػؿ ك  ، اإللرتركنيػػة األدكاتجػػراشـ كاقعػػة باسػػتاداـ إلػػى  الجػػراشـ
مرػامف  إبػرازإلػى  القانكنيػة الفلسػطينية سػعى الباحػثالمنظكمػة إلػى  كبالرجكع اإللرتركنية األنظمة
المطبػؽ اػي  اإللرتركنيػةبشػأف الجػراشـ  ـ2017لسػنة   16)كالالػؿ اػي القػرار بقػانكف رقػـ  الشعكر

 ـ1936لسػػػنة   74)قػػانكف العقكبػػات رقػػـ إلػػى  مرػػرر الم ػػػااة  262)ال ػػفة الدربيػػة ك المػػادة 
 المطبؽ اي قطاع غزة. 

 مشكمة الدراسة

كىػػك الػػذم  ،إال بنػػا ن علػػى نػػصو ال عقكبػػة كال جريمػػة مبػػدأ الشػػرعية الجناشيػػة الػػذم يقت ػػي أن ػػ إف  
لسػلطتيا اػي  إعمػاالن رتيا على تحريؾ الدعكل الجزاشيػة عدـ قدأك  سينجـ عنو بعد ذلؾ قدرة النيابة

على مبلحقػة  اف أيدم النيابة العامة قادرن ىؿ يركف النص القانكني المتكاار بي ؛أم ،ترييؼ الكاقعة
الكجكد كتطفك على السطح مسألة الحياة الااصة إلى  كاي ظؿ ىذا الطرح تبرز ؟الأـ  المجرميف

اػػػي  ـ1936لسػػنة   74)قػػػانكف العقكبػػات رقػػػـ كمػػف بعػػده  ،األساسػػػيالقػػانكف التػػي رفػػؿ حمايتيػػػا 
  16)كقػرار بقػانكف رقػـ  ،المطبؽ اي قطػاع غػزة ـ2009ليو عاـ مررر الم ااة إ  262)المادة 
كلرػف مػم ىػذا التطػكر الػذم  ،المطبػؽ اػي ال ػفة الدربيػة اإللرتركنيػةبشػأف الجػراشـ  ـ2017لسنة 

أكجد جعؿ الصفة التجريدية التي ك عت بمكجبيا القاعدة القانكنية السابقة عندما ك عت الػنص 
أ ػيؽ مػف القانكني السابؽ اي مكقؼ المتفرج أماـ جريمة ارجت عف النص بشرؿ يجعؿ النص 

لجرميػة كىػذا يػتماض عػدـ انطبػاؽ الػنص القػانكني علػى الكاقعػة ا ؛أمأف ينسجـ مم الجراشـ ىػذه 
 :عدة أسشلة عنو

 ؟ا الحؽ كترييفو القانكني كاصاشصوة الحؽ اي الاصكصية كمظاىر ىذماىيٌ  .1
  ؟اإللرتركنية األدكاتأنكاع جراشـ االعتدا  على الحياة الااصة الكاقعة باستاداـ ما  .2



  

3 

 

علكمػػػات دااػػػؿ الكاقعػػػة علػػػى الماالعتػػػدا  علػػػى الحػػػؽ اػػػي الحيػػػاة الااصػػػة  جػػػراشـأنػػػكاع  .3
 ؟ اإللرتركنية األنظمة

المشػػػرع الجنػػػاشي اػػػي قطػػػاع غػػػزة اػػػي مكاجيػػػة جػػػراشـ االعتػػػدا  علػػػى الحػػػؽ اػػػي  ؽى ًاػػػىػػػؿ كي  .4
نكف العقكبػػات مرػػرر الم ػػااة لقػػا  262)المػػادة الاصكصػػية المعلكماتيػػة مػػف اػػبلؿ سػػف 

 ؟ قطاع غزةالمطبؽ اي 
المشرع الجناشي اي ال فة الدربية اي مكاجيػة رااػة جػراشـ االعتػدا  علػى الحػؽ  ؽى اً كي ىؿ  .5

بشػػأف  2017ة لسػػن  16)قػػرار بقػػانكف رقػػـ سػػف مػػف اػػبلؿ المعلكماتيػػة اػػي الاصكصػػية 
 ؟اإللرتركنيةالجراشـ 

ىػػذه  لمرااحػػة تنػػامي الفلسػػطيني رااينػػاىػػؿ يعػػد مػػا جػػا  بػػو المشػػرع اػػي قػػانكف العقكبػػات  .6
 ال ؟أـ  الجراشـ

 أىداؼ الدراسة:

الحػػؽ اػػي الاصكصػػية علػػى  ػػك  التطػػكر االعتػػدا  علػػى  جػػراشـ ىٌيػػةلبيػػاف ما تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة
رمػا تيػدؼ ىػذه ، كآلية تنظيمػو ليػذه الجريمػة، كالبحث اي النظاـ القانكني الفلسطيني، الترنكلكجي

التي تكاجو تجريـ مرتربي جراشـ االعتدا  على الحؽ اي الحيػاة  اإلشرالياتالدراسة؛ لتك يح أىـ 
الااصػػػة الترنكلكجيػػػة اػػػي العػػػالـ الرقمػػػي اػػػي ظػػػؿ قصػػػكر النصػػػكص الجناشيػػػة كعػػػدـ قػػػدرتيا علػػػى 
مكاربػػػػة كمجػػػػاراة المسػػػػتجدات الحاصػػػػلة علػػػػى صػػػػعيد ترنكلكجيػػػػا المعلكمػػػػات؛ للاػػػػركج بتكصػػػػيات 

 .كيساىـ اي راعتو ،فلسطينيكا حة كمحددة للمشرع؛ بما يادـ المجتمم ال

 أىمية الدراسة:

 األىمية النظريةأواًل: 

التطػػػػكر ي ظػػػػؿ اػػػػ ركنيػػػػا اا ػػػػت اػػػػي جزشيػػػػة باتػػػػت تفػػػػرض نفسػػػػيا ترمػػػػف أىميػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة
 مػف ربيػرة بأعػداد اسػتاداميا كتزايػد ،كالمعلكمػات االتصػاالت اػي العػالـ يشػيده الػذم الترنكلػكجي

علػى  التػأ ير اي مباشر أ ر ليذا راف كلما، كالااصة الحركمية مف األاراد كالمؤسسات العديد قبؿ
 يزيد لو كدراستو؛ كمما التطرؽ مف ال بيد   راف، كانتيارو اصكصياتيـ على الحفاظ اي األاراد حؽ
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 عػف الحػديث عنػد أىميتػو تتعػاظـ تناكلػو الباحػث الػذم المك ػكع رػكف الدارسػة ىػذه أىميػة مػف
مرانية ،البيانات اي حفظ جديدة أساليب  .المعلكمات ىذه على االطبلع اي مصلحة لو فٍ مى  رؿ كا 

التشػريم كرغـ أىمية ىذا المك كع إال أنو لـ ينؿ حقو مػف قبػؿ الدارسػيف كالبػاح يف القػانكنييف اػي 
الحػؽ اػي االعتػدا  علػى  شـاجػر مف ابلؿ تسليط ال ػك  علػى ، حسب إطبلع الباحث  الفلسطيني

كذلػؾ مػػف ،  ػػك  التطػكر الترنكلػكجي؛ باعتبارىػػا أحػد صػػكر كأنمػاط ىػذه الجػػراشـ اػيالاصكصػية 
اػػػبلؿ محاكلػػػة إسػػػقاط القكاعػػػد العامػػػة كمقاربػػػة كتحليػػػؿ النصػػػكص القانكنيػػػة الااصػػػة اػػػي قػػػانكف 

، رااػة النص على مكاجية ىػذه الجػراشـالعقكبات الفلسطيني كالقكانيف ذات العبلقة اي ظؿ قصكر 
 اي الاصكصيةاالعتدا  على الحؽ  لجراشـعلى اإلطار القانكني الناظـ  مف ابلؿ تسليط ال ك 

سقاطو  على  ك  التطكر الترنكلكجي بشرؿ معمؽ يقكـ على الفيـ الحقيقي لما كرا  النصكص كا 
ىػػذا النػػكع مػػف الجػػراشـ أبػػرز الر يػػر مػػف أكجػػو  علػػى اعتبػػار أف  ، بشػػرؿ ممػػني  اػػي عمليػػة التحليػػؿ

 .اشي المك كعيصكر اي القانكف الجنالق

 األىمية العمميةثانيًا: 

أصػػػحاب إلػػػى  رػػػاديميالعمليػػػة ليػػػذه الدراسػػػة بتكجيػػػو مناشػػػدة مػػػف ىػػػذا الصػػػرح األ األىميػػػةترمػػػف 
الذم بات ييػدد  ،القرار أف يتدالكا بأقصى سرعة ممرنة لمكاجية ىذا التطكر الترنكلكجيالسيادة ك 

 .بشرؿ يجعليـ أماـ حؽ مرفكؿ ك مانة  اشعة األساسيبمكجب القانكف  مرفكالن  احقن 

 منيج الدراسة:

المػػػني   اصػػػصبحيػػػث ، اسػػػتادـ الباحػػػث اػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػني  الكصػػػفي التحليلػػػي المقػػػارف
المػػني   اصػػصاػػي حػػيف ، االعتػػدا  علػػى الحػػؽ اػػي الاصكصػػية جػػراشـة لكصػػؼ ماىٌيػػ الكصػػفي

االعتػدا  علػى الحػؽ  بجػراشـالتحليلي؛ لتحليؿ النصكص القانكنية الكاردة اي القػكانيف ذات العبلقػة 
سػػقاطيا علػػى ، اػػي الاصكصػػية االعتػػدا  علػػى الحػػؽ اػػي  جػػراشـكمحاكلػػة مقاربػػة ىػػذه األحرػػاـ كا 

مػػني  ال اسػػتادـ الباحػػثكرػػذلؾ ، الاصكصػػية لؤلاػػراد اػػي ظػػؿ اػػراغ اإلطػػار القػػانكني النػػاظـ ليػػا
كيريػػد دكر اػػي التشػػريم الفلسػػطيني مرػػامف الشػػ إبػػرازمػػف المقارنػػة  اسػػتيدؼ الباحػػث إنمػػا، المقػػارف
نػا نعػاني اػي المنظكمػة القانكنيػة الفلسػطينية ن  أرف رسالة مف ابلؿ المني  المقػا يكصؿف أ الباحث

مػػف عػػدـ قػػدرة الػػنص التقليػػدم علػػى مسػػايرة التطػػكر الترنكلػػكجي كمػػف يقػػكؿ بديػػر ذلػػؾ اقػػد أاطػػأ 
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 تجػردصػفة و تناسػى أنهػ :الاطأ ال انيعلى مبدأ الشرعية ك  اعتدلىك عندما  األكؿاالاطأ  ؛مرتيف
يك ػػػم لمسػػػايرة الكاقػػػم  إنمػػػاكني عنػػػدما يك ػػػم الػػػنص القػػػان التػػػي تق ػػػي بػػػأف  القانكنيػػػة ك  لقاعػػػدةا

 .ف يتنبأ ماذا سيحصؿ اي المستقبؿأي م النص القانكني  فٍ كال يمرف لمى االجتماعي اي حينيا 

 صعوبات الدراسة:

 صػػػدار ، ػػػر علػػػى انعقػػػاد المجلػػػس التشػػػريعيأكالػػػذم بػػػدكره  ؛حالػػػة االنقسػػػاـ الفلسػػػطيني  كا 
 .الياشؿ رنكلكجيكتعديؿ قكانيف لمكاجية التطكر الت

 طينية اي ىذا الشؽ المعقد للدايةقلة المراجم القانكنية اي المرتبة القانكنية الفلس. 
 األمنيػة األجيػزةالدقيقػة الصػادرة مػف  اإلحصػاشياتك كاقم ىذه الجراشـ  إلىة التعرؼ صعكب 

  .اي قطاع غزة كال فة الدربية
  ىػػػذا النػػػكع الجسػػػيـ مػػػف الجػػػراشـ كالسػػػكابؽ الق ػػػاشية اػػػي  األحرػػػاـنػػػدرة العمػػػؿ الق ػػػاشي ك 

رػكف مػا  >بصػكرتيا الدقيقػة األاعػاؿالناجمة عف غيػاب الػنص الصػريح علػى جرميػة ىػذه 
استاداـ الترنكلكجيػا  إسا ةجا  بو المشرع يحمؿ الطبيعة الف فا ة ك أدرجت تحت بند 

فة المطبػؽ اػي ال ػ بالقػانكفالػذم حػاكؿ تداررػو القػرار  األمػركذلؾ اي قطاع غزة ، كىك 
 ران للاصكصية  أر ر مف حمايتيا.الذم جا  بدكره منتيً ؛ ك الدربية
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 الدراسات السابقة:

تعتبػػر الدراسػػات السػػابقة مػػف أىػػـ الررػػاشز العلميػػة التػػي يعتمػػد علييػػا الباحػػث بعػػد تحديػػد كااتيػػار 
مشػػرلة البحػػث ايبػػدأ الباحػػث بالبحػػث كالتمحػػيص اػػي الدراسػػات السػػابقة كالتػػي تشػػرؿ مصػػدران غنيػػان 

تم ػؿ اػػي مػف االطػػبلع عليػو قبػػؿ البػد  بالبحػػث كىػذا يػكار للباحػػث العديػد مػػف الفكاشػد كالتػػي ت البيػد  
غنػػػا  مشػػػرلة الدراسػػػة بالمعػػػارؼ كالدراسػػػات ك بلػػػكرة مشػػػرلة البحػػػث كتحديػػػد أبعادىػػػا كمجاالتيػػػا،  ا 

يسػػتطيم الباحػػث مػػف اػػبلؿ  ؛كالمسػػلمات كالنتػػاش  التػػي تكصػػؿ إلييػػا آاػػركف كتزكيػػد الدراسػػة بيػػا
مراجػػم تزكيػػد الباحػػث بػػالر ير مػػف الك الدراسػػات السػػابقة تحديػػد األدكات التػػي يسػػتادميا اػػي بح ػػو، 

للدراسة، رما تعد الدراسات السابقة نقطة قكة اػي  الميمة ةكالمصادر كدراسات الماجستير كالدرتكرا
البحػػث كانطػػػبلؽ جديػػد لدراسػػػة جديػػػدة التػػي نسػػػتعيف علييػػا اػػػي تحديػػػد مشػػرلة الدراسػػػة كالمنيجيػػػة 

يػاة الااصػة االعتػدا  علػى الح جريمػة إلػىالعلمية المستادمة كالتي سنستفيد مف ابلليا بػالتعرؼ 
  .اي ظؿ التطكر الترنكلكجي

 : الدراسات الفمسطينيةأوالً 

فػػي التشػػريف الفمسػػطيني   اإللكترونيػػةالجػػرائـ ، 2013، دراسػػة ماجسػػتير فيوسػػؼ العفيفػػي. 1
 فدراسة تحميمية مقارنة 

 ،كأررانيػػػا ،كأنكاعيػػػا ،اإللرتركنيػػػةتقػػػديـ رؤيػػػة قانكنيػػػة متراملػػػة حػػػكؿ الجػػػراشـ إلػػػى  ىػػػدات الدراسػػػة
ي ػان معراػة سػلطات ال ػبط الق ػاشي كبيػاف مػدل ااعليػة أ ،اييػا كاإلجراشيػةالمك كعية  كاألحراـ

الص الباحػث لمجمكعػة مػف النتػاش  ، اي التشريم الفلسطيني اإللرتركنيةنصكص التجريـ للجراشـ 
 نذرر منيا:

  ككاقم تجريميا اي التشريم الفلسطيني اإللرتركنيةالجريمة  إلىالتعرؼ. 
  جراشيةمك كعية  أحراـمف  اإللرتركنيةرؿ ما يتعلؽ بالجريمة  إلىالتعرؼ  .كا 
 المباحػػػث العامػػػة التػػػابم لجيػػػاز الشػػػرطة ىػػػي  إدارةداشػػػرة المصػػػادرة الفنيػػػة العاملػػػة اػػػي  ف  إ

 .اي قطاع غزة اإللرتركنيةالماتصة بالتحقيؽ اي الجراشـ 
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 : الدراسات العربيةثانياً 

  اإلنترنػػػتانتيػػػاؾ حرمػػة الحيػػػاة الخاصػػة عبػػػر ، 2013فسػػوناف االسػػػتا ، ةدراسػػة دكتػػػورا. 1
 فدراسة مقارنة 

 ة جريمػػػػػػػػة انتيػػػػػػػػاؾ حرمػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػاة الااصػػػػػػػػة اػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿتحديػػػػػػػػد ماىٌيػػػػػػػػإلػػػػػػػػى  ىػػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػػة
أنيػا أـ  مجرد كسيلة الرتراب جريمة انتيػاؾ حرمػة الحيػاة الااصػة ىككىؿ اإلنترنت  ،المعلكماتية

 ؟الجريمػػة التػػي ال تقػػـك إال بػو؟ كمػػا مكقػػؼ المشػرع السػػكرم بيػػذا الاصػػكصررػف مػػف أررػػاف ىػذه 
كىػػؿ الاصكصػػية التػػي عالجيػػا الفقػػو منػػذ القػػرف التاسػػم عشػػر تقريبػػان كرفلتيػػا الدسػػاتير كالقػػكانيف 

أنيػػا ذات محتػػكل أـ  الك ػػعية ىػػي ذات الاصكصػػية التػػي نتحػػدث عنيػػا اػػي العصػػر المعلكمػػاتي
أف أـ  ،ة كحمايػػػة البيانػػػات تعبيػػػريف متػػػرادايف للمك ػػػكع ذاتػػػوىػػػؿ يمرػػػف عػػػد الاصكصػػػيمدػػػاير؟ ك 

الحيػػاة الااصػػة مفيػػكـ أر ػػر شػػمكالن مػػف حمايػػة البيانػػات؟ مػػا الماػػاطر التػػي تيػػدد حياتنػػا الااصػػة 
بكجو عاـ كاصكصية البيانات كالمعلكمات على اإلنترنت؟ كما أ ر استابلص الدليؿ اإللرتركني 

سياسػػػػات احتػػػػراـ  ف اػػػػي مجػػػػاؿ تقنيػػػػة المعلكمػػػػات؟ كىػػػػؿإل بػػػػات جػػػػـر مػػػػا اػػػػي اصكصػػػػية اإلنسػػػػا
تبقػى مجػرد طػرح نظػرم بػػالتزاـ المكاقػم المعنيػة أـ  الاصكصية على شػبرة اإلنترنػت مطبقػة اعليػان 

 خمص الباحث لمجموعة مف النتائج ن كر منيا:و ، بحماية البيانات

  حيػػػػاة الااصػػػػة كالفػػػػرؽ بينيػػػػا كبػػػػيف ال ،ىٌيػػػػة الحيػػػػاة الااصػػػػة الترنكلكجيػػػػةما إلػػػػىالتعػػػػرؼ
 .التقليدية

  الحيػػاة الااصػػة مػػف كجػػو نظػػر المشػػرع السػػكرم كمكقفػػو تجػػاه انتيػػاؾ حرمػػة  إلػػىالتعػػرؼ
 .الحياة الااصة

  الماػػاطر التػػي تيػػدد حياتنػػا الااصػػة بكجػػو عػػاـ كاصكصػػية البيانػػات بشػػرؿ  إلػػىالتعػػرؼ
 .ااص

 ركسيلة إل بات جريمة االعتدا  على الحياة الااصة اإللرتركني ر استاداـ الدليؿ أ. 
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حمايػة الحػؽ فػي حرمػة الحيػاة الخاصػة فػي ، 2015، ف صػبرينة بػف سػعيد ةدراسة دكتػورا. 2
 عيد التكنولوجيا 

 ألف  ، إبػػراز ماػػاطر ىػػذه الترنكلكجيػػػة علػػى الحػػؽ اػػي حرمػػة الحيػػاة الااصػػػةإلػػى  ىػػدات الدراسػػة
 كال رادع قػػد نتحػكؿ مػػف ابلليػػا مػف الدكلػػة المدنيػػة التمػادم اػػي ابترػػار تقنيػات التجسػػس دكف كازع

كعبلقػػة ، التعريػػؼ بالبيانػػات االسػػمية التػػي تشػػمليا البنػػكؾ المعلكماتيػػةك ، مجتمعػػات ال إنسػػانيةإلػػى 
المقارنػة معراػة التشػريعات ك  ؛أ ٌػر رػؿ ىػذا علػى اصكصػية األاػراد كريػؼ، ىذه األايػرة باإلنترنػت

كبػيف حمايػة ، تلفػةالقطاعػات الما ريػؼ كاقػت بػيف اسػتادامات ترنكلكجيػة اإلعػبلـ كاالتصػاؿ اػي
 نذرر منيا: ،الص الباحث لمجمكعة مف النتاش ك ، الحريات العامة

 حػؽ األاػراد اػي تحديػد :كىي رالتالي ،تعريؼ جريمة االعتدا  على حرمة الحياة الااصة 
لى أم مدل تصؿ ال " قدرة األاراد علػى الػتحرـ أك  معلكمات عنيـ لآلاريف"متى كريؼ كا 
 بدكرة المعلكمات التي تتعلؽ بيـ.

 مػف اػبلؿ سػف تشػريعات منيػا مػػا  ،محاكلػة المشػرع الجزاشػرم لمكاربػة التطػكر الترنكلػكجي
 .على حياتو الااصة بمنأل عف الناس اإلبقا يحفظ لئلنساف حقو اي 

  احتػػى المتيمػػيف ، الااصػػة الشػػاص العػػادم اقػػطال تيطػػاؿ حمايػػة الحػػؽ اػػي حرمػػة الحيػػاة
 .كالمدانيف يجب أف تيصاف حقكقيـ كحرياتيـ

 الحماية القانونية لمحياة الخاصة  فدراسة مقارنة ، 2012، ف صفية بشاتف ةدكتورادراسة . 3

ة الحيػاة الااصػة كبيػاف ماىٌيػ، بياف التطكر التارياي للحؽ اػي الحيػاة الااصػةإلى  ىدات الدراسة
اة الااصػة بيػاف الحمايػة القانكنيػة المك ػكعية للحػؽ اػي الحيػإلػى  رمػا ىػدات، كطبيعتيا القانكنية

 :حث لمجمكعة مف النتاش  نذرر منياالص الباك ، اي التشريعات المقارنة

 كعلػػى مػػر  رااػػة مك ػػكع الحػػؽ اػػي الحيػػاة الااصػػة نػػاؿ اىتمػػاـ دكلػػي كعلػػى المسػػتكيات
  .التاريخ

 التػػي اعتراػػت بػػالحؽ  اإلسػػبلميةة الحيػػاة الااصػػة محػػؿ اىتمػػاـ الشػػريعة يػػرانػػت ارػػرة حما
 .اييا
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  يتفقػػكا علػػى انيػػـ لػػـ  إالعلػػى الػػرغـ مػػف اعتػػراؼ التشػػريعات بػػالحؽ اػػي الحيػػاة الااصػػة
 .تعريؼ مكحد ليذا الحؽ

  لػػـ يػػنص المشػػرع الجزاشػػرم علػػى حمايػػة الحػػؽ اػػي الحيػػاة الااصػػة صػػراحة اػػي نصػػكص
 .القانكف المدني

الحمايػػة الجنائيػػة مػػف أشػػكاؿ المسػػا  بحرمػػة ، 2014، راسػػة ماجسػػتير ف جمػػاؿ عجػػاليد. 4
 الحياة الخاصة عبر المكالمات و الصور  فدراسة مقارنة  

ىية الحيػاة الااصػة كمػا مػدل ارتباطيػا بالحريػة الشاصػية اػي القػانكف ما إبرازإلى  ىدات الدراسة
مػم بيػاف ، كاإلجراشػيبياف الحماية الجناشية ليذا الحؽ بفرعييا المك كعي إلى  باإل ااة، الجناشي

، اشؿ الحدي ػػػة اػػػي المسػػػاس بيػػػذا الحػػػؽمػػػدل مشػػػركعية الػػػدليؿ الجنػػػاشي النػػػات  عػػػف اسػػػتاداـ الكسػػػ
 : الص الباحث لمجمكعة مف النتاش  نذرر منياك 

  ارتباطيمػا ببع ػيما ة الحيػاة الااصػة كمػدل كماىيٌ  ،ة الحرية الشاصيةماىيٌ  إلىالتعرؼ
 .البعض

  عناصر الحياة الااصة مف زاكية الفقو إلىالتعرؼ. 
  جراشـ االعتدا  على الحياة الااصة كاؽ المشرع الجزاشرم إلىالتعرؼ.  
  للحؽ اي الاصكصية كاؽ المشرع الجزاشرم اإلجراشيةالحماية  إلىالتعرؼ.  
  العليمػػػة  األسػػاليبمػػدل مشػػركعية الػػدليؿ النػػات  عػػف االسػػتجكاب باسػػتاداـ  إلػػىالتعػػرؼ

 .المتطكرة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ىدؼ الباحث مف الدراسػات السػابقة ىػك إيجػاد الفجػكة إلي ػاحيا كأيػف ترػكف  مف حيث الموضوع:
يجػػػادمسػػػاىمة الدراسػػػة اػػػي ردـ ىػػػذه الفجػػػكة  الدالبيػػػة العظمػػػى مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة حلػػػكؿ ليػػػا  كا 

 .بشرؿ عاـ كلـ تتاصص اي جريمة االعتدا  على الحياة الااصة اإللرتركنيةتناكلت الجريمة 

طبقػػت مجمكعػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة علػػى حػػدكد النطػػاؽ الجدرااػػي ال ػػيؽ  مػػف حيػػث المكػػاف:
  .يذه الجريمةالمتم ؿ اي حدكد الدكلة اقط دكف االستعانة باالمتداد الدكلي ل
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تجػد  ممػا نػدر أفٍ  إن ػوككاربػت التطػكرات حيػث  ،تعتبػر الدراسػات السػابقة حدي ػة مف حيث النمػاف:
  .دراسات تحد ت عف ىذه الجريمة كترييفيا ككاقعيا اي القانكف الفلسطيني

غالبيػػة الدراسػػات السػػابقة اعتمػػدت المػػني  الكصػػفي التحليلػػي رمػػني  أساسػػي  مػػف حيػػث المػػنيج:
 .اي الدراسات القانكنية مبل مة األر ركىي المناى   ،للدراسة
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 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

  اقتصػػػػػػرت غالبيػػػػػػة الدراسػػػػػػات
السػػػػػػابقة علػػػػػػى بيػػػػػػاف مفيػػػػػػـك 
الحػػػػػؽ اػػػػػي الحيػػػػػاة الااصػػػػػػة 
 كالتطكر التػارياي ليػذا الحػؽ

 .كعناصر ىذا الحؽ
 

  يرمػػػػػف القصػػػػػكر اػػػػػي الدراسػػػػػات
إلػػػػى  اػػػػي عػػػػدـ التطػػػػرؽالسػػػػابقة 

الترييػػػػػػؼ القػػػػػػػانكني للحػػػػػػؽ اػػػػػػػي 
  .الاصكصية كطبيعتو القانكنية

 
 

 عػػػدة تناكلػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة تعريفػػػات 
اتجاىات اقيية اػي تعريػؼ ىػذا الحػؽ ك 

إلػػى  باإل ػػااة، كصػػكالن لتعريػػؼ مقتػػرح
بيػػػاف مظػػػاىر الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػػية 
كبيػػػػػاف الترييػػػػػؼ القػػػػػانكني ليػػػػػذا الحػػػػػؽ 

  .كطبيعتو القانكنية
 

  تناكلػػػػػػػت الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة
االعتػػػدا  علػػػى الحيػػػاة  جػػػراشـ

كاقػػػػػػػان  الااصػػػػػػػة المعلكماتيػػػػػػػة
لتشػػػػػػػػػريعات الػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػة 

التػػػي صػػػدرت بيػػػػا  كاألجنبيػػػة
 ىذه الدراسات.

  دراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػطينية  تكجػػػػػػػػػدال
تناكلػػت مك ػػكع جػػراشـ االعتػػدا  
على الحياة الااصة الترنكلكجية 
بشػػػػػػرؿ مفصػػػػػػػؿ كاػػػػػػؽ التشػػػػػػػريم 

 الفلسطيني.
 
 
 
 
 

   تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة جريمػػػة االعتػػػدا
بشػػػػػػػي  مػػػػػػػف  علػػػػػػػى الحيػػػػػػػاة الااصػػػػػػػة

التفصػػيؿ كاػػؽ التشػػريعات السػػارية اػػي 
الفلسػػطينية كمحاكلػػة المقاربػػة  األرا ػي

بػػػػػػػيف الصػػػػػػػكرة التقليديػػػػػػػة كالمسػػػػػػػتحد ة 
لجػػػراشـ االعتػػػدا  علػػػى الحيػػػاة الااصػػػة 
مسػػػػػتعينان بػػػػػذلؾ بػػػػػرأم التشػػػػػريم كالفقػػػػػو 

اػػػػػي ىػػػػػذا  الػػػػػدكليك  اإلقليمػػػػػيكالق ػػػػػا  
 .الاصكص

 إلػى  عمدت الدراسات السػابقة
مرػػػػػػامف الشػػػػػػدكر اػػػػػػي  إبػػػػػػراز

التشريعات السارية اػي الػدكؿ 
التػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػدرت بيػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذه 

   .الدراسات

  إلػػػػػػى  دراسػػػػػػة عمػػػػػػدت تكجػػػػػػد ال
بياف مرامف الشدكر اي التشريم 

  .الفلسطيني

 مرػػامف  إبػػرازإلػػى  عمػػدت ىػػذه الدراسػػة
الشػػػػػػػػػػدكر اػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػانكف الفلسػػػػػػػػػػطيني 
كالاػركج بتكصػيات للمشػرع الفلسػػطيني 
لك ػػػػم يػػػػده علػػػػى مرػػػػاف الالػػػػؿ كلفػػػػت 
انتبػػػػػاه الميتمػػػػػيف كبيػػػػػاف اطػػػػػكرة ىػػػػػذه 

 .الجريمة
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التنهيدي

 ماهّية احلق يف اخلصوصية
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 وتقسيـتمييد 

 يبقىبجز  مف صميـ مركنات شاصيتو بعيدان عف علـ المجتمم بحيث  اإلنساف احتفاظإف  
كأكؿ مػػا يػػدؿ علػػى ذلػػؾ حػػرص  اإلنسػػافىػػذا الجػػز  مػػف حياتػػو ترسػػكه ال ػػبلؿ ليػػك أمػػر قػػديـ قػػدـ 

اأصػػبحت الاصكصػػية  اإلنسػافكتطػكر ىػػذا الحػؽ مػػم تطػػكر ، البػػداشي علػى سػػتر عكرتػػو اإلنسػاف
 األنظمػةمػم داػكؿ ك  ـ بعػدىا تم ؿ أسرار الشاص دااؿ بيتو كاصبح البيت رمزان للحياة الااصة 

الحػؽ مفيػـك  لػـ يرػف مفيكـ الحياة الااصة. افي العيد القػديـ تطكر اإلنسافاي حياة  اإللرتركنية
عبػػر العصػػكر المتتاليػػة  اإلنسػػافمػػم تطػػكر كلرػػف ، منظمػػان  ػػمف اطػػار محػػدد اػػي الحيػػاة الااصػػة

 المناديػة ال ػكراتكانتشػار  اإلنسػافالمناداة بحقكؽ العقد االجتماعي كانتشار الدكؿ ك كظيكر نظرية 
بػػػدأ الفقيػػػا  يبلػػػكركف ىػػػذا الحػػػؽ  ػػػمف بكتقػػػة كمفيػػػـك يعبػػػر عػػػف ىػػػذا  اإلنسػػػافكحقػػػكؽ  بالحريػػػة

نػاؿ ىػذا المفيػـك ك  ،بو ك الذم حمؿ عنكاف الحؽ اي الحيػاة الااصػة اإلنسافالتصرؼ الذم يقـك 
بالحرية كما يتصؿ بيا مػف صػكف لررامػة مف قبؿ اقيا  القانكف العاـ نظران الرتباطو  اربيرن  ااىتمامن 
ف اصبح مف الحقكؽ ذات القيمة الربرل لدل الدكؿ المتح رة احيث أإلى  دميتوآاحتراـ ك  اإلنساف

 ترفػؿ الدكلػة مسػاحةك  ،كيقػدـ مػا عليػو مػف كاجبػات ،للدكلة سػلطة تسػيير شػؤنيا العامػةيترؾ الفرد 
تحمػي حياتػو ي ػان أحػد كىػي أاتػو الااصػة دكف تػداؿ مػف حي مناسبة للفرد دااػؿ المجتمػم ليحيػى

  .في الحماية الجزاشية البلزمة لياالااصة كت 

تقسػػيـ ىػػذا إلػػى  سػػنعمد؛ عليػػو ك أ ػػر التطػػكر الترنكلػػكجيكلتك ػػيح ماىيػػة الحػػؽ اػػي الاصكصػػية 
 المباحث التالية:إلى  الفصؿ

 مفيـو ومظاىر الحؽ في الخصوصية :المبحث األوؿ. 
  :التكييؼ والخصائص القانونية لمحؽ في الخصوصيةالمبحث الثاني. 
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 المبحث األوؿ
 مفيـو ومظاىر الحؽ في الخصوصية

الحيػػػػاة الااصػػػػة التػػػػي رانػػػػت اػػػػي الما ػػػػي تتمتػػػػم بسػػػػرية كبعػػػػد عػػػػف منػػػػاؿ كيػػػػد العامػػػػة 
شػفااة  الترنكلكجيػة األنظمػةكالمتطفليف أصبحت اي العصر الحػديث أمػاـ ىػذا التطػكر الياشػؿ اػي 

  ػػػكافو المتعلقػػػة بحياتػػػو اػػػبلؿ  األمػػػكرككا ػػػحة بحيػػػث يمرػػػف ترجمػػػة نشػػػاطات الفػػػرد كالر يػػػر مػػػف 
مػػػف اػػػبلؿ صػػػفحات التكاصػػػؿ االجتماعيػػػة أك  ،مى ببنػػػكؾ المعلكمػػػاتمعػػػدكدة مػػػف اػػػبلؿ مػػػا يسػػػ

معلكماتػػػو علػػػػى صػػػفحتو الشاصػػػية علػػػػى سػػػبيؿ الم ػػػاؿ لػػػػذلؾ إلػػػى  الااصػػػة بالشػػػاص بػػػػالرجكع
 اإلنسػػافاػػي حيػػاة  كالمحميػػة دسػػتكريان  الميمػػة األمػػكركلاطػػكرة ىػػذا الفعػػؿ كألف الاصكصػػية مػػف 

أف يمػػػػارس بعػػػػض اػػػػي ااتيػػػػار أسػػػػلكب حياتػػػػو ك  اإلنسػػػػافتم ػػػػؿ الف ػػػػا  الكاسػػػػم لحريػػػػة  كالتػػػػي
علينا  كجبتركف بمنأل عف العامة  أفٍ  مف ال ركرم نوأل  ك  ؛النشاطات بحرية كبعيدان عف الناس

 .اىمظاىر ك   1)الحؽ اي الاصكصيةمفيـك عف ف نبيٌ  رباح يف أفٍ 

 رالتالي: ،مطلبيفإلى  تقسيـ ىذا المبحثسيتـ  لذلؾ

  :في الخصوصيةمفيـو الحؽ المطمب األوؿ. 
  :مظاىر الحؽ في الخصوصيةالمطمب الثاني. 

  

 

 

 

 

 

                                                 

أطركحة مقدمة لنيؿ درجة ، الحماية الجزاشية للحياة الااصة )دراسة مقانة ، نظر د. نكيرم عبد العزيزا  1)
 .43-32ص، 2011، الجزاشر، جامعة الحاج لا ر باتنة، الدرتكراة



  

15 

 

 المطمب األوؿ 
 مفيـو الحؽ في الخصوصية

ـى   1)نػػػاؿ مك ػػػكع الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية بحيػػػث جعػػػؿ حمايػػػة اصكصػػػية  ؛المشػػػرع اىتمػػػا
كذلػػؾ رػػكف  ؛ىػػذا الحػػؽ تعريػػؼإلػػى  لػػـ يتطػػرؽ رػػاف فٍ ا  ك الدسػػتكر  منصػػكص علييػػا اػػي اإلنسػػاف

لفقيػا   كبيػاف مفيكمػو اي تعريفو األمركترؾ التعريفات ليست مف ااتصاص المشرع رأصؿ عاـ 
 .اإلنسافعلى أساس منظكمة ال قااة ك التقاليد كسلكريات  القانكف

كالتػػػي  المتشػػػعبةة مػػػف المفػػػاىيـ المرنػػػة ك مفيػػػـك الحػػػؽ اػػػي الحيػػػاة الااصػػػ إفٍ  كيمرػػػف القػػػكؿ
عنػػدما بح نػػا اػػي الق ػػا  كجػػدنا أف الق ػػا  عػػرؼ ىػػذا لػػذلؾ دقػػة عاليػػة إلػػى  تحتػػاج عنػػد تعريفيػػا

رانػػت التعريفػػات قاصػػرة علػػى الكاقعػػة المنظػػكرة ، كلػػذا سػػب الكاقعػػة المنظػػكرة أمػػاـ القا ػػيالحػػؽ ح
كجػدنا  اقيػا  القػانكفإلػى  كلـ ترؽ الف تركف تعريفات يؤاذ بيا رمفيػكـ عػاـ ليػذا الحػؽ كبػالرجكع

 ُتعػػرؼالتعريفػػات الفقييػػة إلػػى  لػػذلؾ كبدايػػةن قبػػؿ الػػداكؿ، تعريػػؼ ىػػذا الحػػؽأف الفقػػو قػػد تبػػايف اػػي 
ػ: الخصوصية مف الناحية المغوية ػ بالشػي و يقصد بيا حالة الاصػكص ايقػاؿ اص  ػياص  ان و اص 

 بػػػاألمركااتصػػػو أاػػػرده دكف غيػػػره كيقػػػاؿ ااػػػتص اػػػبلف  ،صكصػػػية كالفػػػتح أاصػػػحكاصكصػػػان كاي 
 .  2)ذا انفردإكتاصص لو 

 التعريؼ الفقيي لمحؽ في الخصوصية 

مػف اػػبلؿ تعػػداد حػاالت الاصكصػػية الرتبػػاط  يرػػكفتعريػػؼ ىػذا الحػػؽ  أف   يػػر  مػػف الفقػػو جانػػب
 ىػذا الحػػؽ الػػذم غيػر مػف طبيعػػة المشػارؿ التػي يطرحيػػا باإلنترنػتمفيػـك الحػؽ اػػي الاصكصػية 

 : كىي على النحك التاليعدة،  عدة مجاالت رشيسيةإلى  لذلؾ راف مف الكاجب تقسيـ ىذا الحؽ

                                                 

ىنػػاؾ ااػػتبلؼ بػػيف مصػػطلح الحػػؽ اػػي الاصكصػػية كمصػػطلح الحػػؽ اػػي الحيػػاة  يػػرل جانػػب مػػف الفقػػو أف   (1)
كالدايػػػة علػػػى الػػػرغـ مػػػف بعػػػض الفركقػػػات البسػػػيطة اػػػي  جمػػػم علػػػى نفػػػس اليػػػدؼأالااصػػػة كلرػػػف معظػػػـ الفقػػػو 

الحماية الجناشية للمعلكمات الرقميػة البنريػة، رسػالة ماجسػتير مقدمػة لجامعػة نػايؼ  الرعيد: المصطلح، انظر ماجد
 .43، ص2011للعلـك األمنية، الرياض، 

ممػػدكح بحػػر، حمايػػة الحيػػاة الااصػػة اػػي القػػانكف الجناشي)دراسػػة مقارنػػة ، بػػدكف طبعػػة، دار ال قااػػة للنشػػر،  (2)
 .33، ص1996عماف، 
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ىذا الجانب مف الاصكصية يتم ؿ اي الجانب المعلكمػاتي مػف الاصكصية المعلكماتية:  . أ
حيػػػاة الشػػػاص راسػػػـ الشػػػاص كرقػػػـ ىكيتػػػو ك المعلكمػػػات المتعلقػػػة ببطاقػػػة االشتمػػػاف ك 

 السجبلت الطبية.

: ىػػػذا الجانػػػب مػػػف الاصكصػػػية يتم ػػػؿ بالقكاعػػػد المنظمػػػة لحفػػػظ الاصكصػػػية الجسػػػدية  . ب
 إجػػػرا م ػػػؿ  اإلنسػػػافالتػػػي تمػػػس بػػػدف  الديػػػر مشػػػركعة اإلجػػػرا اتالجسػػػد كحمايتػػػو  ػػػد 

 . 1)تفتيشو بدكف مذررة تفتيشأك  االاتبار على جسد الشاص

 اإلنسػػػػػػافاصكصػػػػػػية االتصػػػػػػاالت: ىػػػػػػذا الجانػػػػػػب مػػػػػػف الاصكصػػػػػػية يم ػػػػػػؿ اتصػػػػػػاالت   . ت
لحمايػػػػة ىػػػػذا التكاصػػػػؿ كالقكاعػػػػد المنظمػػػػة االتصػػػػاؿ ك  أنػػػػكاعكمراسػػػػبلتو باسػػػػتاداـ شػػػػتى 

 الجانب.

الذم يعد مف  اإلنساف: ىذا الجانب مف الاصكصية يتعلؽ بمسرف الاصكصية المرانية  . ث
ػػأ المتعلقػػة بيػػذا  ت الدسػػاتير علػػى حمايتيػػا كالقكاعػػدىػػـ عناصػػر الحيػػاة الااصػػة التػػي نص 

 .الجانب كحمايتو

كاتااذىػا  عػدة أارػارإلػى  يرل أف تعريؼ الحؽ اي الاصكصية يػتـ اسػتنادان  جانب آخر مف الفقو
 رالتالي:كىي  ،رمعايير

تعريػػؼ الحػػؽ اػػي الاصكصػػية علػػى إلػػى  اتجػػو رأم مػػف الفقػػو :الخمػػوةأو  العنلػػةفكػػرة   . أ
 إمرانيػػػػة إطػػػػارهالنطػػػػاؽ التػػػػي يرػػػػكف للمػػػػر  اػػػػي  ىػػػػكالحػػػػؽ اػػػػي الاصكصػػػػية  ف  أ أسػػػػاس

كالحفػاظ علػى سػرية  السػرينةكذلػؾ لتحقيػؽ نػكع مػف  ؛اآلاػريفاالبتعػاد عػف أك  االنسحاب
ف ينفػػرد بنفسػػو كاف يبتعػػد عػػف الديػػر ألػػذلؾ يرػػكف مػػف حػػؽ الشػػاص ،  2)حياتػػو الااصػػة

ف ىذا أنستنت  ، دكف م ايقات كتعرير لحياتو ليمارس حياتو الااصة بمنأل عف الجميم
قػػد  اإلنسػافف أ أسػاسعلػػى ، انػػو ظيػرت اتجاىػات تاػػالؼ ىػذا القػكؿ إالالتعريػؼ كا ػح 

 . 3)اآلاريفيركف اي حالة اصكصية كىك مم 

                                                 

.23ص، 2012، اإلسرندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  مانات الاصكصية اي اإلنترنت، كليد سالـ  (1)  
  (2) .206ص، مرجم سابؽ، الجناشي)دراسة مقارنة حماية الحياة الااصة اي القانكف ، ممدكح بحر 
.33ص، مرجم سابؽ، كليد سالـ  (3)  
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ربػط ارػرة السػرية بالحيػاة إلى  مف الفقو كاصكصان الفقو الفرنسي اتجو رأم السرية: فكرة  . ب
ىػـ طريقػة ل ػػماف عػدـ تطفػػؿ الديػر علػى حرمػػة الحيػاة الااصػػة أبنظػػرىـ  ألنيػاالااصػة 
المعنػػكم ك أك  )النطػػاؽ المػػادم أنيػػاتعريفيػػا علػػى إلػػى  اتجػػو جانػػب مػػف الفقػػو لؤلشػػااص

 كيعطػي ىػذا الشػاص ارصػة االحتفػاظ بأسػرار ذاتػو الذم يرتبط بالشػاص ارتباطػان ك يقػان 
 . 1)المجاؿ السرم للفرد أنياأك 

ارػػرة الحريػػة رمعيػػار لتحديػػد مػػدلكؿ إلػػى  االسػػتنادإلػػى  اتجػػو رأم مػػف الفقػػو :فكػػرة الحريػػة . ت
لػو اػي حياتػو  اآلاػريفو الحػؽ اػي عػدـ مبلحقػة اػتـ تعريفيػا بأن ػ الحؽ اي الحياة الااصػة

 .  2)يترؾ كشأنو برامؿ حريتو فٍ أك  ،الااصة

التعريؼ السلبي  يرل أف تعريؼ الحؽ اي الحياة الااصة يتـ مف ابلؿ جانب آخر مف الفقو
كلرػف رػؿ مػا ياػرج مػف قبيػؿ الحيػاة العامػة  أنياللحياة الااصة حيث اعتبرت الحياة الااصة 

 أرجػا نػكع مػف الدقػة اػي إلػى  الحياة الااصة كاقان ليذا الجانػب مػف الفقػو يحتػاجتحديد مفيكـ 
ىؿ ىي مف قبيؿ الحياة العامة مف قبيؿ الحياة الااصة ىذا الجانب مف الفقو حرص  ،األمكر

 .على حماية رؿ ما يتعلؽ بالحياة الااصة

التي قد ت ػم يػد القػارئ  كاألقكاؿ اقت بنا بعض التعريفات فقياء القانوف الفرنسيإلى  وبالرجوع
 .على م مكف الحياة الااصة األقؿعلى 

 ألنيمػا متطػابقيف يركنػاف يرػاداف الشاصػية كالحقػكؽ الااصػة الحيػاة اػي الحػؽ أف  " .1
 كحياتػو ،كاعتبػاره ،كشػراو ،كاتصاالتو ،كمراسبلتو ،اسمو حماية اي األاراد حؽ يقرراف
 ."الااصة حياتو على تأ ير لو ما كرؿ ،كالعاشلية المينية

 ألنفسػيـ يحػددكا أفٍ  اػي كالمؤسسػات كالييشػات كالجماعػات لؤلاػراد يرػكف الػذم الحػؽ" .2
 . 1)"غيرىـإلى  بيـ الااصة المعلكمات إيصاؿ يمرف قدر كبأم كريؼ متى

                                                 

رليػة الحقػكؽ كالعلػـك ، رسالة لنيؿ درجة الدرتكراه اػي القػانكف، الحماية القانكنية للحياة الااصة، صفية بشاتف (1)
 .90، ص2012، جامعة تيزم كزك، السياسية

34ص ، مرجم سابؽ، كليد سالـ  (2)  
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 بػػػػإرادة إال"حػػػؽ الشػػػػاص اػػػػي أف يحػػػػتفظ بأسػػػػرار مػػػػف المتعػػػػذر علػػػػى العامػػػػة معراتيػػػػا  .3
أساسػػػية بحقكقػػػو الشاصػػػية كيقػػػرر أف الحػػػؽ اػػػي  التػػػي تتعلػػػؽ بصػػػفةصػػػاحب الشػػػأف ك 

 .الحياة الااصة يقم اي داشرة الحقكؽ الشاصية للفرد كاف راف ال يشمليا رليا

ينة دكف تعريػػػػر لصػػػػفك السػػػػرصػػػػة للشػػػػاص كالحػػػػؽ اػػػػي اليػػػػدك  ك احتػػػػراـ الصػػػػفة الاا" .4
 . 2)حياتو"

احتػراـ ذاتيتػو الحػؽ اػي ف نطػاؽ حياتػو الااصػة ك ىك حؽ الفرد اي اسػتبعاد اآلاػريف مػ .5
 . 3)الشاصية أم الحؽ اي أف يترؾ كشأنو"

اػذ بفرػرة السػرية اػي مصػر اتفػؽ جػز  مػف الفقػو علػى األ :فقيػاء القػانوف المصػر إلى  وبالرجوع
 حيث،  4)الحياة الااصةة الااصة حيث ربطكا بيف السرية ك رأساس لتعريؼ الحؽ اي حرمة الحيا

،  5)يطلم أحد على شؽ ااص مف جكانب حيػاة غيػره" إالأنو الحؽ اي "  :1987)نجيب،  عرايا
ف حقػكؽ الشاصػية أ: "اي تعريفو للحػؽ اػي الاصكصػية )عبد المنعـ ارج الصدة قكؿ رما كنجد 

ترجػػػم علػػػى ر رتيػػػا ، باعتبارىػػػا مػػػف مقكمػػػات شاصػػػيتو لئلنسػػػافىػػػي مجمكعػػػة القػػػيـ التػػػي ت بػػػت 
الحؽ اي حرمة الحياة الااصة كأف ىذه المجمكعة مف القيـ ليست إلى  بعيدأك  كتباينيا مف قريب

 إعطػػا اانػو ال يمرػف ، ا تزيػد رلمػا تقػدـ المجتمػػم كارتفػم مسػتكاه الح ػارمني ػإ إذ، محػددةأك   ابتػة
كلػك أننػا بصػػدد مجتمػم تحرمػو مبػػادئ ، تعريػؼ للحػؽ اػي الاصكصػػية لمركنػة الفرػرة كعػػدـ  باتيػا

الػربط بػيف إلى  لما رنا اي حاجة، الصادؽ كالسلكؾ القكيـ اإليمافس على أسا اإلسبلميةالشريعة 
تنػادم بيػذه القػيـ  نزكليػاليو المجتمػم الف الشػريعة منػذ إمقدار ىذه القيـ كمدل التقدـ الذم كصؿ 

                                                                                                                                            

 ال قااة دار، 1  ط، المعلكماتية الجراشـ، المكمني نيبل لدل: إليو مشارنا .16 ص، مرجم سابؽ، بحر ممدكح  1)
الفتح ، الحماية الجناشية للحؽ اي حرمة االتصاالت، محمد القطعاني؛ 165 ص، 2008، عماف، كالتكزيم للنشر

 . 3ص ، 2009، اإلسرندرية، للطباعة كالنشر
 www.Aladalacenter.com (18/6/2017) مررز العدالة التابم للق ا  المصرم   (2)  

.المرجم السابؽ نفسو  (3)  
، 1986احمػػػد سػػػركر، الحمايػػػة الجناشيػػػة للحػػػؽ اػػػي الحيػػػاة الااصػػػة، دار الني ػػػة العربيػػػة للنشػػػر، القػػػاىرة، (4) 
 .34ص

، 1987 ، مصػػر، 6حسػػني، الحمايػػة الجناشيػػة لحرمػػة الحيػػاة الااصػػة، مجلػػة الق ػػاة، العػػدد ) محمػكد نجيػػب(5) 
  .201ص

http://www.aladalacenter.com/
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أقصػػى درجػػػات التقػػدـ القػػػان إلػػػى  كالف م ػػؿ ىػػػذا المجتمػػم يرػػػكف قػػد كصػػؿ، راملػػة غيػػر منقكصػػػة
طكاشػػؼ  بل ػػة إلػػى  غيػػر انػػو يمرػػف رد ىػػذه الحقػػكؽ، اإلنسػػافلشاصػػية  احترامػػان كبالتػػالي ، كسػػلكران 

امف ىذه الحقكؽ ما يتعلؽ بالرياف المادم للشػاص ، تم ؿ رؿ منيا مظيران مف مظاىر الشاصية
 .  1)كمنيا ما يتعلؽ بريانو المعنكم ك منيا ما يتعلؽ بمزاكلة نشاطو كىي الحريات الشاصية"

 ىػذا ألف، الاصكصية اي للحؽ تعريفو اي تبايف قد أف الفقوب رما سبؽ كذررنا نرلكعليو؛ اإننا 
 ؛ االاصكصػيةاإلنسػاف كسػلكريات كالػديف كالتقاليػد ال قااة بكقاشم حياتية تتم ؿ اي يرتبط المفيكـ
  2).اػي حياتػو الااصػة البحػثأك  التػداؿ علػى التػي تعطيػو حػؽ االعتػراض كالالكة بالعزلة ترتبط
 تحديػد حػاكؿ مف الفقيا  امف  3)المرنة؛ األارار مف الااصة الحياة اررة أفإلى  ذلؾ يعكد كمفاد
 لئلطػار كاقنػا حػدده محػدد؛ كبع ػيـ معيػار كاػؽ ىذا الحػؽ لمدلكؿ بالنظر الااصة الحياة مفيكـ

لؤلاػراد  عامػة حيػاة يعػد مػا كبػيف ااصػة حيػاة يعػد مػا بػيف التمييػز علػى يقػكـ الػذم المك ػكعي
 حػاكلكا كالمرػاف؛ كآاػركف الزمػاف ااػتبلؼ علػى بنػا ن  كقياسػيا المجتمعيػة المػؤ رات مػم بالمقارنػة
 بالاصكصية حددىا مف كمنيـ، كحاالتو لو المركنة العناصر تعداد ابلؿ مف المفيكـ ىذا تحديد
 سػكا  المكرك ػة المفػاىيـ تبػدؿ أف ذلػؾإلػى  أ ػؼ  4)المعلكمػات. كاصكصػية المعنكيػةك  الماديػة
 إطػار اػي عػالمي مػنظـ تعريػؼ إيجػاد اقتصػادية يتعػذر مػف ابللػوأك  دينيػةأك  اجتماعيػة أرانػت

الشاصػية اللصػيقة  الحقػكؽ مػف  1)الاصكصػية اػي اػالحؽ  5).اإلنسػانية العلػكـ مفػاىيـ م ػمار
 .بجميم جكانبيا اإللماـمف الصعب تحديد مفيكميا ك  كالتي ، 2)باإلنساف

                                                 

 .40ص، مرجم سابؽ، كليد سليـ، ليو لدلمشار إ (1)
، الفػػػتح للطباعػػػة كالنشػػػر، بػػػدكف طبعػػػة، الحمايػػػة الجناشيػػػة للحػػػؽ اػػػي حرمػػػة االتصػػػاالت،   ـ محمػػػد القطعػػػاني2)

 .11ص ، 2009، اإلسرندرية
 للعلػـك دمشػؽ جامعػة مجلػة، "مقارنػة دراسػة" اإلنترنػت عبػر الااصػة الحيػاة حرمػة انتيػاؾ، األسػتاذ سػكزاف  3)

 .420ص ، 2013، (3)العدد ، (29) المجلد، كالقانكنية االقتصادية
 مشربلت الحؽ اي الاصكصية اي ظؿ االستادامات البلمنيجيػة لبنػكؾ المعلكمػات "دراسػة، الداللعة   سامر4)

 ص، 2008،  1العػػدد )،  24المجلػػد )، كاالجتماعيػػة اإلنسػػانيةمجلػػة أبحػػاث اليرمػػكؾ: سلسػػة العلػػـك ، مقارنػػة"
 .429ص ، مرجم سابؽ، . سكزاف األستاذ239

، 2003،  7العدد )، "الصراط" اإلسبلميةمجلة رلية العلـك ، الحؽ اي الاصكصية،   ماركؾ نصر الديف5)
اآلتي:  اإللرتركنيبحث متكار على منشكرات دار المنظكمة على الرابط 

http://search.mandumah.com 426ص ، سابؽ مرجم، األستاذ . سكزاف15/6/2017/ تاريخ الزيارة. 
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 اػي للحػؽ محػدد مفيػكـ ك ػم عػدـإلػى  التشػريعات أغلػب اتجيػتكرمػا ىػك الحػاؿ اػي الفقػو 
نما الاصكصية  اػراآل بع ػيا كاتجػو، دساتيرىا اي الحؽ ىذا حماية على النص بإيراد ارتفت كا 

 يالت حساسةال المساشؿ مف الااصة لؤلاراد الحياة امسألة  3)كتنظمو. الحؽ ىذا ترفؿ قكانيف لسف
 لاصكصػية لمػا ؛الدااليػة كالتشػريعات الدكليػة االتفاقيػات ماتلػؼ اػي دسػتكرية بحمايػة تحظيػ
   4)كالمجتمعية. اإلنسانية الرينكنة كتركيف بنا  اي قصكل أىمية مف األاراد

 علػى منػو (12) المػادة اػي  5)قد نٌص  اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف ف  أنجد  على ذلؾ؛ كبنا ن 
أك  مراسػبلتوأك  مسػرنوأك  أسػرتوأك  الااصػة حياتػو اػي تعسػفي لتػداؿ أحػد يعػرض الأف: "

 تلؾأك  التداؿ ىذا م ؿ مف القانكف حماية اي الحؽ شاص كلرؿ، كسمعتو شراو على لحمبلت
 اػي نػص   قػد  6)كالسياسػية المدنيػة بػالحقكؽ الاػاص الػدكلي العيػد أف نجػد اػي حػيف ."الحمػبلت

، قػانكني غيػرأك  تعسػفي نحك على، شاص أم تعريض يحكز . ال1: "أف   على   منو17) المادة
 تمس قانكنية غير حمبلت ألم كال، مراسبلتوأك  بيتوأك  أسرتو شؤكفأك  اصكصياتو اي لتداؿ

                                                                                                                                            

 اي الفقو يستادـ بينما  Privacyالاصكصية ) اي الحؽ مصطلح األنجلكسرسكنية النظـ اي الفقو   يستادـ1)
، سػابؽ مرجػم، الشػكابرة محمػد :لػدل إليػو  . مشػارنا(Laprivieالااصػة  الحيػاة اي الحؽ مصطلح البلتيني النظاـ
 M-banking, M-commerce الالكية المعطيات – الالكية التجارة – الالكية البنكؾ، . يكنس عرب59 ص

M-data8ص ، )د.ت ، المعلكمات بعد ما عصر بانطبلؽ تنبئ جديدة "  كرة. 
 مرجم سابؽ. ، . ماركؾ نصر الديف131ص ، مرجم سابؽ، محمد القطعاني (2)
كالقػانكف  الشػرطة كدكر الفنيػة كالمصػنفات المؤلػؼ كحقػكؽ الرمبيػكتر جػراشـ، عفيفػي عفيفػي، الشػاذلي   اتػكح3)

  .165 ص، سابؽ مرجم، المكمني . نيبل263 ص، 2003، لبناف، الحقكقية الحلبي منشكرات، "مقارنة "دراسة
متػػػكار ، 2001، منشػػكرات اتحػػاد المصػػارؼ العربيػػة، قػػانكف الرمبيػػكتر: النظريػػة كالمشػػػتمبلت،   يػػكنس عػػرب4)

 . أسػػػػامة19/6/2017تػػػػاريخ الزيػػػػارة  http://www.abhatoo.net.maلرتركنػػػػي اآلتػػػػي: علػػػػى الػػػػرابط اإل
 للنشػر ال قااػة دار، 2  ط، "مقارنػة االلرتركنيػة "دراسػة المعلكمػات نظػـ تقنيػة جػراشـ، الزعبػي جػبلؿ، المناعسػة
، الم ػحري . حنػاف58 ص، مرجػم سػابؽ، الشػكابرة محمػد .239 ص، سػابؽ مرجػم، 2014، عمػاف، كالتكزيػم
  .322 ص، 2014، لبناف، الحقكقية الحلبي منشكرات، 1ط.، "مقارنة المعلكماتية "دراسة الجراشـ

 217لؤلمػـ المتحػدة ، اعتمد كنشر على المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة، العالمي لحقكؽ اإلنساف  اإلعبلف 5)
 .1948رانكف األكؿ/ديسمبر  10  المؤرخ اي 3-ألؼ )د

المدنية كالسياسية، اعتمد كعرض للتكقيم كالتصديؽ كاالن ماـ بمكجب قرار  العيد الدكلي الااص بالحقكؽ  6)
/ آذار 23، تاريخ بد  النفاذ 1966 رانكف/ديسمبر 16  المؤرخ اي 2)د/ 2200المتحدة الجمعية العامة لؤلـ 

 .49، كاقان ألحراـ المادة 1976مارس 

http://www.abhatoo.net.ma/
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  1)المساس".أك  التداؿ ىذا م ؿ مف القانكف يحميو أف شاص رؿ حؽ مف .2سمعتو. أك  شراو

 قػدكالمكا يػؽ  اإلعبلنػاتمػف أف ىػذه  الػرغـ كعلػى أنػو نجػد لمػا سػبؽ؛ القانكنيػة القػرا ة اػبلؿ مػف
ايػؿ ىػذا المفيػـك ينطبػؽ  التقليػدم بػالمفيكـ كحمايتيػا لؤلاػراد الاصكصػية اػي الحػؽ علػى نصػت

 على الاصكصية الترنكلكجية؟ 

                                                 

 الاصكصػية اػي الحػؽ حماية على نصت اإلنساف لحقكؽ األكركبية االتفاقية أف نجد اإلقليمي الصعيد   على1)
 منزلػو كحرمػة كالعاشليػة الااصػة حياتػو احتػراـ اػي الحػؽ شػاص لرػؿ" اييػا: جػا  كالتػي منيػا ال امنػة المػادة اػي

 ايػو يػنص الػذم بالقػدر الحػؽ، إال ىػذا ممارسػة اػي العامػة السػلطات مػف تػداؿ حصػكؿ يجكز ال .2كمراسبلتو. 
أك  الػكطني الػديمقراطي، لؤلمػف المجتمػم اػي  ػركرينا تدبيرنا األاير ىذا ايو يشرؿ كالذم التداؿ ىذا على القانكف
أك  الصػحة حمايػةأك  الجزاشيػة الجػراشـ منػمأك  النظػاـ عػف الػدااعأك  االقتصػادية، البلػد رااىيػةأك  العامة، السبلمة
اتفاقيػة حمايػة حقػكؽ اإلنسػاف اػي ، كحرياتػو". االتفاقيػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف الديػر حقػكؽ حمايػةأك  األاػبلؽ

 المػادة اػي اإلنسػاف لحقػكؽ األمريريػة االتفاقيػة نصػت حيف اي .1950نكامبر  4ركما اي ، نطاؽ مجلس أكركبا
 لتػداؿ أحػد يتعرض أف يجكز . ال2ررامتو.  كتصاف شراو يحتـر أف اي الحؽ إنساف أف: "لرؿ على منيا (11)

 العتػدا ات يعتػرض أف كال، مراسػبلتوأك  منزلػوأك  أسػرتو شػؤكف اػيأك  الااصػة حياتػو اػي تعسػفيأك  اعتبػاطي
 تلػؾأك  التػداؿ ذلػؾ م ػؿ مػف القػانكف يحميػو أف اػي الحػؽ إنسػاف . لرػؿ3سػمعتو. أك  شػراو علػى مشػركعة غيػر

 لحقػكؽ العربػي . أمػا المي ػاؽ22/11/1969سػاف اكسػيو اػي ، االعتدا ات". االتفاقية األمريرية لحقػكؽ اإلنسػاف
قػانكني  غيػرأك  . ال يجكز تعريض أم شاص على نحك تعسػفي1  منو على: "21اقد نص اي المادة ) اإلنساف

. مػف حػؽ رػؿ 2سػمعتو. أك  التشيير بمس شراوأك  مراسبلتوأك  بيتوأك  شؤكف أسرتوأك  للتداؿ اي اصكصياتو
اعتمد مف قبؿ القمػة ، المي اؽ العربي لحقكؽ اإلنساف .المساس"أك  شاص أف يحمي القانكف مف م ؿ ىذا التداؿ
 اإلنسػاف لحقػكؽ األاريقػي . أمػا المي ػاؽ2004ر مػايك/ أيػا 23، العربيػة السادسػة عشػرة التػي است ػااتيا تػكنس

 حرمػة انتيػاؾ يجػكز "ال :اييػا جػا  كالتػي منػو (4) المػادة اػي الاصكصػية اػي الحػؽ علػى نػص اقػد كالشػعكب
. المي ػاؽ "تعسفا الحؽ ىذا مف حرمانو يجكز كال كالمعنكية البدنية شاصو كسبلمة حياتو احتراـ حقو كمف اإلنساف

اػػي  18تمػػت إجارتػػو مػػف قبػػؿ مجلػػس الرؤسػػا  األاارقػػة بدكرتػػو العاديػػة رقػػـ ، اإلنسػػاف كالشػػعكباألاريقػػي لحقػػكؽ 
  منيػا علػى أف: 14. رذلؾ نصت االتفاقية العربية لمرااحة جراشـ التقنية اي المادة )1981نيركبي )رينيا  يكنيك 

  162رار مجلػس الػكزرا  رقػـ )"االعتدا  على حرمة الحياة الااصة بكاسطة تقنية المعلكمات". صدرت بمكجػب قػ
كبتعمػػيـ كزيػػر ، ىػػػ 255/1433بتػػاريخ  35-كبمكااقػػة المقػػاـ السػػامي بالمرسػػـك رقػػـ ـ، ىػػػ 24/5/1433بتػػاريخ 

 العاشػر المتحػدة األمػـ مػؤتمر ىػػ. كاػي ىػذا السػياؽ؛ نجػد أف 8/6/1433بتػاريخ  3601 -ت -13العػدؿ رقػـ 
 تكجو ذات سياسية تكصيات ك م  ركرة أف على منو  18لبند )ا اي أشار قد المجرميف كمعاقبة الجريمة لمنم
 بيذا بعملو لبل طبلع الجناشية كالعدالة الجريمة منم لجنة دعا رما، بالحكاسيب المتعلقة الجراشـ منم بشأف عملي
 بالعمػؿ= التزامػو المػؤتمر أعلػف رمػا، األاػرل المحااػؿ اػي الجاريػة األعمػاؿ اعتبارىػا اػي تأاػذ أف علػى، الصػدد

 الجػراشـ تلػؾ عػف كالتحػرم كالحكاسػيب الراقيػة بالترنكلكجيػا المرتبطػة الجػراشـ منػم علػى القػدرة تعزيػز علػى=
 كالعدالػة الجريمػة بشػأف ايينػا إعػبلف، المجػرميف كمعاقبػة الجريمػة لمنػم العاشػر المتحػدة األمػـ كمبلحقتيػا. مػؤتمر

 .2000، ايينا، العشريف القرف تحديات لمكاجية
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الحؽ اي الاصكصية الترنكلكجية يعتبر صكرة مف صكر الحياة الااصة التقليدية كمػف اػبلؿ مػا 
 قػد؛ الحػؽ اػي الاصكصػية التقليديػة  كأف   األىػداؼأنيمػا يجتمعػاف اػي نفػس  جػد الباحػثك سػبؽ 
أك  الشاصػيةأك  العاشليػة توااصكصػي مػف ألم التعػرض عػدـ اػي إنسػاف رػؿ حػؽ علػى نػص

 الحسػابأك  اليػاتؼ اػبلؿ مػفأك  اإلنترنػت عبػر مراسػبلت ترػكف قػد التػي ؛لمراسػبلتو التعػرض
حمػي حػؽ األاػراد اػي الحفػاظ علػى يمتػد ليشػمؿ كيقػد ؛ ما يعني أف نطاؽ الحرـ الذم ترتبػو اآللي

 .عالـ الترنكلكجيااصكصياتيـ مف االعتدا  كالمساس اي 

ذا عٌرجنا على  المشرع الفلسطيني لـ يفرد نصػان ااصػان بالاصكصػية  أف  نجد  التشريم الفلسطينيكا 
نو قد ك م نصكصان تدطي بعض أجزا  مف الحياة الااصة رالحؽ اي حرمػة المسػرف ألرف نجد 

  17المػادة ) اػي نػص قػد  1)2003 الفلسػطيني المعػدؿ لعػاـ األساسي القانكفعلى سبيؿ الم اؿ 
 مسػبب ق اشي بأمر إال تفتيشياأك  داكلياأك  مراقبتيا تجكز ابل، حرمة للمسارف": أف   على منو
 مػف ت ػرر كلمػف، المادة ىذه أحراـ ماالفة على يترتب ما رؿ باطبل يقم القانكف. ألحراـ ككاقا
 . الفلسطينية" الكطنية السلطة ت منو عادؿ تعكيض اي الحؽ ذلؾ جرا 

اػػي المػػادة  اإلنسػػافحمايػػة المراسػػبلت كاالتصػػاالت التػػي تػػداؿ  ػػمف اصكصػػية إلػػى  باإل ػػااة
  مرػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ اػػي قطػػاع غػػزة كالتػػي 262  منػػو رمػػا كجػػدنا المػػادة )32)

التي ترترب باستاداـ كساشؿ ترنكلكجية كتمػس بالحيػاة الااصػة  األاعاؿنصت على تجريـ بعض 
   .لؤلاراد

بشػأف  ـ2017  لسػنة 17بقػانكف رقػـ ) ان رع الفلسػطيني اػي ال ػفة الدربيػة قػرار ش  صدر المي أران كمؤاٌ 
الااصػة  ػمف المػكاد  التػي تمػس الحيػاة األاعػاؿكقػد نػص علػى تجػريـ بعػض  اإللرتركنيةالجراشـ 

 .  منو22  )7)

ي قطػػاع غػػزة ىػػؿ رانػػت المػػكاد التػػي كردت اػػي قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ اػػ ،كلرػػف ي ػػكر التسػػاؤؿ
التػي تمػس بالحيػاة الااصػة  األاعػاؿالمطبؽ اي ال فة الدربية رااية لتجريـ رااة قانكف الالقرار بك 

إلػػى  باإل ػػااة، رع اػػي مجػػاؿ ترنكلكجيػػا المعلكمػػات؟مػػم كجػػكد ىػػذا التطػػكر الياشػػؿ كالمتسػػا لؤلاػػراد
كىنػا يبػرز التسػاؤؿ عػف دكر المشػرع كالفقػو الفلسػطيني  اإلنسػافداكؿ مفػاىيـ جديػدة لاصكصػية 

                                                 

اي العدد الممتاز مف الكقاشم ،  5المنشكر على الصفحة )، 2003القانكف األساسي الفلسطيني لعاـ   1)
.19/3/200بتاريخ ، الفلسطينية "السلطة الكطنية الفلسطينية"  
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 .ىذا الحؽ؟ ألىميةؽ اي الاصكصية نظران مف تعريؼ الح

ف ك ػػم تعريػػؼ عػػاـ أإلػػى  أف غالبيػػة الفقػػو اتجػػو كجػػد الباحػػثاقػػد  الجانػػب الفقيػػيإلػػى  كبػػالرجكع
للق ػا  يق ػي بػو تبعػان للعػادات  األمػرف يتػرؾ أالميـ كا ؿ  باألمرللحؽ اي الاصكصية ليس 

الحؽ اي الاصكصػية ىػك حػؽ  أف مف ابلؿ التعريفات السابقة ك يرل الباحث، الحيطة الظركؼ
بما ي مف حقػو اػي السػرية  ؛ مف االعتدا  علييا كاستقبللو كسبلمتو أسرار حياتوالفرد اي حماية 

 . 1) كالعزلة كحريتو رذلؾ اي ااتيار اآللية التي يعبر اييا عف نفسو كتصرااتو تجاه اآلاريف

مػف  التػي المفػاىيـ مػفبصػكرتيو التقليديػة كالمسػتحد ة كعليػو؛ اػإف مفيػـك الحػؽ اػي الاصكصػية 
 حػؽ لمفيػكـ كشػامؿ مػانم تعريػؼ إيجػاد الممرػف غيػر امػف، دقيقػان كتامػان  تحديػدان  الصعب تحديدىا

 إسػباغ اػي الفػرد ىػذا كحػؽ يتنػااى بتعريػؼ الحػؽ ىػذا تقييػد ألف ذلػؾ  2)؛ةالاصكصػي اػي األاػراد
امػا يعتبػر اصكصػيان عنػد اػرد ال ، يشػا  التػي بالريفيػة كتحديػدىا محيطػو علػى الاصكصية صفة

 عنيمػا كالتعبيػر اعتقاداتػو كأمػكر حياتػو اصكصػية حمايػة اػي الفػرد احؽ، يعتبر رذلؾ عند آار
علػى حػدو  اآلاػريف األاػرادأك  قبػؿ الدكلػة مػف تػداؿ دكف يشػا  التػي كالريفيػة بػالطرؽ كممارسػتيما

لمحػيط المػادم اصكصػيتو كاػؽ ا يمػارس ىػذا الفػرد أف طالمػا بػاألذل لػو التعػرضأك  سػكا 
  . 3)أذية لؤلاريف مادكنكالمعنكم الااص بو 

 

 

 

                                                 

حؽ الاصكصية اي القانكف الدستكرم: دراسة مقارنة للدستكر المصرم ، اإلنساف  معيد دراسات حقكؽ 1)
اآلتي:  اإللرتركنيمتكار على الرابط ، 2013، يةكدساتير عربية كعالم

http://www.academia.edu/3605402/The_right_to_privacy_and_its_place_in_the_cons
titutions . 10/7/2017 الزيارةتاريخ    

درتكراه دراسة لنيؿ درجة ال، الحماية القانكنية للحؽ اي حرمة الحياة الااصة )دراسة مقارنة  ،   عاقلي ا يلة2)
، 197ص ، 2011، الجزاشر، جامعة األاكة منتكرم، رلية الحقكؽ، اي القانكف الااص  

جبلؿ، المناعسة   أسامة3) ، عماف، دار ال قااة للنشر ك التكزيم، 1ط، جراشـ تقنية نظـ المعلكمات، الزعبي 
ص، 2010  240.  
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 الثاني  المطمب
 الحؽ في الخصوصية مظاىر

إلى  نظران الف الحؽ اي الاصكصية يعتبر مف المكا يم المرنة كالتي ياتلؼ مرنكنيا مف مجتمم
علييػا التطػكر الترنكلػكجي المتسػارع كالياشػؿ الػذم يػؤ ر إلػى  باإل ااةار آإلى  ار بؿ كمف اردآ

كاجػو الباحػث صػعكبة اػي  ؛حصػرىا إمرانيػةعػدـ إلى  بدكره أدلكالذم حا رنا بشرؿ مباشر  اي
ظػػاىر الاصكصػػية التقليديػػة م ػػيفان تعػػداد مإلػػى  حيػػث عمػػد الباحػػثتعػػداد مظػػاىر الاصكصػػية 

رمػا سػبؽ كذررنػا أف الاصكصػية التقليديػة كالترنكلكجيػة  وألن   ؛الترنكلكجيةلييا مظاىر الاصكية إ
 : للقارئ كىي على النحك التالي يشربلف كجياف لعملة كاحدة

 :مظاىر الخصوصية التقميدية : أوالً 

كنظػران  اإلنسػافليػو إم أك بػر المرػاف الػداائ كاليػادئ الػذم يػالمسرف يعت : 1فالمسكف خصوصية. 1
 اآلاػػريفااصػػة بػػو ال يرغػػب بػػاطبلع ال كأمػػكره أسػػرارعلػػى رػػؿ مػػا يتعلػػؽ بالشػػاص مػػف  الحتكاشػػو

 عاتيا كبالنظرعلييا راف لزامان على دساتير الدكؿ المتح رة حماية قدسية المسرف مف ابلؿ تشري
  2)الماتلفػػة كجػػدنا أف غالبيػػا يػػنص اػػي الدسػػتكر علػػى حمايػػة حرمػػة المسػػرف تشػػريعات الػػدكؿإلػػى 

األساسػػػي  القػػػانكفالدسػػػاتير كمػػػف ىػػػذه  درجػػػة األدنػػػىالقػػػكانيف إلػػػى  كتػػػرؾ تنظػػػيـ ىػػػذه المسػػػألة
، حرمػة للمسػارف"أف:  علػى منػو  17المػادة ) اػي نص قدالذم   3)2003 الفلسطيني المعدؿ لعاـ

 باطبل يقم القانكف. ألحراـ ككاقا مسبب ق اشي بأمر إال تفتيشياأك  داكلياأك  مراقبتيا تجكز ابل
 تعػكيض اػي الحػؽ ذلػؾ جػرا  مػف ت ػرر كلمػف، المػادة ىػذه أحرػاـ ماالفػة علػى يترتػب مػا رػؿ

 الفلسطينية".  الكطنية السلطة ت منو عادؿ

                                                 

ة، رليػة الحقػكؽ رسػالة درتػكرا، الترنكلكجيػاحماية الحؽ اي حرمة الحياة الااصة اػي عيػد ، صبرينة بف سعيد (1)
 .54، ص2015، الجزاشر، جامعة الحاج لا ر، العلـك السياسيةك 
 .233ص ، مرجم سابؽ، حماية الحياة الااصة اي القانكف الجناشي )دراسة مقارنة ، د. ممدكح بحر انظر  2)
اػػػي العػػػدد الممتػػػاز مػػػف الكقػػػػاشم ،  5المنشػػػكر علػػػػى الصػػػفحة )، 2003  القػػػانكف األساسػػػي الفلسػػػطيني لعػػػاـ 3)

 .19/3/2000بتاريخ ، الفلسطينية "السلطة الكطنية الفلسطينية"
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الف ايػو  بأمر ق اشي مسػببأك  بإذنو إالكبالتالي ال يباح لدير الشاص صاحب المسرف داكلو 
التػػي قػػد ال يرغػػب بػػاطبلع احػػد علييػػا كىػػذا يؤرػػد علػػى مػػدل ارتبػػاط  كأسػػرارهرػػؿ مػػا يتعلػػؽ بحياتػػو 

 .ىـ مظاىرىا الماديةأحد أنو أحرمة المسرف بالحياة الااصة ك 

كحرمتػػو كجسػػـ  اإلنسػػافكالمقصػػكد بيػػا ىنػػا عػػدـ المسػاس بجسػػـ الحالػػة الصػػحية:  خصوصػػية. 2
يتركف مػف كجيػيف كجػو اػارجي يمرػف رؤيتػو كلمسػو كىػك الػذم يعرانػا بالعناصػر الماديػة  اإلنساف

الحيػػكم كىػػك  اإلنسػػافللشػػاص ككجػػو داالػػي ال يمرػػف رؤيتػػو كال لمسػػو كىػػك الػػذم يعرانػػا بجسػػـ 
الػػذم يسػػمح لػػو بالحيػػاة ىػػذا الرػػؿ بكجييػػو يحمػػؿ اػػي طياتػػو ك  ،لجانػػب الافػػي بمحتػػكاه البيكلػػكجيا

الجسػدية كلذلؾ تعد الحياة الصحية ك ،  1)مف عناصر الحياة الااصة للشاصسرية تعتبر عنصر 
مػػف اىػػـ مظػػاىر الحيػػاة اارجيػػا أك  العبلجيػػة المؤسسػػاتكمػػا يػػرتبط بيػػا مػػف رعايػػة صػػحية دااػػؿ 

المر ػػػػى كاعتبػػػػار ذلػػػػؾ مػػػػف صػػػػميـ الحيػػػػاة  أسػػػػرارالعػػػػاـ ىػػػػك حمايػػػػة  األصػػػػؿف أالااصػػػػة ذلػػػػؾ 
للاصكصية الصػحية كجػدنا أف غالبيػة الفقػو قػد تعػرض ليػا  ػمف مف ابلؿ دراستنا ،  2)الااصة

  ػمانات الاصكصػية"كجدنا أف الدرتكر )كليد السيد سالـ  اي رتابػو  فالتقليدية كلر الاصكصية
 قػػد صػػنفيا  ػػمف الاصكصػػية الترنكلكجيػػة مستعر ػػان تعليلػػو ليػػذا التصػػنيؼ حيػػث "اإلنترنػػتاػػي 

 إلػىتصنيؼ الحمض النككم المستادمة اي التحقيقات للتعرؼ ذرر أف اريطة الجينات البشرية ك 
ممػا سػبؽ ، ييعتقػد أف ىػذا السػلكؾ ييػدد الحريػات الشاصػية، برا ة البعض كإل باتمرتربي الجراشـ 

نكلكجيػػػة ي ػػػيؼ الباحػػػث أف اػػػي اصكصػػػية الحالػػػة الصػػػحية كتصػػػنيفيا  ػػػمف الاصكصػػػية التر
اػػبلؿ التحقيػػؽ الػػذم يعتمػػد علػػى احػػص سػػلكؾ جيػػات التحقيػػؽ باسػػتاداـ أجيػػزة احػػص الرػػذب 

جسػػػد  كمػػػدل تديرىػػػا عنػػػد رذبػػػو ك التقنيػػػات الحدي ػػػة الليزريػػػة لتفتػػػيش لئلنسػػػافالحيكيػػػة  اإلشػػػارات
تحقيػػؽ ك لنشػر  أىميتيػاجميعيػا تعػد مػف السػلكريات الميػددة للاصكصػية علػى الػرغـ مػف  اإلنسػاف
المصػابيف ك أك  لمر ػىصػكر ل األشػااصمف جانػب آاػر التقػاط بعػض ، ىذا مف جانب العدالة

صػػاحب ىػػذه الصػػكرة رػػؿ ذلػػؾ يػػداؿ إلػػى  نشػػرىا عبػػر مكاقػػم التكاصػػؿ االجتمػػاعي دكف الرجػػكعك 
 الصحية كالجسدية. اصكصية مف حؽ الشاص اي 

                                                 

.233ص، مرجم سابؽ، صفية بشاتف  (1)  
.56ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (2)  
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مػا يػدكر اييػا تػداؿ ك  أسرارىارؿ ك  الحياة العاشلية فٌ إ: لإلنسافحرمة التعرض لمحياة العائمية . 3
العبلقػات العاطفيػة كمػػا ينػت  عنيػا مػف مػيبلد كطػبلؽ كرػؿ مػػا  اػي صػميـ الحيػاة الااصػة كتشػمؿ

لذلؾ ذىب الفقو المقارف بأنو ال يجكز المسػاس ،  1)يتصؿ بالزكجة يعتبر مف قبيؿ الحياة الااصة
كغيرىػػا كعػػدـ  اإللرتركنيػػةمػػف الكسػػاشؿ  أاػػرلكسػػيلة  بػػأمأك  ا عػػف طريػػؽ النشػػر اػػي الصػػحؼبيػػ
اي  األساسيةباعتبارىا الالية  األسرة ألىميةايالية ىذا أـ  شؼ عنيا للعامة سكا  رانت حقيقةالر

  .  2)رد علييا الدستكر كحرص على حمايتياأالمجتمم ك 

التػػي تػػداؿ  ػػمف الحيػػاة الااصػػة  األمػػكرمػػف  :لألشػػخاصحرمػػة التعػػرض لم مػػة الماليػػة  .4
ماليػػػة حا ػػػرة الق ػػػا  ذمتػػػو الماليػػػة بمػػػا تشػػػملو مػػػف حقػػػكؽ كالتزامػػػات رأم الفقػػػو ك  كاػػػؽللشػػػاص 

ف نشػػػر أم معلكمػػػات عػػػف ىػػػذا الجانػػػب مػػػف حيػػػاة إاليبػػػة  لػػػذلؾ اػػػ، الكصػػػية، كمسػػتقبلية )الميػػػراث
الترنكلكجيػا  أنتجػتكقػد  ؛ىػذا،  3)الشاص يشرؿ انتياران ال يدتفر لحقو اػي احتػراـ حياتػو الااصػة

 .  4)محؿ تيديدمما يجعليا  فالئلنسالذمـ المالية  أسرارالمتطكرة العديد مف كساشؿ التعدم على 

السياسػية كالمعتقػدات الدينيػة مػف  اآلرا تعػد  :والمعتقدات الدينية اآلراء السياسية. خصوصية 5 
قد يرغب بعدـ  اإلنساف ف  إعف جانب السرية منيا حيث  كتعبر المكا يم الميمة اي الاصكصية

السياسػػية  بػاآلرا ييقصػػد ،  5)عنيػا كنشػػرىا كظػؿ يحػػتفظ بيػا لنفسػػو ليػدلي بمػا يػػراه مناسػبان  اإلاصػاح
جػػؿ أسػػية كالتػػي تتنػػااس ايمػػا بينيػػا مػػف السيا األحػػزابالديػػر معلنػػة للشػػاص عػػف  اآلرا ىػػي تلػػؾ 
ييقصػد ،  6)عف طريؽ سرية التصكيت اآلرا كي مف القانكف حماية تلؾ  ،حرـ الببلدإلى  الكصكؿ

كمػػف اػػبلؿ  ،كاالقػػو اإلنسػػافالركحيػػة كالنفسػػية التػػي ترػػكف بػػيف  األمػػكر :ىػػي ،بالمعتقػػدات الدينيػػة

                                                 

.58ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (1)  
، دكف تػػػاريخ نشػػػر، القػػػاىرة، العربيػػػة دار الني ػػػة، نطػػػاؽ الحػػػؽ اػػػي الحيػػػاة الااصػػػة، محمػػػكد عبػػػد الػػػرحمف (2)
 .181ص
.244ص ، مرجم سابؽ، صفية بشاتف  (3)  
.56ص ، مرجم سابؽ، صبرية بف سعيد  (4)  
.331ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (5)  
دار ني ػة ، الحؽ اي حرمة الحياة الااصة كمػدل الحمايػة التػي يرفليػا القػانكف الجنػاشي، آدـ عبد البديم آدـ (6)

 .222ص، 2000، القاىرة، للنشرمصر 
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التعػرض ليػا  ألف   ،درج المعتقػدات الدينيػة  ػمف الحػؽ اػي الاصكصػيةأالفقػو قػد  ف  أدراستنا نجد 
 .  1)على الدير إرراىان دينيان كتطفبلن يم ؿ 

كتعبر عف مبلمحو الجسدية كىػي  لئلنسافتعد الصكرة المظير الاارجي  :الصورة خصوصية .6
بشػػأف مك ػػكع العبلقػػة بػػيف  امػػأ،  2)عػػف ذاتػػو كتبػػيف مرنكنػػات نفسػػومػػرآة ترشػػؼ  بمنزلػػةبيػػذا تعػػد 

 ف الفقو ااتلؼ اي اعتبارىػا مػف قبيػؿ الحػؽ اػي الاصكصػيةأنجد الصكرة كحرمة الحياة الااصة 
  :اتجاىيفإلى  ال كانقسـأـ 

  نيا تعتبر مف قبيػؿ الحػؽ أأىمية الصكرة ك إلى  : ذىب ىذا الجانب مف الفقواألوؿاالتجاه
تػرتبط بحياتػو  ألنيػامبلمح الشػاص كترشػؼ عػف قسػماتو ك  تبيف ألنيااي الحياة الااصة 

 اليكمية.
 :اعتبػر انصػػار ىػػذا االتجػػاه أف الحػؽ اػػي الصػػكرة ماتلػؼ عػػف الحػػؽ اػػي  االتجػػاه الثػػاني

اػػػالحؽ اػػػي الصػػػكرة ي بػػػت ، اآلاػػػرالحيػػػاة الااصػػػة الف لرػػػؿ منيمػػػا مميػػػزات تميػػػزه عػػػف 
رػػػاف اػػػارج النطػػػاؽ اػػػالحؽ اػػػي أـ  اف أ نػػػا  مباشػػػرتو لحياتػػػو الااصػػػةللشػػػاص سػػػكا  رػػػ

ممارسػػة الحػػؽ اػػي الحيػػاة  أ نػػا عػػف صػػكرتو  اإلنسػػافالصػػكرة معنػػاه أنػػو ال يمرػػف اصػػؿ 
بدػض النظػر عػف  لئلنسػافبيف الحؽ اي الصكرة كحؽ ي بت  التمييزالااصة لذلؾ كجب 

 .  3)اارجيا ايك حؽ  ابتأـ  ممارسة حياتو الااصة أ نا  أرانتصكرتو 

الشػرؼ مػف اىػـ الحقػكؽ المتعلقػة أك  يعتبػر الحػؽ اػي السػمعة الشرؼ:أو  الحؽ في السمعة .7 
 ي ػػان أك الػػذم يم ػػؿ  إنسػػافعلػػى رػػؿ  اكغالينػػ اعزيػػزن  اكالػػذم يشػػرؿ جانبنػػ، لئلنسػػافبالريػػاف المعنػػكم 

اػػػػر آإلػػػى  مػػػػف شػػػاص ف ىػػػػذا الحػػػؽ يتسػػػـ بالنسػػػبيةأعلػػػػى الػػػرغـ مػػػف ، جػػػكىرة  مينػػػة للشػػػاص
ف انػػو حػػؽ معتػػرؼ بػػو أل إالاػػر آإلػػى  كمػػف شػػاص الاػػتبلؼ القػػيـ كالتقاليػػد السػػاشدة اػػي المجتمػػم

الػػذم ال كىػػي مػػف الحقػػكؽ اللصػػيقة بالشػػاص ك  اليػػدؼ مػػف ذلػػؾ حمايػػة الريػػاف المعنػػكم للشػػاص

                                                 

دار ، مصػػر، الحػػؽ اػػي احتػػراـ الحيػػاة الااصػػة، ىػػكانيحسػػاـ الػػديف األ، مرجػػم سػػابؽ، ىػػكانيحسػػاـ الػػديف األ(1) 
 .66ص، 1978، بدكف طبعة، دار الني ة العربية، الني ة العربية

.59ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (2)  
.60ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (3)  
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اػي  ما باصػكص العبلقػة بػيف الحػؽ اػي الاصكصػية ك الحػؽأ،  1)يالك نظاـ قانكني مف حمايتو
الشػػػرؼ اػػػاف معيػػػار ىػػػذه العبلقػػػة يتم ػػػؿ اػػػي الفعػػػؿ الكاحػػػد كىػػػك المسػػػاس بػػػالحؽ اػػػي أك  السػػػمعة
كمف ذلؾ الرشؼ عف بعض  أارلالشرؼ مف ناحية صية مف ناحية كبالحؽ اي السمعة ك الاصك 
حدكث تدااؿ بينيمػا إلى  الذم يؤدماعتبار الشاص شرؼ ك البالتي تمس الحياة الااصة ك  أسرار

 .  2)شمؿأعـ ك أر الاصكصية كلرف تعتب

الفػراغ مػف قبيػؿ الحػؽ  أكقػاتيعتبر مك كع الحػؽ اػي ق ػا   الفراغ: أوقات. الحؽ في قضاء 8
كحصػػؿ ،  3)اػػي الاصكصػػية اذا رغػػب صػػاحبو باالبتعػػاد عػػف العامػػة كاف يرػػكف اػػي مرػػاف معػػزكؿ

مػف قبيػؿ  لحالػةالفراغ اػي مرػاف عػاـ ىػؿ يعتبػر اػي ىػذه ا أكقاتابلؼ اقيي اي مك كع ق ا  
ف رػؿ مػا يػدكر اػي مرػاف عػاـ أمػف الفقػو قػد تبنػى  ان ف جانبػأعدمو انجد أـ  الحؽ اي الاصكصية
جانب ،  4)التي تداؿ اي الحياة العامة األمكرو يعتبر مف ن  إالفراغ ا أكقاتحتى كلك تعلؽ بق ا  

 أكقػػاتف تتػػكاار حالػػة الاصكصػػية حتػػى لػػك بمرػػاف عػػاـ اق ػػا  أو يمرػػف ن ػػأاػػر مػػف الفقػػو يػػرل آ
 .  5)الفراغ ىك عنصر مف عناصر الحياة الااصة دكف اعتبار لمراف حدك و

اػي حلقػة النسػياف ىػك حػؽ المقصكد بالحؽ اي الداكؿ  :الحؽ في الدخوؿ في حمقة النسياف .9
 ال ياػرج بعػد مػركر اتػرة زمنيػة أفٍ يبقػي مػا سػبؽ مػف ما ػيو اػي حلقػة النسػياف ك  فٍ أالشاص اي 

الحؽ اي الداكؿ اي حلقة النسياف للعبلقة بيف الحؽ اي الاصكصية ك  ما بالنسبةأ،  6)العامةإلى 
اسػػػػتقبللو عػػػػف الحػػػػؽ اػػػػي إلػػػػى  اينػػػػاؾ اػػػػبلؼ اقيػػػػي كاتجاىػػػػات حيػػػػث اتجػػػػو جانػػػػب مػػػػف الفقػػػػو

ركنو جز  مػف الحػؽ اػي الاصكصػية كذلػؾ إلى  الاصكصية بينما ذىب الجانب الدالب مف الفقو
الرشؼ عف جز  مف الما ي يم ؿ الرشؼ عػف جػز  م ػى مػف الحيػاة الااصػة متػى ارتػبط  ألف  
 . 7)بيا

                                                 

.63ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (1)  
.93ص، مرجم سابؽ، سليـ جبلد  (2)  
.313ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (3)  
.64ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (4)  
.65ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (5)  
.96ص، مرجم سابؽ، حساـ الديف االىكاني  (6)  
.66ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (7)  
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 مظاىر الخصوصية التكنولوجية :ثانياً 

 سابقان رانت تشػرؿ حػدكد الزمػاف كالمرػاف الماديػة حػاشبلن دكف الكصػكؿ : 1ف. خصوصية البيانات1
ؽ اي سجبلت كرقية كراف مف السػيؿ كانتياريا حيث رانت ىذه البيانات تازف كتنسالبيانات إلى 

على الرغـ مف ذلؾ رانت تتطلب مجيكدان ربيران ك  إتبلاياأك  ليياإف يتـ منم أم احد مف الكصكؿ أ
البػػد  بعمػػؿ قكاعػػد تازينيػػا كلرػػف مػػم ظيػػكر الحاسػػكب ك  لرتابتيػػا كتنسػػيقيا كرانػػت تأاػػذ حيػػزان عنػػد

لفاشقة على ر الحاسكب تدير المفيـك القديـ لتلؾ القكاعد بحيث اصبح مف ابلؿ القدرة ابيانات عب
البيانػػػات كبينمػػػا حػػػااظ تنػػػا ر إلػػػى  سػػػيكلة الرجػػػكعالتاػػػزيف كالبحػػػث كالترتيػػػب كعػػػدـ ااػػػذ حيػػػز ك 

ف أ إالالمعلكمػػات اػػبلؿ قكاعػػد بيانػػات متعػػددة ااصػػة بالحاسػػب علػػى بعػػض الدمػػكض الػػكاقعي 
معراػة أم معلكمػة  باإلمرػافالدمػكض بحيػث اصػبح ك  على ما تبقى مػف العزلػةقد ق ى  اإلنترنت

كمػف اػبلؿ دراسػتنا مػا يسػمى ببنػكؾ المعلكمػات إلػى  بػالرجكع اإلنترنػتعف أم شاص باسػتاداـ 
البنػػكؾ كمػػدل تيديػػدىا علػػى الحيػػاة الااصػػة حيػػث  هف الفقػػو قػػد ااتلػػؼ حػػكؿ مشػػركعية ىػػذأنجػػد 
 اتجاىيفإلى  مكاسانق

  ف بنػػػكؾ المعلكمػػػات ال تشػػػرؿ تيديػػػدان علػػػى أنصػػػار ىػػػذا االتجػػػاه أيػػػرل  : 2فاألوؿاالتجػػػاه
ف اسػػتاداـ نظػػاـ الرمبيػػكتر اػػي مجػػاؿ المعلكمػػات ك أإلػػى  معللػػيف بػػذلؾالحيػػاة الااصػػة 

مرحلػػة جديػػدة مػػف مراحػػؿ التطػػكر الياشػػؿ اػػي الترنكلكجيػػا  إالالبيانػػات الشاصػػية مػػا ىػػك 
يػػػرل انصػػػار ىػػػذا االتجػػػاه انػػػو يمرػػػف تاػػػزيف ىػػػذه  حيػػػثكتػػػأ يره علػػػى الحيػػػاة االجتماعيػػػة 

استاداـ تقنيػات أك  المعلكمات دااؿ ذاررة الحاسكب للحفاظ علييا مف العبث ك التسريب
 الحماية المتكارة

 ف استاداـ بنكؾ المعلكمات يم ؿ اطران علػى أىذا االتجاه نصار أيرل  : 3فاالتجاه الثاني
ف اسػتاداـ بنػكؾ المعلكمػات يمرػف أنصػار ىػذا االتجػاه أ يعلػؿاصة حيػث على الحياة الا

 بالاطػأأم مرػاف اػي العػالـ حتػى كاف رانػت إلى  المعلكمة إرساؿكمف ابلؿ  دطة زر 
غيػػر مقصػػكدة كرػػذلؾ تظيػػر الاطػػكرة عنػػد بيعػػو لجيػػازه الػػذم ياػػزف عليػػو معلكماتػػو أك 

                                                 

.217ص، مرجم سابؽ، كليد سالـ  (1)  
.64ص، 2004، عماف، دار ال قااة للنشر، 1ط، اإلنترنت، جراشـ الحاسكب ك محمد شكابرة  (2)  
.65ص، مرجم سابؽ، محمد شكابرة  (3)  
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و ك اػػي الكقػػت الحػػالي تتػػكاار بػػرام  تسػػتطيم مػػف ابلليػػا اسػػترداد رػػؿ مػػا رػػاف ن ػػأحيػػث 
 الااصػػةالػػذم يشػػرؿ تيديػػدان للحيػػاة  األمػػر ؛األجيػػزةماػػزف مػػف بيانػػات كصػػكر علػػى ىػػذه 

اسػػتاداميا بشػػرؿ أك  اسػػتاداـ ىػػذه البيانػػات أكجػػوحيػػث يمرػػف مػػف ابلليػػا معراػػة  لؤلاػػراد
داميا اػي غيػر الدػرض الماصػص ليػا جػرا  اسػتاأك  غير مبلشـ لصاحبيا كدكف ر اشو

 جمم البيانات غير المشركع.

نتحدث عف البيانػات االسػمية المتعلقػة بالحيػاة  اإننااسترماالن لما سبؽ عندما نتحدث عف البيانات 
ن  ك  ،بحػػػد ذاتيػػػا المازنػػػةالااصػػػة كليسػػػت المعلكمػػػات  تتم ػػػؿ اػػػي المصػػػالح التػػػي تيػػػددىا ىػػػذه  مػػػاا 

الحاسكبية انػو قػد انتقلػت  األنظمةانو ال يعني تازيف ىذه البيانات على إلى  باإل ااةالمعلكمات 
 الر ػػا  بػػالتازيف ال يعنػػي حريػػة تػػداكؿ كنقػػؿ المعلكمػػات ف  إرمػػا  ،العبلنيػػةإلػػى  مػػف الاصكصػػية

 . 1)الرااةإلى 

تعتبػر مػف مظػاىر  اإلنسػافاتصاالت كمراسػبلت  :المراسالت والمحادثات الخاصة خصوصية. 2
مػػػف التفصػػػيؿ لبيػػػاف الجزشيػػػات المتعلقػػػة بيػػػذا  بشػػػي لػػػذلؾ سػػػنداؿ  ؛الاصكصػػػية المتفػػػؽ علييػػػا

 .المظير

يقصػد بيػا رااػة  أم، اإللرتركنيػةك البريديػة كالبرقيػة  المرتكبػةكيقصد بيا المراسػبلت  أ. المراسالت:
أك  عػف طريػؽ الػتلرسأك  رسػكؿ اػاصأك  عػف طريػؽ البريػد إرسػاليا، سػكا  تػـ المرتكبػة الرسػاشؿ
الكا ح مف قصد مرسليا عدـ اطبلع الدير علييا  ف  أ الحاسكب، طالما أجيزةبكاسطة أك  الفارس

 . 2)دكف تمييز

غيػػر أك  ،أر ػػرأك  المحاد ػػات الااصػػة قػػد ترػػكف مباشػػرة بػػيف شاصػػيف :ب. المحادثػػات الخاصػػة
يتبسػط المتحػدث مػم  حيػث، حدي ة أم كسيلة ترنكلكجيةأك  ،اإلنترنتأك  مباشرة عبر اط الياتؼ

ك تعتبر المحاد ات الااصة ، لو بأسراره ألنو مطمشف لعدـ كجكد طرؼ  الث يبكحالطرؼ اآلار ك 
نػترلـ عػف حرمػة الحيػاة  ألنو ال يمرف أف، مظاىر حرمة الحياة الااصة كالمراسبلت مػف بػيف أىػـ

قد ، يطلم عليياأك   الث يتنصت عليياالشاصية اي أيدم طرؼ  مراسبلتنا كمحاد اتنػاالااصػة ك 
                                                 

.63-62ص ، مرجم سابؽ، محمد شكابرة  (1)  
رػػػز النمػػػا  لحقػػػكؽ مر إلػػػى  بحػػػث مقػػػدـ، الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية رحػػػؽ مػػػف حقػػػكؽ اإلنسػػػاف، شػػػارر سػػػاجت (2)

 .6ص، 2016، العراؽ، اإلنساف
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ليػذا حرصػت الدسػاتير المعاصػرة علػى ك ػم ىػذا ك ، أم متطفػؿ رػافأك  يركف ىذا الطرؼ الدكلػة
ىػذا مػا ك   1)مف  مة ايك مبػدأ دسػتكرم ال يجػكز ماالفتػو بػأم قاعػدة أاػرلك ، المظير اي الدستكر

 .لحؽ اي الاصكصيةالمحاد ات الااصة مف اىـ مظاىر ايؤرد أف حرمة المراسبلت ك 

 

 

 

  

                                                 

  (1) .52ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد 
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 المبحث الثاني
 الخصائص القانونية لمحؽ في الخصوصيةالتكييؼ و 

الاصاشص القانكنية   للحياة الااصة مف ااتبلؼ ، لـ يسلـ التأصيؿ القانكني ) الترييؼ القانكني
االاػػتبلؼ  ف  أآرا  الفقيػػا  كجػػدنا إلػػى  ىػػذا المك ػػكع كبػػالنظر ألىميػػةكنظػػران ، الفقيػػا  كالجػػدؿ ايػػو

كبعػد جػداؿ  .ىػي راصػةأـ  راف سػابقان حػكؿ ىػؿ يمرػف اعتبػار الحيػاة الااصػة مػف قبيػؿ الحقػكؽ
كتطػػػكر ىػػػذه الفرػػػرة  لؤلشػػػااصطكيػػػؿ كآرا  متباينػػػة كمػػػم ظيػػػكر أىميػػػة الحيػػػاة الااصػػػة بالنسػػػبة 

ف يتمتػم أالحياة الااصة ىي مف قبيؿ الحقكؽ التػي يجػب  فٍ أعلى  إجماعوتماض الفقو كأصبح 
تحمػػي ىػػذا الحػػؽ اػػي تشػػريعاتيا كلرػػف نشػػب الاػػبلؼ مػػف جديػػد  فٍ أرػػؿ شػػاص كعلػػى الدكلػػة  ابيػػ

ىػػؿ ىػػك مػػف قبيػػؿ الحقػػكؽ أك  حػػكؿ ىػػؿ يعتبػػر الحػػؽ اػػي الحيػػاة الااصػػة مػػف قبيػػؿ حقػػكؽ الملريػػة
ي ىػػذا المبحػػث كمػػا ىػػي اصػػاشص ىػػذا الحػػؽ ىػػذا مػػا سنك ػػحو اػػ باإلنسػػافالشاصػػية اللصػػيقة 

 : رالتاليتقسيمو  تـحيث 

 التكييؼ القانوني لمحؽ في الخصوصية: المطمب األوؿ. 
 الخصائص القانونية لمحؽ في الخصوصية: المطمب الثاني. 
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 المطمب األوؿ
 التكييؼ القانوني لمحؽ في الخصوصية

رمػػػا سػػػبؽ كذررنػػػا اػػػي التمييػػػد ليػػػذا المبحػػػث أنػػػو  ػػػار اػػػبلؼ بػػػيف اقيػػػا  القػػػانكف حػػػكؿ الطبيعػػػة 
مف قبيؿ الحقكؽ الشاصية اللصيقة لػذلؾ أـ  كىؿ يعد مف قبيؿ حقكؽ الملريةؽ القانكنية ليذا الح

 :سيتـ التفصيؿ اي ىذا المك كع ابلؿ ىذا المطلب على النحك التالي

 : الحؽ في الحياة الخاصة مف قبيؿ حقوؽ الممكية :الفرع األوؿ

كأسػاس ، الملريػةف الحػؽ اػي الحيػاة الااصػة مػف قبيػؿ حقػكؽ أالقػكؿ إلػى  ذىب جانػب مػف الفقػو 
مػف  يتجػزأف الصػكرة جػز  ال كا  لو على صػكرتو حػؽ ملريػة  لئلنسافىذا الرأم يستند على اررة أف 

ف راف الحؽ اي الاصكصػية ا  ك  كلذا،  1)لذلؾ قيؿ باعتبارىا مف قبيؿ حقكؽ الملرية اإلنسافجسـ 
كذلؾ مقابؿ مبلغ مف  أارلقبؿ التنازؿ عنو رما يتنازؿ عف ب اعة مف قبيؿ حقكؽ الملرية اانو ي

كاقػان ليػذا الجانػب مػف الفقػو أصػبحت ملريػة ااصػة بيػذا الشػاص كميػزة ىػذه الفرػرة  ألنيػا ×الماؿ
أك  كجػػػكد  ػػػرر مػػػادمإل بػػػات تسػػػمح للشػػػاص بطلػػػب كقػػػؼ االعتػػػدا  علييػػػا دكف الحاجػػػة  أنيػػػا

 كاألمريريػػةأاػػذت بيػػذا االتجػػاه بعػػض المحػػارـ الفرنسػػية ،  2)عمػػاالن لحقػػكؽ الملريػػةإمعنػػكم كذلػػؾ 
لمػا رػػاف أنػو "إلػى  ذىبػت اػي حرػـ ليػا  محرمػة السػيف التجاريػة)كمػف المحػارـ الفرنسػية  ،كالرنديػة

حػدان أف إى مالػو علييػا مػف حػؽ ملريػة مطلػؽ اػيستعمؿ صكرتو بمقت ػ فٍ أيتمتم ك  لرؿ شاص أفٍ 
محػػارـ ال أمػػاـحػػدل الق ػػايا المعرك ػػة إكاػػي ، غيػػره ال يملػػؾ مرانػػة التصػػرؼ ايػػو دكف مكااقتػػو"

 أسستكقد  أذنوالرندية حرمت المحرمة بتعكيض العب ررة قدـ رانت صكرتو قد استعملت دكف 
،  3)ف ىػػػذا المسػػػلؾ ينطػػػكم علػػػى اعتػػػدا  علػػػى الحػػػؽ اػػػي الملريػػػةأ أسػػػاسالمحرمػػػة حرميػػػا علػػػى 

اعتبار ىذا الحؽ اي الاصكصية مف قبيؿ حقػكؽ الملريػة مػف ميػزات رمػا  ما يعطيوإلى  كبالنظر
انػػو قػػد كجػػو نقػػد ليػػذا االتجػػاه مػف الفقػػو أنػػو لػػيس مػػف المنطػػؽ أف يرػػكف للشػػاص  إالسػبؽ كذررنػػا 

حػػػؽ ملريػػػة علػػػى ذاتػػػو احػػػؽ الملريػػػة يفتػػػرض صػػػاحب حػػػؽ كمك ػػػم حػػػؽ )محػػػؿ  يمػػػارس عليػػػو 
                                                 

دار ، القػاىرة، نحك نظرية عامة لحماية الحؽ اي الحيػاة الااصػة اػي العبلقػة بػيف الفػرد كالدكلػة، حمد حسافأ (1)
  .مرجم سابؽ، مشار اليو لدل كليد سالـ، 41ص، 2001، الني ة العربية

.142ص، مرجم سابؽ، بشاتفصفية   (2)  
.101ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (3)  
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ك ػكعو ال يمرػف ممارسػة ىػذه السػلطات علػى صاحب الحؽ سلطاتو اػاذا اتحػد صػاحب الحػؽ كم
نصػار ىػذا االتجػاه تػأ ركا أف أإلػى  باإل ااة،  1)الحؽ كىك ما ينطبؽ على الحؽ اي الاصكصية

القانكنيػػػة القديمػػػة التػػػي رانػػػت سػػػاشدة اػػػي القػػػانكف الركمػػػاني كلػػػذا رػػػاف علػػػييـ أف ي ػػػعكا  باألارػػػار
 ،  2)ي اي الاصكصيةمزيد مف الحماية على الحق إ فا تقسيمات تساعد على 

يعطي ميزة كاصكصػان ف اعتبار الحؽ اي الحياة الااصة مف قبيؿ حقكؽ الملرية أمما سبؽ نجد 
الحػؽ اصػاشص الحػؽ اػي الملريػة ك إلػى  الق ػا  لرػف بػالنظر أماـعندما تركف الق ية معرك ة 

يػاة لػيس مػف المناسػب اعتبػار الحػؽ اػي الح يػرل الباحػث انػو كلذا ااتبلاان اي الحياة الااصة نجد 
 اإلنسػافف أإلػى  ف الق ا  الفرنسي اتجػوأؽ الملرية كتأريدان على ذلؾ نجد الااصة مف قبيؿ حقك 

 .  3)ف يركف مك كعان لحؽ عينيأال يمرف 

 : الحؽ في الحياة الخاصة مف قبيؿ الحقوؽ الشخصية :الفرع الثاني

ف الحيػػاة ألبلتجػػاه السػػابؽ الػػذم يتبنػػى ارػػرة سػػابقان االنتقػػادات المك ػػكعية التػػي كجيػػت  كقػػد بينػػا
 الفقػو المصػرممف الفقو كمنيـ الفقػو الفرنسػي ك  الااصة تعتبر مف قبيؿ حقكؽ الملرية اتجو جانب

بأنيػػا الحقػػكؽ التػػي تػػرد  التػػي تعػػرؼقبيػػؿ الحقػػكؽ الشاصػػية ك ف الحيػػاة الااصػػة مػػف أاعتبػػار إلػػى 
علػػى عناصػػر الشاصػػية بػػااتبلؼ مظاىرىػػا كرياناتيػػا الماديػػة ك المعنكيػػة بحيػػث تمػػنح الشػػاص 

بقصد حماية ىذه الشاصية مف اعتػدا  الديػر باعتبارىػا ، سلطات على ىذه المقكمات ك المظاىر
 .  4)اإلنسافمظاىر مركنة لشاصية 

بالنسػػػبة للػػػررف ، قػػػانكني كاآلاػػػرحػػػدىما طبيعػػػي أ ؛اػػػي ررنػػػيف لئلنسػػػافيتجسػػػد الريػػػاف الشاصػػػي 
النفسػػية كيظيػػر الػػررف القػػانكني اػػي مػػف الناحيػػة الع ػػكية ك  اإلنسػػافالطبيعػػي ايتم ػػؿ اػػي شػػاص 

الحػؽ اػي السػمعة كاالعتبػار يقررىا القانكف رالحؽ اي االسػـ ك الحقكؽ اللصيقة بشاصيتو ك التي 
الااصػػة تػػداؿ  ػػمف الريػػاف  اإلنسػػافسػػرار حيػػاة أىػػـ أف إكبالتػػالي اػػ،  5)الحػػؽ اػػي الاصكصػػيةك 

                                                 

.46ص، مرجم سابؽ، سليـ جبلد  (1)  
.48ص، مرجم سابؽ، كليد سالـ  (2)  
.144ص، مرجم سابؽ، مصر، الحؽ اي احتراـ الحياة الااصة، ىكانيحساـ الديف األ  (3)  
.144ص، مرجم سابؽ، ىكانيحساـ الديف األ  (4)  
.103ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (5)  
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ال يجكز االعتدا  على ىذا الجانب كمػا يحتكيػو مػف ماية ك لذلؾ ايك يتمتم بالح لئلنسافالشاصي 
ؿ الحقػػكؽ الشاصػػية يعطػػي ميػػزة ف اعتبػػار الحػػؽ اػػي الاصكصػػية مػػف قبيػػإكبالتػػالي ،  1)أسػػرار
لػى حقػو اػي الاصكصػية ليطلػب اتاػاذ ف المعتػدم عليػو اللجػك  للق ػا  بمجػرد االعتػدا  عأكىي 

 المسػؤكليةال ػرر رمػا اػي عنصرم الاطأ ك  بإ باتمنعو بدكف الزامو أك  البلزمة لكقفو اإلجرا ات
،  2)غالبان ال يفلح التعكيض اي محك ا ر ال ررال الحماية البلحقة للحؽ ك إر المدنية التي ال تكا

 إالاحد االطبلع عليو  ألمنو يعطي صاحب الحؽ أف يستأ ر بو كحده ك ال يحؽ أإلى  باإل ااة
ف اعتبار الحؽ اي الاصكصية مف قبيؿ الحقكؽ الشاصية يعطي أمما سبؽ نستنت  ،  3) بإذنو

 : منيا أمكرنا عدة،صاحب ىذا الحؽ 

 إالف يطلم عليو أحد أم ال يجكز ألا الحؽ كالسر لكحده ك ف ينفرد بيذأحؽ الشاص اي  .1
 .بإذنو

الق ػا  لػدام ىػذا االعتػدا  دكف إلػى  اي حػاؿ تعػرض ىػذا الحػؽ لبلعتػدا  يمرػف اللجػك  .2
 .المدنية المسؤكليةالمطلكبة اي  اإلجرا اتاتباع إلى  الحاجة

الااصة اا ؿ مف الطػرؽ العبلجيػة ف الطرؽ الكقاشية اي حماية الحياة أ إالعلى الرغـ مما سبؽ 
 . ر ال ررأ إزالةف تـ انتياؾ اصكصيتو اانو ال يفلح التعكيض اي إف الشاص أل

عػدلي  :الدرتكراي القانكف الجناشي  يفالمتاصص الدرتكريفالباحث مم  أجراىاكمف ابلؿ مقابلة 
 اللصػػػيقةف الحػػؽ اػػي الاصكصػػية يعتبػػػر مػػف قبػػؿ الحقػػكؽ أيػػػرل أحمػػد حسػػنية الػػدرتكر نصػػار ك 

لػػػك اعتبرناىػػا مػػػف حقػػػكؽ  أنيػػااػػػي حػػػيف ، كتنتيػػػي معػػو اإلنسػػافتكلػػػد مػػػم  ألنيػػابالشاصػػية نظػػػران 
الكر ػػة كىػػذا يتاػػالؼ مػػم مفيػػـك إلػػى  سػػتركف  ػػمف التررػػة التػػي سػػتنتقؿ أنيػػاالملريػػة ايػػذا يعنػػي 

 .   4)الحػػػػؽ اػػػػي حيػػػػاة الفػػػػرد الااصػػػػة بػػػػو ايػػػػي تلتصػػػػؽ بشاصػػػػو تبػػػػدأ بمػػػػيبلده كتنتيػػػػي بكااتػػػػو
 

                                                 

، 1976، دار الني ػة العربيػة، القػاىرة، الحماية الجناشية للحؽ اي حرمة الحياة الااصة، حمد اتحي سركرأ (1)
 .45ص
.104ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (2)  
.23ص، مرجم سابؽ، صبرينة بف سعيد  (3)  
.2017 يكليك 20الدرتكر احمد حسنية بتاريخ  كاىا الباحث مم الدرتكر عدلي نصار مقابلة أجر   (4)  
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 المطمب الثاني
 الخصوصيةالخصائص القانونية لمحؽ في 

الحقػكؽ الشاصػية ككاقػا للقػانكف  رما سػبؽ كذررنػا اػاف الحػؽ اػي الحيػاة الااصػة يعتبػر مػف قبيػؿ
 ػػنا سػػؤاؿ كىػػك ىػػؿ تنسػػحب ىنػػا يعتر ذلػػؾ  أرػػداالقػػانكف كالفقػػو المصػػرم اللػػذاف الفقػػو الفرنسػػي ك ك 

ىػػذا مػػا سنك ػػحو مػػف اػػبلؿ  ،الحقػػكؽ الشاصػػية علػػى الحػػؽ اػػي الحيػػاة الااصػػة ؟  1)اصػػاشص
 : تيعف اآل اإلجابةىذا المطلب حيث سيتـ 

 : واإلنابةالحؽ في الخصوصية بيف التقادـ  .1

ف الحؽ اي الاصكصية شػأنو شػأف غيػره الحقػكؽ الشاصػية ال ينق ػي بالتقػادـ االشػاص يظػؿ إ
نميػػز بػػيف ف أنػػو يجػػب أغيػػر ،  2)حقػػو اػػي حرمػػة اصكصػػيتو قاشمػػان ميمػػا طػػاؿ عػػدـ اسػػتعمالو لػػو

الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية ذاتػػػو كبػػػيف الػػػدعكل المراكعػػػة نتيجػػػة ارترػػػاب جريمػػػة مػػػف الجػػػراشـ الماسػػػة 
 ػر نشػر بعػض أمػكر إالدعكل المتعلقة بتعكيض ال رر الحاصػؿ علػى أك  بحرمة الحياة الااصة

ذا رػػاف الحػػؽ اػػي الاصكصػػية ال يقبػػؿ التقػػادـ الػػيس بػػذلؾ مػػف ال ػػركرم عػػدـ إاػػ،  3)ىػػذه الحيػػاة
ككاقػػػػان لمػػػػا سػػػػبؽ اػػػػاف الحػػػػؽ اػػػػي  كلػػػػذا،  4)قابليػػػػة الػػػػدعاكل بشػػػػأف ىػػػػذا الحػػػػؽ لبلنق ػػػػا  بالتقػػػػادـ

كلرػػف بالنسػػبة للػػدعاكل بشػػأف ىػػذا ، ى كلػػك لػػـ يسػػتعمؿالاصكصػػية ال يمرػػف تقػػادـ ىػػذا الحػػؽ حتٌػػ
ف القػانكف الفرنسػي نػص أتا م لمكاعيػد التقػادـ المنصػكص علييػا اػي القػانكف انجػد  اإنياالحؽ 

تنق ي بعشر سنكات اي الجنايات ك بلث سنكات اي مكاد الجنح كحػذا حػذكه  مكميةعالة ك عالدف أ
القػػانكف الفلسػػطيني كتحديػػدان إلػػى  دعكة كبػػنفس المػػدد كبػػالرجكعلقػػانكف المصػػرم بالنسػػبة لتقػػادـ الػػا

" نصت علػى   12مف المادة ) األكلىاي الفقرة  ـ2001لسنة   3)الجزاشية رقـ  اإلجرا اتقانكف 

                                                 

.1996، عماف، دار ال قااة للنشر، حماية الحياة الااصة اي القانكف الجناشي، انظر ممدكح بحر  (1)  
.191ص، مرجم سابؽ، سليـ جبلد  (2)  
.122ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (3)  
، 1996، دار ال قااػة للنشػر، الجنػاشي )دراسػة مقارنػة  حماية حرمػة الحيػاة الااصػة اػي القػانكف، ممدكح بحر(4) 
 .122ص
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تنق ػػي الػػدعكل الجزاشيػػة كدعػػكل الحػػؽ المػػدني بم ػػي عشػػر سػػنكات مػػف الجنايػػات ك ػػبلث أنػػو 
 " . 1)لـ ينص على ابلؼ ذلؾ سنكات اي الجنح كسنة كاحدة اي الماالفات ما

 : مد  قابمية ى ا الحؽ لمتصرؼ فيو .2

أنو غير ممرف كاذا لـ يرف ف الحؽ يركف غير قابؿ للتصرؼ ايو اذا راف االتفاؽ بشأبدايةن نقكؿ  
 ػػـ اػػاف ىػػذا الحػػؽ كلركنػػو لصػػيقان بشاصػػية  القػػانكني، كمػػفدكر ربيػػر اػػي تحديػػد نظامػػو  لػػئلرادة
الحػؽ اػي مجمػكع مػؿ ك م لػو م ػؿ الحػؽ اػي القػدرة علػى الع  2)ال يجكز التنػازؿ عنػو نياشيػان  اإلنساف
اطبلن ىػذا الحػؽ غيػر جػاشز كيقػم بػكبالتالي اػاف التنػازؿ المؤقػت عػف ،  3)الفررم المستقبلي اإلنتاج

مػػػا بالنسػػػبة للػػػدعاكل أ،  4) ػػػمنيان أك  ال اعتبػػػار لمػػػا اذا رػػػاف صػػػريحان شػػػأنو شػػػأف التنػػػازؿ المطلػػػؽ ك 
بال ػػػػرر المترتػػػػب علػػػػى االعتػػػػدا  اػػػػي  األمػػػػركالرتبػػػػاط  اإنيػػػػاالمتعلقػػػػة بػػػػالحؽ اػػػػي الاصكصػػػػية 

حبيا تػػداؿ  ػػمف عػػدـ صػػا إالالتػػي ال يشػػعر بيػػا ك  اآلاػػريفبمشػػاعر  األ ػػرارالاصكصػػية مػػف 
مػاـ االعتبػارات العمليػة يػرل أنػو ك أ إالرغػـ مػا سػبؽ ،  5)قبكليا للتصرؼ لركنيا ليا صفة شاصية

ف يرػكف محػبلن التفاقػات أف ىػذا الحػؽ يمرػف أ  لينػدكف)ك  سػتكاليو)بعض الفقيا  الفرنسييف منيـ 
بػػػػدكف كىػػػػذا أك   ػػػػمنيان مقابػػػػؿأك  متنكعػػػػة اللشػػػػاص المكااقػػػػة علػػػػى نشػػػػر اصكصػػػػياتو صػػػػراحةن 

مارسة ىذا الحؽ التصرؼ ال يعتبر مف قبيؿ تنازلو عف ىذا الحؽ كلرف ىك مف قبيؿ تنازلو عف م
،  6)أابلقػػػػيف ترػػػكف ىػػػذه االتفاقػػػػات بحسػػػف نيػػػة كاليػػػػدؼ منيػػػا مشػػػركع ك أبشػػػرؿ مؤقػػػت كبشػػػػرط 

حػػؽ المكااقػػة علػػى النشػػر لػػيس  ألف   ،اللشػػاص الحػػؽ اػػي منػػم صػػحيفة مػػف االسػػتمرار اػػي النشػػر
 . 7فمطلقان على الحياة الااصة

 

                                                 

. 1/12المادة )، 2001لسنة 3جرا ات الجزاشية الفلسطيني رقـقانكف اإل  (1)  
.120ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (2)  
محمػػد الشػػياكم، الحمايػػة الجناشيػػة لحرمػػة الحيػػاة الااصػػة، القػػاىرة، دار الني ػػة العربيػػة، بػػدكف تػػاريخ نشػػر،  (3)
 .145ص
 .120ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة (4)
 .289ص، مرجم سابؽ، ممدكح بحر (5)
.49ص، مرجم سابؽ، سليـ جبلد  (6)  
.150ص، مرجم سابؽ، محمد الشياكم  (7)  
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 : في الحؽ في الخصوصية اإلنابة. مد  جوان 3

قبيػػػؿ الحقػػػكؽ الشاصػػػية كبالتػػػالي اػػػاف مػػػف ف الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية يعتبػػػر أرمػػػا سػػػبؽ كذررنػػػا 
ف يمػػػارس مػػػف صػػػاحبو كبالنسػػػبة للكرالػػػة المنصػػػكص علييػػػا اػػػي اغلػػػب أاػػػي ىػػػذا الحػػػؽ  األصػػػؿ

  ك القػػانكف المػػدني المصػػرم اػػي مادتػػو 1166الفرنسػػي اػػي مادتػػو )القػػكانيف منيػػا القػػانكف المػػدني 
اػاذا ،  1)كاي القانكف المدني الفلسطيني اي مادتو أنو ال ينطبؽ علػى حػؽ الاصكصػية ، 235)

رانت الكرالة اتفاقية اتقبؿ اي نطاؽ عقد الكرالة كبالتالي نطاؽ تطبيقو منكط بحػدكد ىػذه الكرالػة 
ف أمػػا يتعلػػؽ بمباشػػرة الػػدعاكل طالمػػا رػػؿ  أدا الاصكصػػية  كيسػػتطيم الكريػػؿ عػػف صػػاحب حػػؽ

) القٌصػػر غيػػر  أمػكرمػػا اػي الكرالػػة القانكنيػػة اينػاؾ تفرقػػة بػيف  بل ػػة أ،  2)الكرالػة رانػػت صػريحة
 .المعتكه ، السفيو، المأذكنيف

  اػػػػي ممارسػػػػة الحػػػػؽ اػػػػي الاصكصػػػػية دكف مسػػػػاعدة القػػػػٌيـ  أحػػػػرار: اػػػػانيـ األوؿالفػػػػرض
 . 3)علييـ

  مػف عدمػو  التمييػزيتعلػؽ بالقػدرة علػى  األمػراػاف  األىليػة: بالنسبة لعديمي الثانيالفرض
أم عمػؿ ذم قيمػة قانكنيػة كبالتػالي  إجػرا عديـ التمييػز ال يسػتطيم  اإلنسافكبالتالي ااف 

يحػػـر مػػف التصػػراات المتعلقػػة بممارسػػة ىػػذا الحػػؽ عندشػػذ يرػػكف مم لػػو القػػانكني ىػػك الػػذم 
 . 4)يمارس ىذا الحؽ نيابة عنو

 األكؿرأيػيف الػرأم إلػى  : ايما يتعلؽ بالقٌصر غير المأذكنيف ااف الفقو اتجوالفرض الثالث 
ي حرمة حياتو الااصػة م لمػا يحػؽ لػو التصػرؼ يرل انو يحؽ للقاصر التصرؼ بالحؽ ا

الػػرأم ،  5)ف يكصػي بأمكالػػو للديػػرألتػػي يحصػػؿ علييػا مػػف عملػػو كيسػػتطيم ا األمػػكاؿاػي 
ال اني يرل ىذا االتجاه  ركرة صدكر الر ا مف القاصر كناشبو معان ايما يتعلؽ بالرشؼ 

                                                 

، نسػػاف كالمسػػؤلية المدنيػػةمػػة الحيػػاة الااصػػة اػػي  ػػك  حقػػكؽ اإلحمايػػة الحػػؽ اػػي حر ، البييمػػيحمػػد أعصػاـ  (1)
 .415ص، بدكف سنة نشر، بدكف ط، دار الجامعة الجديدة، القاىرة
.159ص، مرجم سابؽ، محمد الشياكم  (2)  
.53ص، مرجم سابؽ، سليـ جبلد  (3)  
.134ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (4)  
.224ص، مرجم سابؽ، ىكانيحساـ الديف األ  (5)  
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لي ال يتصػػػؿ اتصػػػاالن ك يقػػػان بشاصػػػيتو ك بالتػػػا األمػػػرف ىػػػذا أعػػػف اصكصػػػياتو باعتبػػػار 
الر ػػا  اػػي م ػػؿ ىػػذه  بإصػػداري ػػان ال يجػػكز لػػو االنفػػراد أيمرػػف تجاىػػؿ مكقػػؼ القاصػػر ك 

 .  1فاألمكر

 : اإلرث. مد  قابمية ى ا الحؽ لالنتقاؿ عف طريؽ 4

امتػػػى لصػػػيقة بصػػػاحبيا نتقػػػؿ بكاػػػاة كذلػػػؾ لركنيػػػا مرتبطػػػة ك ف الحقػػػكؽ الشاصػػػية ال تأالمتعػػػارؼ 
ىػػذه الحقػػكؽ ي ػػكر إلػػى  لػػؾ بػػالنظرذك ،  2)انتيػػت ىػػذه الشاصػػية تنتيػػي ىػػذه الحقػػكؽ التصػػاليا بػػو

كمػػف اىػػـ ىػػذه الحقػػكؽ الحػػؽ اػػي حرمػػة  اإلرثالاػػبلؼ حػػكؿ مػػدل قابليتيػػا لبلنتقػػاؿ عػػف طريػػؽ 
 على النحك التالي: ااتجاىيف كىمإلى  الحياة الااصة افي ىذا الابلؼ انقسـ الفقو

  تمػػم انق ػػا  الحػػؽ اػػي الاصكصػػية بكاػػاة الشػػاص: اػػي ىػػذا االتجػػاه اج :األوؿاالتجػػاه
مف  ألنوف الحؽ اي الاصكصية ينق ي بكااة الشاص أالفقو الفرنسي ك المصرم على 

ف أالمنطقػػي الشاصػػية امػػف الطبيعػػي ك  الحقػػكؽ اللصػػيقة بالشاصػػية كعليػػو اػػاذا انق ػػت
ف المسػاس بيػذا الحػؽ للمتػكاي أال إ،  3)المبلزمة ليػاق ي معيما الحقكؽ المتعلقة بيا ك تن

يعتبػػر مػػف قبيػػؿ المسػػاس بالشػػرؼ كبالتػػالي يحػػػؽ لكر تػػو الػػدااع عػػف ىػػذا الحػػؽ باسػػػميـ 
بالدااع عف  األمرالااص ك ليس بالصفة العاشدة علييـ ركر ة الف اي ىذه الحالة يتعلؽ 

قػػاـ صػػاحب  نػػو لػػكأإلػػى  باإل ػػااة، الريػػاف المعنػػكم ال المػػادم لصػػاحب الحػػؽ المتػػكاي
الق ػػا  لحمايػػة حقػػو اػػي الاصكصػػية أعطػػي الحػػؽ للكر ػػة بعػػد  أمػػاـالحػػؽ براػػم دعػػكل 

 .   4)ىذه الدعكل للدااع عف شرؼ المتكاي إجرا اتكااتو باالستمرار اي 

 أنصػار ىػذا االتجػاه  لبالكااة: ير  الكر ةإلى  انتقاؿ الحؽ اي الاصكصية :االتجاه الثاني
نمػػػػاينتيػػػػي بكاػػػػاة صػػػػاحبو ك الاصكصػػػػية ال ف الحػػػػؽ اػػػػي أ الكر ػػػػة )التررػػػػة إلػػػػى  ينتقػػػػؿ ا 

الحػػؽ حؽ اػػي السػػمعة كالشػػرؼ ك اينػػاؾ بعػػض الحقػػكؽ التػػي تنتقػػؿ بالكاػػاة رػػال، المعنكيػػة 

                                                 

.126ص، مرجم سابؽ، عاقلي ا يلة  (1)  
.211ص، مرجم سابؽ، حساـ الديف االىكاني  (2)  
.179ص، مرجم سابؽ، صفية بشاتف  (3)  
علػػػي احمػػػد الزعبػػػي، حػػػؽ الاصكصػػػية اػػػي القػػػانكف الجناشي)دراسػػػة مقارنػػػة ، لبنػػػاف، دار المؤسسػػػة الحدي ػػػة  (4)

 .164، ص2006، 1للنشر، ط
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اػي حياتػو  لئلنسػافحمايػة الريػاف المعنػكم إلػى  ية ييػدؼالحؽ اػي الاصكصػ ألف   األدبي
يعتبػػػر مػػػف التررػػػة  ألنػػػو ػػػة الكر إلػػػى  مػػػا بعػػػد الكاػػػاة لػػػذا انتقػػػؿ الحػػػؽإلػػػى  يمتػػػد فايجػػػب أ

ف الػػػدااع عػػػف سػػػمعة كشػػػرؼ المتػػػكاي ىػػػك داػػػاع عػػػف أإلػػػى  باإل ػػػااةالمعنكيػػػة للمتػػػكاي 
 .  1فاي متناكؿ العامة األسريةاصكصية كر تو كعدـ جعؿ حياتيـ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.164ص، مرجم سابؽ، حمد الزعبيأعلي   (1)  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل األو

جرائه االعتداء على احلياة اخلاصة باستخداو 

 التكيولوجية األدوات
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 تمييد

 ف القانكف الجناشي يتأ ر بالتطكر الترنكلكجي الياشؿ الذم طاؿ المياديف كنكاحي الحياةأال ابلؼ 
حيػث تقػدـ  اإللرتركنيػةتسػمى الحركمػة  كأصبحت أنظمتياكاصكصان الدكؿ التي طكرت مف  رااة

رااىيػػة إلػػى  ؿلرتركنيػػة للمػػكاطنيف اػي شػػتى منػػاحي الحيػاة سػػعيان منيػػا للكصػك إىػذه الػػدكؿ اػدمات 
 .الفرد دااؿ المجتمم

تكااػد رػـ ىاشػؿ مػف المعلكمػات علػى الشػبرات المحليػة كالدكليػة كسػيلت إلػى  كلقد أدل ىذا التطكر
اييػػا مظيػػر  إيجابيػػةاػػي ظػػاىره يحمػػؿ صػػكرة  األمػػرحيػػاة المػػكاطنيف اػػي شػػتى نػػكاحي الحيػػاة ىػػذا 

ح ػػارم كتقػػدـ كرقػػػي كلرػػف يافػػػي بػػيف جنباتػػػو الصػػكرة السػػلبية ليػػػذا التطػػكر كىػػػك ظيػػكر جػػػراشـ 
مػػػف أاطػػػر كأعقػػػد الجػػػراشـ باعتبارىػػػا عػػػابرة للحػػػدكد كمتسػػػارعة التطػػػكر  أ ػػػحتالمعلكماتيػػػة التػػػي 

 .بان ما يركف الجاني مجيكؿ اليكيةكغال

ظيػكر تحػديات ربيػرة اػي مكاجيػة النظػاـ القػانكني القػاشـ اػي السػطيف إلى  شـظيكر ىذه الجرا أدل
 جاىػػدةتسػػعى  الػػذم جعػػؿ جميػػم الجيػػات الماتصػػة األمػػر، كااصػػة اػػي مكاجيػػة قػػانكف العقكبػػات

أـ  أنكاعياللبحث ايما اذا رانت ىذه النصكص المعمكؿ بيا قادرة على مكاجية ىذه الجراشـ بشتى 
قػػكانيف قػػادرة علػػى احتػػكا  م ػػؿ ىػػذه أك  استصػػدار نصػػكص ااصػػةإلػػى  األمػػرىػػؿ يسػػتدعي ىػػذا 

القانكف المطبؽ اي قطاع غػزة إلى  كبالرجكع، الجراشـ مم مراعاة طبيعة ىذه الجراشـ كاصكصيتيا
حمايػػػة الحيػػػاة إلػػػى  كنظػػػران لقدمػػػو لػػػـ يتطػػػرؽ ـ1936لسػػػنة   74)قػػػانكف العقكبػػػات رقػػػـ  فأنجػػػد 

ي مكاده كاف راف المشرع تدارؾ ىػذا الاطػر الػداىـ بإ ػااة المػادة ا الااصة المتعلقة بالترنكلكجيا
  مرػػرر كالتػػي نػػص المشػػرع مػػف ابلليػػا علػػى بعػػض الجػػراشـ الكاقعػػة علػػى الحيػػاة الااصػػة 262)

ف قػػانكف أكف المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة نجػػد القػػانإلػػى  كبػػالرجكع، اإللرتركنيػػة األجيػػزةباسػػتاداـ 
ي ان ىنا المشرع حاكؿ تدارؾ ىذا أىذه الجراشـ ك إلى  لـ يتطرؽ ـ1960لسنة   16)العقكبات رقـ 

بشػػػأف الجػػػراشـ  ـ2017لسػػػنة   16)الاطػػػر مػػػف اػػػبلؿ قيػػػاـ المشػػػرع بإصػػػدار قػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ 
 .  منو22  ك)7) حيث تناكؿ بعض الجراشـ الكاقعة على الحياة الااصة اي المكاد اإللرتركنية
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اشـ كاطكرتيا اإنيا ستركف محػؿ تحليػؿ كتمحػيص مػف اػبلؿ لرؿ ما سبؽ كنظران ألىمية ىذه الجر 
ىػػػذا الفصػػػؿ سػػػيتـ تنػػػاكؿ اىػػػـ جػػػراشـ االعتػػػدا  علػػػى الحيػػػاة الااصػػػة التػػػي تػػػـ تناكليػػػا اػػػي قػػػكانيف 

ف المطبقيف اي يف القانكنيأيف اي شقي الكطف حيث يرل الباحث العقكبات المعمكؿ بيا اي السط
 األنظمػػػةاقعػػػة علػػػى اػػػي الحيػػػاة الااصػػػة باسػػػتاداـ شػػػقي الػػػكطف يتفقػػػاف اػػػي م ػػػمكف الجػػػراشـ الك 

 المباحث التالية:إلى  الذم يفرض علينا أف يتـ تقسيـ ىذا الفص األمر اإللرتركنية

  :نقؿ المحاد ات الااصةأك  تسجيؿأك  جريمة استراؽ السممالمبحث األوؿ. 
  :نقؿ الصكرةأك  جريمة التقاطالمبحث الثاني. 
 تعليقػات تتصػؿ بأسػرار الحيػاة الااصػةأك  صػكرأك  أابػارجريمػة نشػر  :المبحث الثالػث 

 .العاشليةأك 
  :أك  اسػػػتعماؿ للتسػػػجيؿأك  نسػػػخأك  طباعػػػةأك  النشػػػرأك  اإلذاعػػػةجريمػػػة المبحػػػث الرابػػػف

 .المستنداتأك  الصكر
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 المبحث األوؿ
 نقؿ المحادثات الخاصةأو  تسجيؿأو  جريمة استراؽ السمف

 اإلنسػافىػـ حقػكؽ أك الميمة بؿ مف  األساسيةيعتبر الحؽ اي حرمة الحياة الااصة مف الحقكؽ 
الشاصية كمف بيف مظاىر الحياة مف اىـ مقكمات الحرية الفردية ك  دااؿ مجتمعو كذلؾ باعتبارىا

لااصػة بعيػدان عػف أعػيف الااصة رما سبؽ ك أف ذررنا حؽ الفػرد اػي حريػة محاد اتػو كمراسػبلتو ا
 يدم المتطفليف كالعاب يف. أك 

و كاصاشصػو الشاصية كمشاعره الذاتية كعبلقاتو الااصػة بػ أسرارهالمجتمم لو  أارادارؿ ارد مف 
بقػػػا  لػػػو سػػبيؿ ال كيييػػئ مدلػػؽ يحفػػػظ اػػي كسػػػط إالف يتمتػػػم بيػػذه الميػػػزات أال يمرػػف التػػي تميػػػزه ك 

 . 1)مظاىرىا جميمعلى  السرية إ فا ف يركف لئلنساف حؽ اي أكتقت ي حرمة الحياة الااصة 

كايما يتعلؽ بالحؽ بالحديث الاػاص كطبيعػة الحمايػة القانكنيػة بػو اقػد حػرص المشػرع الفلسػطيني 
الحريػات لؤلاػراد ك لحمايػة ىػذا ىػذا الحػؽ اػي اطػار حمايػة الحقػكؽ ك اي شقي الكطف على حمايػة 

حمايػػة حرمػػة الحيػػاة صػػراحةن علػػى  الحػػؽ اقػػد نػػص المشػػرع الفلسػػطيني اػػي المحااظػػات الشػػمالية
  22حيػػػث نصػػػت المػػػادة) 2017  لعػػػاـ 16  مػػػف القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ )22الااصػػػة اػػػي المػػػادة )

احػدل كسػاشؿ ترنكلكجيػا المعلكمػات أك  لرتركنيػان إحسػابان أك  تطبيقػان أك  بقكليا " رؿ مػف أنشػأ مكقعػان 
أك  صػػػكرأك  رأابػػػاأك  القػػػيـ األسػػػرية مػػػف اػػػبلؿ نشػػػرأك  بقصػػػد االعتػػػدا  علػػػى أم مػػػف المبػػػادئ

 تتصػؿ بحرمػة الحيػاة الخاصػة لألفػرادمسػجلة أك  مرشية سكا  أرانت مباشػرةأك  تسجيبلت صكتية
التشػػػيير بػػػاألاريف ك أك  التحقيػػػرأك  القػػػدحأك  تعػػػدل بالػػػذـأك  ك لػػػك رانػػػت صػػػحيحةالعائميػػػة أو 

 الؼآ بالدرامػػة ال تقػػؿ عػػف  بل ػػةأك  الحػػاؽ ال ػػرر بيػػـ يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنتيف
المشػػرع  أمػػا.   2)بػػالعقكبتيف رلتييمػػا " أك  الؼ دينػػار اردنػػيآدينػػار اردنػػي ك ال تزيػػد عػػف امسػػة 

الفلسػػطيني اػػي قطػػاع غػػزة لػػـ يػػنص صػػراحة ن علػػى حمايػػة ىػػذا الحػػؽ نظػػران الف قػػانكف العقكبػػات 
 .ـ1936لسنة   74)المطبؽ اي قطاع غزة قديـ جدان حيث يطبؽ قانكف العقكبات رقـ 

                                                 

بحػث ، الحماية الجناشية لحرمة الحياة الااصة اي قانكف العقكبات اإلماراتي، محمد الارشة، إبراىيـ القطاكنة (1)
 .67ص، 2016، 1العددػ 13المجلد، منشكر اي مجلة جامعة الشارقة

.صادر اي ال فة الدربية، الجراشـ اإللرتركنيةبشأف  2017لسنة  16قرار بقانكف رقـ ، 22المادة   (2)  
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التػي ك ، بالنسبة للمكاد القانكنيػة التػي تطرقػت إلحػدل اىػـ جػراشـ االعتػدا  علػى الحيػاة الااصػة أما
نقػػػؿ المحاد ػػػات أك  تسػػػجيؿأك  جريمػػػة اسػػػتراؽ السػػػمم ىػػػي مك ػػػكع دراسػػػتنا اػػػبلؿ ىػػػذا المبحػػػث

ف المشػػػرع اػػػي قطػػػاع غػػػزة أكجػػػدنا  األشػػػااصالااصػػػة نظػػػران الرتبػػػاط ىػػػذه الجريمػػػة بسػػػرية حيػػػاة 
انصت  ـ1936لسنة   74)قانكف العقكبات رقـ إلى    مررر262المادة )2009 اي عاـ أ اؼ
 : رؿ مف أن وعلى 

 نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيا راف نكعو حدي ا أك  نسخأك  سجؿأك  استرؽ السمم
رسػػػمي مػػػف الجيػػػات  إذفعػػػف طريػػػؽ اليػػػاتؼ بػػػدكف أك  ،ااصػػػان جػػػرل اػػػي أحػػػد األمػػػارف

 .ر ا  صاحب الشأف بدكفأك  الماتصة
 ارسػؿ بػػأم جيػػاز مػف األجيػػزة صػػكرة شػاص اػػي مرػػاف اػػاص أك  نسػػخأك  نقػػؿأك  الػتقط

لمػذركرة أ نػا  اجتمػاع علػى اػاذا صػدرت األاعػاؿ ا، رسمي مف الجية الماتصة إذفبدكف 
ف ر ػا ىـ إا ؛مرأل األشااص الذيف ييميـ األمر الحا ريف اي ذلؾ االجتماعمسمم ك 

  .يبدك اعترا يـ على الفعؿ يركف مفتر ا ما لـ
 أاػرلكسػيلة ترنكلكجيػة  أمأك  اإلنترنػتأك  أسا  عمػدا اسػتعماؿ أجيػزة الاطػكط الياتفيػة 

ا لػػييـ ألفاظنػػإكجػػو أك  ،أزعػػ  الديػػرأك  إباحيػػةمػػكاد  أمنسػػخ أك  طبػػمأك  نقػػؿأك  بػػأف ركج
 .معيـ تحري ا على الفسؽ كالفجكر ت مف حدي وأك  ،مالة بالحيا أك  بذيشة

 أك  صػػػكرةأك  تسػػجيبل، اسػػتعمؿ كلػػػك اػػي غيػػر عبلنيػػةأك  نسػػخأك  طبػػمأك  نشػػرأك  أذاع
ج   مػػف ىػػذه المػػادة ، ف، ب، عليػػو بإحػػدل الطػػرؽ المبينػػة اػػي البنػػكد )أ متحصػػبلن  مسػػتندان 

بدكف ر ا  صػاحب الشػأف . يعتبػر أك  رسمي مف الجية الماتصة إذفراف ذلؾ بدكف ك 
اقػب بػالحبس مػدة ال تزيػد علػى ألحد األشااص يع انو اعتدل على حرمة الحياة الااصة

  .سنة

 :   مف ىذه المادة بما يلي1يحرـ اي جميم األحكاؿ المنصكص علييا اي الفقرة ) .1

 إعدامياأك  محك التسجيبلت المتحصلة عف الجريمة. 
 تحصؿ عنياأك  قد استادـ اي الجريمة مصادرة األجيزة كغيرىا مما يركف . 
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، بقػػػي ايػػػو دكف كجػػػو مشػػػركعأك  لمعلكمػػػات حاسػػػكب اػػػاص بػػػالدير رػػػؿ مػػػف اقػػػتحـ نظامػػػان   .2
بإحػػػدل ىػػػاتيف أك  ال تتجػػػاكز ألػػػؼ دينػػػار كبدرامػػػة، يعاقػػػب بػػػالحبس مػػػدة ال تزيػػػد علػػػى سػػػنة

 محػك المعلكمػات التػي يحتػكم علييػاأك  العقكبتيف . كاذا نت  عف ذلؾ تعطيؿ تشديؿ النظػاـ
بإحػدل ىػاتيف أك  ،الؼ دينػارآجػاكز  بل ػة تكبدرامػة ال ت، تركف العقكبػة الحػبس، تعديلياأك 

 .   1)العقكبتيف

  16)  مػػف قػػرار بقػػانكف رقػػـ 7ف المػػادة )أالمطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة كجػػدنا  بالنسػػبة للقػػانكف أمػػا
عبػر الشػبرة مػف بيانػات كمعلكمػات  إرسػالوقد نصػت علػى جريمػة التقػاط مػا يمرػف  ـ2017لسنة 

حيػث جػا  نػص المػادة  اػي شػتى منػاحي حياتػو اإلنسػافكربما محاد ات تػداؿ  ػمف اصكصػية 
 احػدل كسػاشؿ ترنكلكجيػا المعلكمػاتأك  رما يلي " رؿ مف الػتقط مػا ىػك مرسػؿ عػف طريػؽ الشػبرة

بالدرامة التي ال تقؿ عػف أك  تنصت عمدان دكف كجو حؽ يعاقب بالحبسأك  اعتر وأك  سجلوأك 
 . 2)بالعقكبتيف رلتييما "أك  ردنيالؼ دينار اآردني كال تزيد عف  بل ة أدينار  لؼأ

أك  تنصػػػتأك  مرػػػرر عػػػف اسػػػتراؽ السػػػمم  262)تحػػػد ت المػػػادتيف السػػػابقتيف كبػػػاألاص المػػػادة 
أك  الترنكلكجيػػة أيػػان رػػاف نكعػػو محاد ػػات األجيػػزةجيػػاز مػػف أك  نقػػؿ عػػف طريػػؽ الشػػبرةأك  تسػػجيؿ

 . 3)بيانات جرت باستاداـ جياز أيان راف نكعو

 التػػي ىػػي مك ػكع ىػػذه الجريمػػة كيقصػػدىا المشػرع اػػبلؿ المػػكاد السػػابقة ىػػي كاألحاديػػػث الااصػػة
تسػػػػػػتمد حرمتيػػػػػػا مػػػػػػف حرمػػػػػػة الحيػػػػػػاة الااصػػػػػػة ، أسػػػػػػلكب مػػػػػػف أسػػػػػػاليب الحيػػػػػػاة الااصػػػػػػة للنػػػػػػاس

دكف بكاسػػػػػطة الياتػػػػػؼ أـ  سػػػػػكا  بطريػػػػػؽ مباشػػػػر، محد ػػػػوإلػػػى  اييػػػػػا ييػػػػدأ المتحػػػػػدث، ألصحابيػػػػا
كاػػي مأمػػف مػػف ا ػػكؿ اسػػػتراؽ السػػػمم كيحػػػرص األشػػػااص ، اػػكؼ مػػف تنصػػت غيػػرهأك  حػػرج

غيػػػػره دكف إلػػى  كيعمػػػػؿ رػػؿ شػػػػاص بحػػػػذر حتػػػػى ال يتػػػػـ البػػػػكح بأسػػػػراره، علػػػػى سػػػػرية محاد اتيػػػػـ
                                                 

.المطبؽ اي قطاع غزة 1936لسنة  74قانكف العقكبات الفلسطيني رقـ ،   مررر262المادة )  (1)  
.المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16قرار بقانكف رقـ ،  7المادة )  (2)  
طػػاع غػػزة قػػد تػػأ ر بعػػدة قػػكانيف نصػػت علػػى جريمػػة ف المشػػرع الفلسػػطيني كبػػاألاص اػػي قمػػف الجػػدير زرػػره أ (3)

 ت الااصة كمنيا القكانيف اآلتية: المحاد ا نقؿأك  تسجيؿأك  السمم استراؽ 
  مررر. 309مادتو رقـ  اي 1972لسنة  37قانكف العقكبات المصرم رقـ 
  387اي مادتو رقـ  1987لسنة  3قانكف العقكبات اإلماراتي رقـ. 
 226اي المادة  684/92رقـ  لفرنسيقانكف العقكبات ا. 
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إلػػى  اسػػػتراؽ السػػػمم كالنظػػػر ف السػػػػيؿإال أف تطػػػػكر كسػػػػاشؿ التنصػػػػت الحدي ػػػػة جعلػػػػت مػػػػ، علمػػػػو
ممػػػػػػا جعػػػػػؿ أغلػػػػػػب التشػػػػػريعات تجػػػػػػـر انتيػػػػػاؾ سػػػػػػرية المحاد ػػػػػػات ، اصكصيػػػػػات شػػػػػػاص آاػػػػػر

كمػػا ييعػػد ، اااتلفػت التشػريعات اػي تحديػد معيػار معيػف للتمييػز بيػنمػا يعػد حدي ػان ااصػػان ، الااصػة
طبيعػػة المػػراف الػػذم يػػػدكر ايػػػو الحديػػػث أم التفرقػػػة بيػػػف بعػض التشػريعات أاػػذت ب، حدي ػان عامػان 

 .   1)كبع يػػا اعتمػػد علػػى طبيعػػة الحديػػث ذاتػػو، المػػراف الاػػاص كالمػػراف العػػاـ

يػرل الباحػث ،   مررر مف قانكف العقكبات المطبػؽ اػي قطػاع غػزة262) كمف ابلؿ دراسة المادة
حيػث  ،األردنػيحذك المشرع الفرنسي ك  ااي قطاع غزة قد حذ الفلسطيني ف المشرعأاي ىذا المقاـ 

معيار الحديث إلى  حاديث بصدكرىا اي مراف ااص بؿ اتجوانو لـ يقيد تجريـ التنصت على األ
اللذاف قيػدا ىػذه الجريمػة بصػدكر االحاديػث  كاإلماراتيبصفة السرية على عرس القانكف المصرم 

 .الااصة األمارفاي 

الصػػػادر اػػػي ال ػػػفة الدربيػػػة  2017لسػػػنة  16  مػػػف القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ  7)  لنسػػػبة للمػػػادةبا أمػػػا
ف المشرع راف ار ر تحديدان للمراف الذم تحػدث ايػو الجريمػة حيػث انػو تحػدث عػف جريمػة أكجدنا 
احػدل كسػاشؿ ترنكلكجيػا أك  التنصت لرؿ ما ىك مرسؿ عف طريؽ الشبرةأك  التسجيؿأك  االلتقاط

أك  حيػػػػث اصػػػػبح مسػػػػرح الجريمػػػػة اػػػػي ىػػػػذه المػػػػادة الشػػػػبرة المرسػػػػؿ عبرىػػػػا البيانػػػػاتالمعلكمػػػػات 
 .الجارم عبرىا المحاد اتأك  المعلكمات

كعػف   2)نقؿ االحاديث الااصةأك  تسجيؿأك  مف ابلؿ ما سبؽ تحد نا عف جريمة استراؽ السمم
ىػـ المػػكاد المنصػكص علييػػا اػي السػػطيف التػي تجػػـر ىػذا الفعػػؿ كعػف طبيعػػة االحاديػث الااصػػة أ

جكانػػب ىػػذه الجريمػػة سنك ػػح اػػبلؿ  جميػػمكعػػف معيػػار مرػػاف ارترػػاب ىػػذه الجريمػػة كالسػػتعراض 
 ك العقكبة المقررة ليا اي القانكف. ىذه الجريمة أررافالمطلبيف القادميف 

  نقؿ المحادثات الخاصةأو  تسجيؿأو  تراؽ السمفجريمة اس أركاف: األوؿالمطمب. 
 تسجيؿ المحادثات الخاصةأو  المطمب الثاني: العقوبة المقررة لجريمة استراؽ السمف.  

                                                 

  مرجم ، ماراتيالحماية الجناشية لحرمة الحياة الااصة اي قانكف العقكبات اإل، محمد الارشة، إبراىيـ القطاكنة (1)
 .69-68ص، سابؽ
، القػػاىرة، دراسػػة مقارنػػة، حمايػػة حرمػػة الحيػػاة الااصػػة اػػي القػػانكف الجنػػاشي، ممػػدكح بحػػر انظػػر اػػي ذلػػؾ د. (2)

1983. 
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 المطمب األوؿ 
 نقؿ المحادثات الخاصةأو  تسجيؿأو  جريمة استراؽ السمف أركاف

حاديػػػث النقػػػؿ لؤلأك  التسػػػجيؿأك  التػػػي يجػػػب تكاارىػػػا اػػػي جريمػػػة االلتقػػػاط األررػػػافيمرػػػف تحديػػػد 
ككصؼ الفعؿ  ليو المشرع الفلسطيني مف ابلؿ تحديد نطاؽ التجريـإابلؿ ما ذىب  الااصة مف

ف رػبلن مػف الػررف المػادم أالمصػرم حيػث ك  اإلمػاراتيليو المشػرع الفرنسػي ك إالجرمي كىك ما اتجو 
اػػي ىػػذه الجريمػػة مػػم تكاجػػد الػػررف الشػػرعي الػػذم يعػػد  األساسػػيافكالمعنػػكم يعػػداف ىمػػا الررنػػاف 

 . 1)التجريـ أساس

الااصػػة  ف الفعػػؿ الجرمػي الكاقػػم علػػى الحػؽ اػػي الحيػػاةأقػػرت تلػؾ التشػػريعات علػػى أبالتػالي اقػػد ك 
نقػػػػؿ االحاديػػػػث أك  تسػػػػجيؿأك  أف يتاػػػػذ ىػػػػذا االعتػػػػدا  صػػػػكرة التقػػػػاطيرػػػػكف كاقعػػػػان علػػػػى الديػػػػر ك 

علػػػى نػػػص  ف الػػػررنيف كتحليػػػؿ مقت ػػػياتيا بنػػػا ن مػػػ ريػػػؿو  إبػػػرازالػػػذم يتطلػػػب منػػػا  األمػػػر  2)الاػػػاص
 .القانكف

 أواًل / الركف الماد :

النتيجػة اإلجراميػػة  النشػػاط اإلجرامػي :بشػػرؿ عػاـ مػف  بل ػػة عناصػر كىػي  3)يترػكف الػررف المػادم
إلػى  كبػالرجكع اي تركيف الررف المادم كقيامو قانكنيػان  األساسيةكىي المركنات ،  4)كعبلقة السببية

  مػف قػرار بقػانكف المطبػؽ 7  مررر مف القانكف المطبؽ اي قطاع غزة كالمادة رقـ) 262المادة) 
المرػكف للػررف المػادم ليػذه  اإلجرامػياي ال فة الدربية القػد حػددت رلتػا المػادتيف صػكر السػلكؾ 

االلتقاط لرؿ ما ىك مرسؿ أك  نقؿ المحاد ات الااصةأك  جيؿالتسأك  الجريمة كىك استراؽ السمم
األمػػر الػػذم يػػتماض عنػػو أف ىنػػاؾ شػػركطان يجػػب تكاارىػػا لرػػي تقػػم تحػػت كصػػؼ ، عبػػر الشػػبرة

 : المادتيف السابقتيف نبينيـ على النحك التالي

                                                 

.264ص، الحماية الجناشية لحرمة الحياة الااصة، محمد الشياكم  (1)  
رسػالة ، الحماية الجناشية مف أشػراؿ المسػاس بحرمػة الحيػاة الااصػة عبػر المرالمػات كالصػكر، جماؿ عجالي (2)

  .137ص ، 2014، الجزاشر، مقدمة لنيؿ درجة الماجستير اي جامعة اي ر بسررة
، 1981، بيػػركت، الػػدار الجامعيػػة للطباعػػة كالنشػػر، قػػانكف العقكبػػات القسػػـ الاػػاص، عػػامر انظػػر محمػػد أبػػك (3)
 .797ص
.138ص، مرجم سابؽ، جماؿ عجالي  (4)  
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 .الشبرة العنربكتيةأك  المستادمة اي التصنت اإللرتركنية األداةك كسيلة ارتراب الفعؿ  .1
المرالمػػػػػات سػػػػػرية ك  ف ترػػػػػكفأكىػػػػػذا يعنػػػػػي ، االحاديػػػػػث الااصػػػػػةأك  سػػػػػرية المرالمػػػػػات .2

 .االحاديث ااصة
السػػػةن حتػػػى يػػػداؿ الفعػػػؿ  ػػػمف نطػػػاؽ أك  ارترػػػاب الجػػػـر بػػػدكف ر ػػػا صػػػاحب الشػػػأف .3

  .التجريـ
 التنصػتأك  تسػجيؿ االحاديػثأك  كىك الفعػؿ الػذم يم ػؿ اسػتراؽ السػمم اإلجراميالنشاط  .4

 .نقؿ االحاديثأك 

الفعؿ اقد نص المشرع الفلسطيني اي قطػاع غػزة أك   1)كسيلة ارتراب الجريمة كىك: األوؿالشرط 
يلة حيػث نػػص علػى الكسػ ـ1936لسػػنة   74)مرػرر مػػف قػانكف العقكبػات رقػـ   262)اػي المػادة 

 .أيان راف نكعو   األجيزةعف طريؽ جياز مف )

مػػف القػػرار بقػػانكف رقػػـ   7)بينمػػا ذرػػر المشػػرع الفلسػػطيني اػػي ال ػػفة الدربيػػة اػػبلؿ نػػص المػػادة 
إلػػػػػػػى  كبػػػػػػػالنظر، حػػػػػػػدل كسػػػػػػػاشؿ ترنكلكجيػػػػػػػا المعلكمػػػػػػػات  إبلفػػػػػػػظ )  األداة ؾ2017لسػػػػػػػنة   16)

ف المشػػرع اػػي شػػقي الػػكطف قػػد تكسػػم اػػي اػػرض الحمايػػة علػػى أالمصػػطلحات المسػػتادمة كجػػدنا 
اػػػي الجريمػػػة نظػػػران للتطػػػكر التقنػػػي  جيػػػاز معػػػيفنػػػو لػػػـ يشػػػترط اسػػػتعماؿ الحيػػػاة الااصػػػة كذلػػػؾ أل

 متنكعة اي مجاؿ الترنكلكجيا قد تستعمؿ اي ىذه الجراشـ. كأدكات أجيزةالمتسارع كظيكر 

ف المشػػرع الفلسػػطيني أاالحاديػػث الااصػػة نجػػد أك  المتم ػػؿ اػػي سػػرية المحاد ػػات: الشػػرط الثػػاني
يجػػرم اسػػتماعو مػػف قبػػؿ النػػاس بدػػض النظػػر عػػف ااػػتبلؼ قصػػد مػػف االحاديػػث الصػػكت الػػذم 

 .اذا راف الحديث ااصان  إالانو ال تقـك الجريمة  إال، اللدة

  

                                                 

ة ر دااػػػبلؿ حدي ػػػو عػػػف إ 1/226نػػػص المػػػادة  المشػػػرع الفرنسػػػي اسػػػتعمؿ اػػػي ف  كمػػػف اػػػبلؿ دراسػػػتنا كجػػػدنا أ (1)
عػػف طريػػؽ جيػػاز مػػػف م كاإلمػػاراتي اقػػد اسػػتعملكا جملػػة مػػا المشػػرع المصػػر ، أان رانػػت الجريمػػة جملػػة )بكسػػيلة أينػػ

 .رؿ ذلؾ راف ىداو التكسم اي ارض حماية على الحياة الااصة، ان راف نكعواألجيزة أين 
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ف المشػػػػرع أنجػػػد   1)السػػػةن أك  كىػػػك ارترػػػاب الجػػػـر بػػػدكف ر ػػػا صػػػاحب الشػػػأف: الشػػػرط الثالػػػث
مرػرر حيػث رػاف الػنص علػى النحػك   262)اػبلؿ المػادة   2)الفلسطيني نػص علػى شػرط الر ػا 

ف ر ػػا  صػػاحب الشػػأف يبػػيح الفعػػؿ اػػبل تقػػـك الجريمػػة التػػالي ) بػػدكف ر ػػا  صػػاحب الشػػأف   أل
ة اػػي قػػانكف العقكبػػات ان مػػف القاعػػدة العامػػييعتبػػر اسػػت ناش األمػػركىػػذا ، حػػاؿ ر ػػا  المجنػػي عليػػو

 .ةاإلباحف ر ا  المجني عليو ال يعتبر سببان مف أسباب أكالتي تفيد 

أك  تسجيؿ االحاديثأك  كىك الفعؿ الذم يم ؿ استراؽ السمم اإلجراميكىك النشاط : الشرط الرابف
 . نقؿ االحاديثأك  التنصت

ليا كذلؾ نقأك  يداعنا لتبياف مفيـك رؿ مف التنصت كاستراؽ السمم كتسجيؿ االحاديث األمركىذا 
 .مف باب استرماؿ التحليؿ

 ر اه بأم كسيلة رانػتأك  حاديث السة أم دكف علـ قاشلواألإلى  االستماع: المقصود بالتنصت
ر ػر كبيػذا يقػكـ الػررف المػادم للجريمػة اذا مػا تػـ التنصػت سػران أأك  حػديث دار بػيف شاصػيفإلى 

 . 3)للمحاد ة

مررر مف قانكف العقكبات المطبؽ اي قطػاع غػزة كالػذم اسػتعمؿ مصػطلح   262)كحسب المادة 
استراؽ السمم كالذم يعني أف يستمم الجاني للحديث اي غفلػة مػف المجنػي عليػو رػأف ي ػم أذنػو 

ياتفي الجػاني دااػؿ المرػاف الػذم يكجػد ايػو أك  ،يتحدث اييا المجني عليو على بػاب الدراة التي
 . 4)حادي وأإلى  المجني عليو ليستمم

                                                 

بينمػػا ، ي ػػان اشػػترط تػػكاار عػػدـ ر ػػا صػػاحب الشػػأف لقيػػاـ الجػػـرإلػػى المشػػرع الفرنسػػي نجػػد أنػػو أ كبػػالرجكع (1)
 بديػر ر ػا ر ا  صاحب الشأف عليو كتصريح القانكف أم اذا تػـ الفعػؿ المشرع المصرم اقد اعتمد على ما يلي

 .لـ ينص القانكف على ذلؾ ااف الجريمة تركف كاقعةأك  صاحب الشأف
، دار المنارة للطباعة كالنشر، العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، انظر د. سالـ الررد (2)
 .242ص، 2008، 3ط، غزة
 ،1989، مصػػػر، دار الني ػػػة للنشػػػر كالتكزيػػػم، شػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاـ، نجيػػػب حسػػػني محمػػػكد (3)
 .271ص
.271ص، مرجم سابؽ، محمكد نجيب حسني  (4)  
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االسػتماع  إعػادةؾ حتػى يمرػف لالماصصػة لػذ األدكاتحفظ االحاديث علػى  المقصود بالتسجيؿ:
 ارل.أليو مرة إ

 عف طريؽ جياز إلرسالو مف المراف الذم يقاؿ ايػو  1)ىك استراؽ السمم: المقصود بنقؿ الحديث
ف يػتـ النقػؿ باسػتاداـ جيػاز أعيف كلػـ يشػترط المشػرع الفلسػطيني ار بكاسطة جياز مآمراف إلى 

نمامعيف  أيان راف نكعو" كىنا احسف المشػرع حػيف  األجيزةاستادـ عبارة " عف طريؽ جياز مف  كا 
 ف التقدـ العملي متسارع بشرؿ ىاشؿ.أل األجيزةترؾ الباب مفتكحان كلـ يحدد أم جياز مف 

دم للجريمة كيشترط المشرع ف الماأنو كبمجرد تسجيؿ الحديث يتحقؽ الررإلى  شارةاإل كتجدر ىنا
نػي عليػو أم جنقػؿ الحػديث قػد تػـ بديػر ر ػا المأك  التسجيؿ الصػكتيأك  ف يركف استراؽ السممأ

ذا صػدرت إالمشرع قد ااترض ر ا المتحػدث  أفال منية مم مبلحظة أك  دكف مكااقتو الصريحة
 . على مرأل كمسمم مف الحا ريف اي االجتماع جتماعإ نا  ألييا إالمشار  األاعاؿ

 ثانيًا/ الركف المعنو 

ف القصػػد أكمػػف المعلػػـك  يتاػػذ الػػررف المعنػػكم اػػي ىػػذا النػػكع مػػف الجػػراشـ صػػكرة القصػػد الجنػػاشي
 .اإلرادةالجناشي العاـ يقـك على عنصريف كىما عنصر العلـ كعنصر 

ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي ذلػؾ أف يعلػـ : .عنصر العمـ1
بعدـ مشركعية اعلو ك أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد باإل ااة 
بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 

علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن   بػػاتاألبرااػػة طػػرؽ 
الجريمػػة بديػػر ررػػف  فٌ الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة أل

                                                 

مػػف اػػبلؿ دراسػػتنا كجػػدنا اف المشػػرع الفرنسػػي اسػػتعمؿ لفػػظ التنصػػت، بينمػػا المشػػرع المصػػرم اسػػتعمؿ لفػػظ  (1)
بينمػا المشػرع الجزاشػرم اسػتعمؿ لفػظ االلتقػاط كالػذم  تي استعمؿ لفظ التنصتاستراؽ السمم ، بينما المشرع اإلمارا

ة ىػك الحصػكؿ علػى الشػي  صػداةن المصػطلح يعنػي اػي اللدػة العربيػأك  لـ يرػف مكاقػان اػي ااتيػاره الف ىػذه اللفػظ
صػكاب مػف حيػث كلقي ىذه المصطلح انتقادان الذعان مف اقيا  القانكف الف استعماؿ لفظ االلتقػاط اقػد جانػب مػف ال

أك  مدلكلية ىػذه الرلمػة اػي التعبيػر عػف اعػؿ مجػـر يعػد ىػك بدايػة السػلكؾ االجرامػي قبػؿ قيامػو بصػكرتي التسػجيؿ
 . 140ص، مرجم سابؽ، النقؿ ) جماؿ عجالي
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ف يعلػػػـ الجػػػاني بمك ػػػكع الحػػػؽ أايجػػػب  كتطبيقػػػان علػػػى الجريمػػػة مك ػػػكع ىػػػذا المطلػػػب  1)معنػػػكم
كاف يركف الجاني على علـ باستعمالو جيازان ، الحديث الذم يتسـ بالاصكصية المعتدل عليو كىك
حػػػدل صػػػكر إالتقػػػاط المحاد ػػػات الااصػػػة كاف يعلػػػـ بأنػػػو يرترػػػب أك  التنصػػػتأك  السػػػتراؽ السػػػمم

اذا انتفػى علػـ الجػاني بارترابػو للجريمػة اػاف ذلػؾ  أما  2)دكف ر ا المجني عليو اإلجراميالسلكؾ 
أك  اسػتراؽ السػممإلػى  الجػاني إرادةف تتجػو أم اػبل تقػكـ الجريمػة آنػذاؾ كيجػب ك ينفي الررف المعنػ

 .التقاطيا مم تكاار عدـ ر ا المجني عليوأك  تسجيؿ المحاد ات الااصة

شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل تقػػكـ المسػػشكلية  اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
اذا انصػػػرات  إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر  أك علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

لػػى اتاػػاذ التصػػرؼ الجرمػػي ك إلػػى  اإلرادة  اإلرادةالنتيجػػة الجرميػػة كيشػػترط أف ترػػكف ىػػذه  إحػػداثا 
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  سليمة االيػة مػف العيػكب التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
رادةمعنػػػكم ك  إرػػػراهأك  مػػػادم إرػػػراهالحيػػػاة الااصػػػة تحػػػت تػػػأ ير  اتاػػػاذ التصػػػرؼ مفتر ػػػة ككاقػػػان  ا 
ف ألػػذلؾ كاػػي ىػػذه الجريمػػة يتعػػيف ،   3)اذا أ بػػت المػػتيـ عرسػػيا إالللقكاعػػد العامػػة اػػي المسػػشكلية 

ارترػػاب الفعػػؿ كتحقػػؽ النتيجػػة كىػػي الحصػػكؿ علػػى الحػػديث اػػاذا انعػػدمت إلػػى  الجػػاني رادةإتتجػػو 
  .بل تقـك الجريمة رما سبؽ كذررناانتفى الررف المعنكم ا اإلرادة

 كتطبيقان لما سبؽ ذرره اانو ال تقكـ الجريمة كال يعد مرتربػان ليػذا الفعػؿ الجرمػي مػف قػاـ باالسػتماع
قيػاـ شػاص أك  شاصيف نتيجػة تػدااؿ الاطػكط نتيجػة لعيػب اػي الشػبرةمحاد ة ىاتفية بيف إلى 

العلػة ، ك   4)ار رأك  بنسياف جياز التسجيؿ الااص بو اي مراف حصؿ ايو محاد ة بيف شاصيف
 . 5)اي عدـ التجريـ ىك انتفا  القصد الجناشي 

                                                 

، دار المنػارة للطباعػة كالنشػر، قػانكف العقكبػات القسػـ الاػاص )جػراشـ االعتػدا  علػى االشػااص ، سالـ الررد (1)
 .246ص، 2008، 3ط، غزة
 .435ص، مرجم سابؽ، الحؽ اي احتراـ الحياة الااصة، حساـ الديف االىكاني (2)
 .247، صمرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على االشااص ، سالـ الررد (3)
 .791ص، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ، مرجم سابؽ، محمكد نجيب حسني (4)
 الفلسػطيني ك الجزاشػرم كالفرنسػي قػد تطلػب باإل ػااة :كمنيا ،ف بعض التشريعاتكمف ابلؿ دراستنا كجدنا أ (5)

إلى تكاار القصد الجناشي العاـ تكاار القصد الجناشي الااص كالذم يم ؿ نية الجاني الحاؽ ال رر بالمجني عليو 



  

53 

 

 المطمب الثاني
 نقؿ المحادثات الخاصةأو  تسجيؿأو  عقوبة جريمة استراؽ السمف

 : قطاع غنة :أوالً 

 نقػؿ المحاد ػات الااصػةأك  تسػجيؿأك  نص المشرع الفلسطيني على عقكبة جريمة استراؽ السػمم
  مررر مف قانكف العقكبات المطبؽ اي قطاع غزة حيث رانت العقكبة 262بمكجب نص المادة )

 :كاؽ نص المادة كجا  كاؽ ما يلي الحبس مدة ال تزيد عف سنة ك العقكبات الترميلية

 :   مف ىذه المادة بما يلي1يحرـ اي جميم األحكاؿ المنصكص علييا اي الفقرة )

 إعدامياأك  محك التسجيبلت المتحصلة عف الجريمة. 
 تحصؿ عنياأك  قد استادـ اي الجريمة مصادرة األجيزة كغيرىا مما يركف.  

الااصػػػة ككاقػػػان نقػػػؿ المحاد ػػػات أك  تسػػػجيؿأك  ف جريمػػػة اسػػػتراؽ السػػػممأنسػػػتنت  ممػػػا سػػػبؽ  إذف
 .بالسجف حبسان مدة ال تزيد عف سنةكحددت عقكبتيا   1)للقانكف المطبؽ اي قطاع غزة ىي جنحة

ف أكاػي حالػة ، كقػػد نػػػص المشػػػرع علػػػى ظػػػرؼ مشػػػدد ليػػػذه الجريمػػػة مسػػػتمدان مػػػف صفػػػة الجانػػػي
ترػػػػكف العقكبػػػػة ، ػو اػػػػي ارتػػػػراب جريمتػػػػورػػاف الجانػػػػي مكظفػػػػان عامػػػػان كاعتمػػػػد علػػػػى سػػػػلطة كظيفتػػػ

  مػػػف قػػػانكف العقكبػػات المطبػػػؽ اػػػي قطػػػاع غػػػزة 112الحبػػػس مػػػػدة ال تزيػػػػد سػػػنتيف حسػػب المػػػادة )
 .اشؼالمتعلقة بإسا ة استعماؿ الكظ

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 كع اي ىذه الجراشـ.العقاب على الشر 

                                                                                                                                            

ف بعػض ا كجػدنا أاؿ تكاجػد العلػـ كاإلرادة، بينمػ=مف ابلؿ قيامو بيذا الفعؿ كاف القصد الااص متكاجػد  ػمنيان حػ
التشػػريعات كمنيػػا مصػػر كاإلمػػارات قػػد أكجػػدت القصػػد الاػػاص مػػف اػػبلؿ احػػد شػػركط الػػررف المػػادم كىػػك كجػػكد 

 المجني عليو ابلؿ ارتراب الجـر اي مراف ااص. 
 ػػمف الجػػنح مػػم  معظػػـ التشػػريعات التػػي اسػػتادميا الباحػػث للمقارنػػة اػػي ىػػذا البحػػث صػػنفت ىػػذه الجريمػػة (1)

  كالفرنسي. االاتبلؼ البسيط اي عدد سنكات العقكبة كمف ىذه التشريعات التشريم المصرم كاإلماراتي
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القػػػانكف المطبػػػؽ اػػػي قطػػػاع غػػػزة نجػػػد أنػػػو لػػػػػـ ينػػػػػص صراحػػػػػة علػػػػػى العقػػػػػاب علػػػػػى إلػػػى  بػػػالرجكع
االجريمػػػة ىنػػػا جنحػػػة كبالرجػػػكع لحرػػـ القكاعػػد العامػػة يتبيػػف عػػدـ العقػػاب علػػى الشػػػركع ، الشػػػركع

 اي ىذه الجراشـ . كبالتالي اانو ال يعاقب على الشركع اػي ىذه الجريمة

 الضفة الغربية :ثانياً 

  بشػأف 16حدد المشرع الفلسطيني اي ال فة الدربية عقكبة ىذه الجريمػة اػي القػرار بقػانكف رقػـ )
" رؿ مف التقط ما ىك  :تيت على اآل  منو كالتي نصٌ 7كاقان لنص المادة رقـ ) اإللرتركنيةالجراشـ 

تنصػت أك  اعتر ػوأك  سػجلوأك  ترنكلكجيػا المعلكمػاتاحدل كساشؿ أك  مرسؿ عف طريؽ الشبرة
ردنػي كال تزيػد عػف أدينػار  لػؼأبالدرامػة التػي ال تقػؿ عػف أك  عمدان دكف كجو حػؽ يعاقػب بػالحبس

 . 1)بالعقكبتيف رلتييما "أك  ردنيأالؼ دينار آ بل ة 

كنػػص انػػو ف المشػػرع الفلسػػطيني اػػي ال ػػفة الدربيػػة قػػد حػػدد عقكبػػة ىػػذه الجريمػػة أممػػا سػػبؽ نجػػد 
الؼ دينػػار آردنػػي كال تزيػػد عػػف  بل ػػة أدينػػار  لػػؼأبالدرامػػة التػػي ال تقػػؿ عػػف أك  يعاقػػب بػػالحبس

 .بالعقكبتيف رلتييماأك  ردنيأ

نمػاااف المشرع ترؾ عقكبة الحبس للسلطة التقديرية للقا ي كلػـ يحػدد مػدة معينػة  ؛لذلؾ ارتفػى  كا 
 للدرامة.  كاألعلى األدنىبتحديد الحد 

عػػدـ تػػرؾ  يجػػب علػػى المشػػرع الفلسػػطيني اػػي ال ػػفة الدربيػػة أنػػو  كاػػي ىػػذا الصػػدد يػػرل الباحػػث  
ألنو قد يا م تحديػد ىػذه العقكبػة  ؛عقكبة الحبس ليذه الجريمة تا م للسلطة التقديرية للقا ي

ف ينػػػتي  نيػػػ  المشػػػرع الفرنسػػػي كالمصػػػرم أصػػػية كالسياسػػػية للقا ػػػي لػػػذلؾ عليػػػو لؤلىػػػكا  الشا
 كحدل ادنى لعقكبة مرترب ىذه الجريمة. بك م حد اقصى ياإلماراتك 

كبالحديث عف الظػرؼ المشػدد ليػذه الجريمػة كاقػان للقػرار بقػانكف المطبػؽ اػي ال ػفة الدربيػة بشػأف 
حيػػػث انػػػو كحسػػػب نػػػص المػػػكاد   56)،   55حسػػػب نػػػص المػػػادتيف)  اإنػػػو ؛اإللرتركنيػػػةالجػػػراشـ 

 :كىي على النحك التالي ألسباب عدة،السابقة ااف نص التشديد يعكد 

 . ت اعؼ العقكبة حاؿ تررار الجاني أيان مف العقكبات المنصكص علييا بمكجب القرار بقانكف1
                                                 

.المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16قرار بقانكف رقـ ،  7المادة )  (1)  
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مكظػػػؼ عػػػاـ مسػػػتدبلن أك  سػػػيؿ ارترابيػػػا مكظػػػؼ اػػػي مؤسسػػػة ااصػػػةأك  .اذا ارترػػػب الجريمػػػة2
 .صبلحياتو كسلطاتو اي ذلؾ

 ..ارترب الجاني الجريمة مف ابلؿ عصابة منظمة3

، ألف طبيعػة عمػػؿ المتيػػـ كىػػك مكظػػؼ عػػاـ ؛ة تشػديد العقكبػة ىػي ازديػاد الاطػكرة اإلجراميػةكعلػ
، ايسػتطيم االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للفػػرد اػػي رػؿ لحظػػة، تتيػح لػو صبلحيػات كاسػعة

ار ىػػػذه الجريمػػػة منػػػم ترػػػر إلػػػى  سػػػػمعة الدكلػػػػة باإل ػػػااةإلػػػى  ا ػػػبلن عػػػػف إسػػػػا ة المكظػػػػؼ العػػػػاـ
كالتشػػػديد علػػػى  ػػػركرة عػػػدـ ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة  ػػػمف عصػػػابات منظمػػػة لاطػػػكرة العصػػػابات 

 على الدكلة. كأعماليا

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 العقاب على الشركع اي ىذه الجراشـ. 

اػي ىػذه الجػراشـ حسػب   1)الشػركع ال ػفة الدربيػة نػص اػي عقكبػةف المشػرع الفلسػطيني اػي أنجد 
" يعػد مرتربػان لجريمػة الشػركع رػؿ مػف  ـ2017لعػاـ   16)  مف قرار بقانكف رقػـ 53نص المادة) 

عاقػػب جنحػػة مػػف الجػػراشـ المنصػػكص علييػػا اػػي ىػػذا القػػرار بقػػانكف كيأك  شػػرع اػػي ارترػػاب جنايػػة
 .بنصؼ العقكبة المقررة ليا "

 
 

 

 

                                                 

علػػى ـ 1992مػػف قػػانكف   226/5)كالمػػادة ـ 1970مػػف قػػانكف  372))عاقػػب المشػػرع الفرنسػػي اػػي المػػادة   1)
مررر مف قانكف العقكبػات المصػرم   309)الشركع اي ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

ى الشػركع. أمػا المشػرع اإلمػاراتي افػي قػانكف العقكبػات لػـ يعاقػب علػى الشػركع اػي ىػذه الجػراشـ ألنػو لـ تعاقػب علػ
ا لػـ يػنص صػراحةن علػى العقػاب عػدـ العقػاب علػى الشػركع اػي الجػنح مػصنفيا جنحة حسب القكاعد العامة يتبيف 

 عليو.
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 المبحث الثاني
 نقؿ الصورةأو  جريمة التقاط

بقدرىا اجعؿ أىمية صكرة الشاص رأىميػة محاد اتػو الااصػة  األمكرلقد قدر المشرع الفلسطيني 
التػػي تػػداؿ اػػي داشػػرة حياتػػو الااصػػة افػػرض لػػو حمايػػة جناشيػػة مػػف اطػػػر  األمػػكركاعتبرىػػا مػػف 

نقليػا بجيػاز أيػان رػاف نكعػو كىػذا أك  الحصكؿ على صكرتو بدير ر اه سكا  عػف طريػؽ التقاطيػا
  مرػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات الفلسػػطيني المطبػػؽ اػػي قطػػاع غػػزة 262مػػا نجػػده اػػي نػػص المػػادة )

حػػدل ىػػاتيف إأك  لػػؼ دينػػارأتزيػػد علػػى سػػنة كبدرامػػة ال تتجػػاكز علػػى انػػو "يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال 
 . 1)العقكبتيف"

انجػد أنػو كتحديػدان  اإللرتركنيػةاي حيف أف القرار بقانكف المطبؽ اي ال ػفة الدربيػة بشػأف الجػراشـ 
  منػو نػص علػى نشػر الصػكر كلػيس التقاطيػا كرانػت العقكبػة المقػررة ىػي الحػبس 22اي المادة )

 يقػان تطبأك  بالدرامة حيث راف نص المادة رالتػالي " رػؿ مػف انشػأ مكقعػان أك  مدة ال تقؿ عف سنتيف
أك  حدل كساشؿ ترنكلكجيا المعلكمات بقصد االعتدا  على أم مف المبادئإأك  لرتركنيان إحسابان أك 

 مباشػرة أرانػتمرشيػة سػكا  أك  تسػجيبلت صػكتيةأك  صػورأك  مف ابلؿ نشر أابار األسريةالقيـ 
تعػػدل أك  العاشليػػة لؤلاػػراد لػػك رانػػت صػػحيحةأك  مسػػجلة تتصػػؿ بحرمػػة الحيػػاة الااصػػة لؤلاػػرادأك 
لحػاؽ ال ػرر بيػـ يعاقػب بػالحبس مػدة ال تقػؿ إالتشيير باألاريف ك أك  التحقيرأك  القدحأك  بالذـ

 ردنيأالؼ دينار آال تزيد عف امسة ردني ك أدينار  الؼآبالدرامة ال تقؿ عف  بل ة أك  عف سنتيف
 . 2)بالعقكبتيف رلتييما "أك 

كعلػػى الػػرغـ مػػف االاػػتبلؼ بػػيف القػػانكنيف المطبقػػيف اػػي قطػػاع غػػزة كال ػػفة اػػي مك ػػكع العقكبػػة 
مػف صػاحبيا كىػك مػا  إذفالتقػاط الصػكر بػدكف أك  نقػؿأك  ما اتفقا على تجريـ نشػرنيٌ أ إالالمقررة 

 اإلنسػاف" حػؽ  أن ػو: بت لصػاحب الصػكرة حقػان يطلػؽ عليػو الحػؽ اػي الصػكرة كالػذم يعىػرؼ علػى 
نتػاج الصػكرة بػالطرؽ إنشرىا بدكف ر اشو يسػتكم اػي ذلػؾ أك  صكرتو إنتاجف يعترض على أاي 

بالكسػػػػاشؿ أك  لػػػػخإالنحػػػػت .... أك  الزجػػػػاجأك  القمػػػػاشأك  التقليديػػػػة رالرسػػػػـ بأنكاعػػػػو علػػػػى الػػػػكرؽ
                                                 

المطبؽ اي قطاع غزة كالػذم عيػدؿ  1936لسنة   74)قانكف العقكبات الفلسطيني رقـ ،   مررر262المادة )(1) 
  .الصادر اي قطاع غزة 2009لسنة   3)بمكجب رقـ 

.صادر اي ال فة الدربية، الجراشـ اإللرتركنيةبشأف  2017لسنة  16قرار بقانكف رقـ  ، 22)المادة   (2)  
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الذم يستنبط منو على أف الحؽ اي الصكرة  األمر"   1)الحدي ة رالتصكير الفكتكغرااي اإللرتركنية
   2)اآلتيةيمنح صاحبو السلطات 

 .التقاط الصكرةأك  إنتاجسلطة االعتراض على  .1
 ة.سلطة االعتراض على نشر الصكر  .2
 .سلطة االعتراض على عرض الصكرة كلك اي محيط محدكد .3

ىػػػذه الحمايػػػة السػػػابؽ بيانيػػػا كجػػػدنا ليػػػا ح ػػػكران اػػػي معظػػػـ التشػػػريعات المتقدمػػػة كمنيػػػا التشػػػريم 
المصرم قد نصت حماية الحؽ اي الصكرة كتجػريـ االعتػدا  علػى الحػؽ اػي ك  كاإلماراتيالفرنسي 
 الذم يداعنا لئلشادة بمكقؼ المشرع الفلسطيني. األمرالصكرة 

إلػى  الم مار انو كما قد يطالو مف اعتدا  اإننا سنعمد اي ىذهكنظران ألىمية ىذا الحؽ السابؽ بي
رما حدده المشرع الفلسػطيني اػي قطػاع غػزة كىػك صػكرة شػاص اػي   3) موضوع الجريمةتك ح 

مراف ااص كىي عبارة عف امتػداد  ػكشي لجسػـ صػاحبيا كال تعبػر عػف ارػرة كال داللػة ليػا غيػر 
شاصية صاحبيا لذلؾ يلػـز تػكاار شػرطيف اػي ك ػكع الجريمػة كىمػا كجػكد صػكرة إلى  تشير أنيا

 .التقاط الصكرة اي مراف عاـ أتـلشاص ككجكد الشاص اي مراف ااص ابل تقم الجريمة اذا 

اػػػي  كتطبيقػػػان لذلػػػؾ اإنػػػو ال يحػػػكؿ دكف قيػػػاـ الجريمػػػة أف يلتقػػػط المتيػػػـ صػػػكرة المجنػػػي عليػػػو كىػػػك
الراملػة كاتاػذ ك عػػان ال ياجلػػو أف يطلػػم عليػػو جميػػكر النػػاس؛  مبلبسومػراف اػاص كقػد ارتػدل 

بينمػػػا ترػػػكف الصػػػكرة عامػػػػة كال ، ألف المشػػػرع أراد أف ترفػػػؿ للمجنػػػي عليػػػو حرمػػػة حياتػػػو الااصػػػة
كلػػك رػاف اػػي ، ػت مػػػف مػػػراف عػػػاـنقلػػأك  إذا التقطػػت للشػػاص، تا ػػم لحمايػػة قانػػكف العقكبػػات

                                                 

جعفػػر المدربػػي، حسػػيف عسػػاؼ، المسػػشكلية المدنيػػة عػػف االعتػػدا  علػػى الحػػؽ اػػي الصػػكرة بكاسػػطة اليػػاتؼ  (1)
  60، ص2010، دار ال قااة للنشر، األردف ، 1المحمكؿ، ط

61جعفر المدربي، حسيف عساؼ، مرجم سابؽ، ص  (2)  
دار ، القػػػاىرة، الحمايػػة الجناشيػػػة لحػػؽ اإلنسػػاف اػػػي حرمػػة حياتػػػو الااصػػة، اػػي ذلػػػؾ د. محمػػد عػػػكض انظػػر (3)

 ـ.1983، الني ة العربية
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كمػف  ػـ اػإف معيػػار التفرقػػة ىػػك كجػػكد الشػػاص اػػي مػػراف   1)ك ػم ال يريػد لديػره أف يطلػم عليػو
 .اػاص

التشػػػريم المقػػػارف نجػػػد أف المشػػػرع الفرنسػػػي كالمصػػػرم قػػػد اقتصػػػر اػػي الحمايػػػة  كبػػاالطبلع علػػى
شػػػي  تصػػلو الجريمػػػة كال أك  يرفػػػي م ػػػبلن التقػػػاط صػػػكرة لحيػػػكافاػػػبل  علػػػى صػػػكرة الشػػػاص اقػػػط

نمػا تمتػد الحمايػة لتشػمؿ الشػاص المتكاػػىك ،  2)يشػترط أف يرػكف ىػذا الشػاص علػى قيػد الحيػاة ، ا 
كىػك مػا أرػدت عليػوو محرمػة النقػض الفرنسػية؛ حيػث ق ػت بػػأف التقػػاط صػػكرة شػػاص علػػى قيػػد 

 .متػكاي ىػك أمػر محظػكرك أ الحيػاة

 : مطلبيفإلى  كلتك يح رؿ ما سبؽ كتحليلو اإننا سنقسـ ىذا المبحث

  نقؿ الصورةأو  : أركاف جريمة التقاطاألوؿالمطمب. 
 نقؿ الصورةأو  المطمب الثاني: عقوبة جريمة التقاط. 

 

 

 

  

                                                 

، 2011، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الحماية الجناشية للحريات الشاصية، محمد أبك عامر 
.92ص (1)  

لحرمة الحياة الااصة اي قانكف العقكبات اإلماراتي، مرجم  إبراىيـ القطاكنة، محمد الارشة، الحماية الجناشية(2) 
 .77سابؽ، ص
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  األوؿالمطمب 
 نقؿ الصورة أو  جريمة التقاط أركاف

 سػنعمؿ اػي ىػذا المطلػب العامػة ليػا لػذا األررافف الجريمة تحتاج الرتماؿ تبيانيا القانكني تكاار إ
نقؿ الصكرة مف ابلؿ استعراض الررف المادم كالذم يتم ؿ اي أك  جريمة التقاط أررافتبياف إلى 

مػػػم  رادةكاإلالتقػػػاط الصػػػكرة كالػػػررف المعنػػػكم كالػػػذم يم لػػػو القصػػػد الجنػػػاشي العػػػاـ بعنصػػػريو العلػػػـ 
ف ىناؾ ابلؼ بيف اقيا  القانكف اي ىذه الجريمة حكؿ اعتبار محؿ الجريمة الػررف أإلى  اإلشارة

ا ػػػبلن عػػػف تبيػػػاف مكقػػػؼ   1)ال كذلػػػؾ ألىميػػػة محػػػؿ ىػػػذه الجريمػػػةأـ  الجريمػػػة أررػػػافال الػػػث مػػػف 
  مررر مف قانكف العقكبات المطبؽ اي قطاع 262المشرع الفلسطيني اشترط ابلؿ نص المادة )

ىػذا التػرابط ىػك لحمايػة الحيػاة  كأسػاس غزة تكاار المراف الااص ابلؿ القيػاـ بيػذا الفعػؿ الجرمػي
عػػدـ كقػػكع إلػػى  إل ػػااةبا، اػػبل تقػػم الجريمػػة حػػاؿ التقػػاط الصػػكرة اػػي مرػػاف عػػاـ، الااصػػة لؤلاػػراد

 سيارة اي مراف عاـ.أك  الجريمة حاؿ تصكير مستند

 الركف الماد : :أوالً 

عدـ ر ا ، ارتراب الجريمة أداة، ) الفعؿ الجناشي :كيتطلب عدة شركط لتكاار الررف المادم كىي
  صاحب الشأف  كسيتـ الحديث عف ىذه الشركط ابلؿ السياؽ دكف تحديدىا اي نقاط .

وىمػا: التقػاط  ،فعميف تقـو بيما الجريمػة المشرع الفلسطيني اي قطاع غزة اقد حػددإلى  بالرجكع
أك  حػدد اعػؿ نقػؿ قػداػي حػيف أف المشػرع الفلسػطيني اػي ال ػفة الدربيػة   2)الصورة ونقؿ الصورة

نشر الصكرة يتحقػؽ الررػف المػادم للجريمػة. لػذا تقػم أك  كبمجرد التقاط نشر الصكرة دكف االلتقاط
  3)الجريمػػػػة تامػػػػة اػػػػي ررنيػػػػا المػػػػادم حتػػػػى لػػػػك لػػػػـ يرػػػػف باسػػػػػتطاعة الجانػػػػػي معالجػػػػػة النيجاتيػػػػػؼ

                                                 

اتفؽ المشرع الفرنسي ك المصرم كاإلماراتي كالجزاشرم على صكرة الشاص اي المراف الاػاص لكقػكع الفعػؿ  (1)
 .الجرمي

صػػكر كىػػي   بل ػػةالفقػػرة ال انيػػة  مػػف قػػانكف العقكبػػات علػػى 226/1كقػػد نػػص المشػػرع الفرنسػػي اػػي المػػادة )  (2)
مرػػػرر مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات علػػػى   309) أمػػػا المشػػػرع المصػػػرم اقػػػد نػػػص اػػػي المػػػادة االلتقػػػاط كالتسػػػجيؿ كالنقػػػؿ

 .التسجيؿ بعيدان عفكالنقؿ  صكرتي االلتقاط
 النقػػػؿ اقػػػطقػػػاط ك مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات علػػػى صػػػكرتي االلت 378أمػػػا المشػػػرع اإلمػػػاراتي اقػػػد نػػػص اػػػي المػػػادة  (3)

 .ىي المادة الحساسة التي يتـ ت بيت الصكرة علييا النيجاتيؼ
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كال يؤ ػػر اػػي قيػػاـ الجريمػة أف يػتـ بعػػد التقاطيػػا ك ػػم تدييػرات تعمػؿ ، ريمياشيػػان إلظيػػار الصػػكرة
 . 1)تديير الحقيقةعلى 

مػػػراف آاػػػر غيػػػر المػػػراف الػػػذم التقطػػػت ايػػػو إلػى  : إرسػػاؿ الصػػكرة مباشػػرةويقصػػد بنقؿ الصورة
حيػػػػث يتمرػػػػف شػػػػاص يكجػػػػد اػػػػي مػػػػراف آاػػػػر غيػػػػر المػػػػراف الاػػػػاص الػػػػذم يكجػػػػد ايػػػػو المجنػػػػي 

 ف يرػػكف المػػراف الػػذم تنقػػؿ إليػػو الصػػكرة مرانػػان عامػان كيسػتكم أ، عليػو مػف االطبلع علػى صكرتػو
 . 2)ااصان أك 

طة جيػان معػيف ومحػدد أف يتػـ فعػؿ التقػاط الصػورة ونقميػا بواسػكلـ يشػترط المشػرع الفلسػطيني 
كعلػػى ىػػػذا األسػػػاس ال تقػػػـك ىػذه الجريمػػػة ،  3)ف يتـ الفعؿ بجيػان أيػػًا كػاف نوعػػوأواعتمد عمى 

رما سبؽ كعرانا الحؽ اي الصكرة الػػػذم يسػػػتادـ الريشػػػة اػػػي  اذا ما تـ رسـ صكرة شاص معيف
ألف األداة المسػػػػتادمة ىنػػػػا ال تعػػػػد مػػػػف قبيػػػػؿ األجيػػػػزة ، رسػػػػـ صػػػػكرة إنسػػػػاف ميمػػػػا بلدػػػػت دقتيػػػػا

عد المشػػرع حالػػة اسػػتاداـ الشػػاص رمػػا اسػػتب، التػػي أكجػػب المشػرع اسػتعماليا لتجريػـ ذلػػؾ الفعػػؿ
للعيػػػف المجػػػردة اػػػي ااػػتبلس النظػػػر حػػػاؿ كجػػػكد غيػػػره اػػػي مػػػراف اػػػاص عػػػف نطػػػاؽ أك  للمنظػػػار
ف يرػػػػػف ، مراقبتػػػػػو بمنظػػػػػارأك  نااػػػػػذة مفتكحػػػػػةأك  النظػػػػػر مػػػػػف  قػػػػػب البػػػػػاب اػػػااتبلس، التجريػػػػـ كا 
رغػػـ كجػػكد المجنػػي عليػػو اػػي ، داػؿ الفعػؿ اػي نطػػاؽ التجريػػـايشػاىد المجنػي عليػو ال ي، متطػػكران 

 . 4)ك ػم ال يريػد لديػره أف يطلػم عليػو

سػػػكا  رػاف الجيػػػاز راميػػػرا ، النقػػؿ بجيػػػاز أيػػػان رػاف نكعػػػوأك  كتطبيقػػان لذلػػؾ يتساكل اعػػؿ االلتقػػاط
داشػػػػػرة تلفزيكنيػػػػػة مدلقػػػػػة تنقػػػػػؿ الصػػػػػكرة عػػػػػف طريػػػػػؽ أجيػػػػػزة تك ػػػػم اػػػػي المػػػػراف أك  بعيػػػػػدة المػػػػػدل

                                                 

.89ص، مرجم سابؽ، الحماية الجناشية للحريات الشاصية، محمد ابك عامر  (1)  
مػػؤتمر الحػػؽ اػػي إلػػى  تقريػػر مقػػدـ، الحمايػػة الجناشيػػة للحػػؽ اػػي حرمػػة الحيػػاة الااصػػة، حسػػني نجيػػب محمػػكد (2)
 .774ص، جامعة اإلسرندرية، الحقكؽكالذم نظمتو رلية ، الحياة الااصة حرمة
اشترط المشرع الفرنسي اي ظؿ القانكف القػديـ لقيػاـ الجريمػة أف يسػتادـ الجػاني اػي ارترػاب الجريمػة )جيػاز  (3)
 مػػف قػانكف العقكبػات القػػديـ  إال أنػو اػرج عػػف ىػذا التقيػد اػػي 368)انظػػر نػص المػادة األجيػزة أيػػان رػاف نكعػو  مػف

 226/1كاشػػترط لقيػػاـ الجريمػػة أف يسػػتادـ الجػػاني )كسػػيلة أيػػان رػػاف نكعيػػا  المػػادة ، دظػػؿ قػػانكف العقكبػػات الجديػػ
   النقػؿ للصػكرة بكاسػطة جيػاز أيػان رػاف نكعػو. انظػر نػص المػادةأك  كيشترط المشػرع المصػرم أف يػتـ اعػؿ االلتقػاط

 . قانكف العقكبات المصرم مفمررر    309) 
 .776ص ، مرجم سابؽ، اي حرمة الحياة الااصةالحماية الجناشية للحؽ ، محمد حسني (4)
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كتمرػػػػف المتيػػػػـ مػػػػف رؤيػػػػة مػػػػا يػػػػدكر ايػػػػو علػػػػى شاشػػػػة تلفزيكنيػػػػة. لػػػػذا حػػػػرص المشػػػػرع ، الاػػػػاص
عنيػػا العلػػـ لشػمؿ جميػم األجيػزة التػي يسػفر ، "بجيػاز أيػان راف نكعػو" الفلسطيني مػف ابلؿ تعبيػر
 .كايران اعؿ المشرع اي ىذا الصدد الحديػث اػي ىػذا المجػاؿ

نقميػػػا قػػد تػػػـ أو  يكػػػوف التقػػػاط الصػػػورة الخاصػػػةأف  كممػػا سػػبؽ اػػاف المشػػػرع الفلسػػطيني يشػػترط
ال منيػػػة مػػػم مبلحظػػة أف المشػػػرع قػػد أك  أم دكف مكااقتػػػو الصريحػػػة، بغيػػر رضػػا المجنػػػي عميػػو

إذا صػػػػدرت األاعػػػػاؿ المشػػػػار إلييػػػػا أ نػػػػا  اجتمػػػاع علػػػى مػػػرأل ، ب الصػػػكرةااتػػػرض ر ػػػػا صػػػاح
 كمسػمم مف الحا ريف اػي االجتماع.

 الركف المعنو : :ثانيا

ف القصػػد أكمػػف المعلػػـك  يتاػػذ الػػررف المعنػػكم اػػي ىػػذا النػػكع مػػف الجػػراشـ صػػكرة القصػػد الجنػػاشي
 .اإلرادةالجناشي العاـ يقـك على عنصريف كىما عنصر العلـ كعنصر 

ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي ذلػؾ أف يعلػـ : .عنصر العمـ1
بعدـ مشركعية اعلو ك أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد باإل ااة 
بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 

علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن   بػػاتاإلبرااػػة طػػرؽ 
الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة الف الجريمػػة بديػػر ررػػف 

كتطبيقان على الجريمة مك كع ىذا المطلب يشػػترط المشػػرع الفلسػطيني أف يعلػػـ الجانػػي   1)معنكم
دكف علػػػـ المجنػػػي عليػػػو. كيعلػػػـ أنػػػو ، نقليػػػا بجيػػػاز أيػػػان رػػاف نكعػػػوأك  قػػػـك بالتقػػػاط الصػػػكرةبأنػػػو ي

ااذا مػا انتفػى علػـ الجانػي بػأم عنصػر مػف ىذيػف العنصريػف ، ياػرؽ حرمػة الحيػاة الااصػة للديػر
لذلػؾ ابل تقػـك الجريمػة اػي حػاؿ قيػاـ كتطبيقػان ، كال تقػـك معػو الجريمػة، ينتفػي قيػاـ القصػد الجناشػي

ات منػػػت ، أحػػد األشػػااص بتصكيػػػر سػيارة حدي ػػة مػػف الاػػػارج متكقفػة علػػى جانػب الطريػػػؽ العػػاـ
 الصػكرة مالػؾ ىذه السيارة دكف أف يعلـ مالريا بالتصكير.

 

                                                 

.246ص، مرجم سابؽ، شااص قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األ، سالـ الررد  (1)  
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 تقػػـك المسػػشكلية شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
اذا انصػػػرات  إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

 اإلرادةالنتيجػة الجرميػة كيشػترط أف ترػكف ىػذه  أحػداثإلػى  اتاػاذ التصػرؼ الجرمػي كإلػى  اإلرادة
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  سليمة االيػة مػف العيػكب التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
رادةمعنػػػكم ك  إرػػػراهأك  مػػػادم إرػػػراهالحيػػػاة الااصػػػة تحػػػت تػػػأ ير  اتاػػػاذ التصػػػرؼ مفتر ػػػة ككاقػػػان  ا 
يػػػف أف تتجػػػو إرادة الجانػػػي يتع لػػذلؾ،   1)اذا أ بػػت المػػتيـ عرسػػيا إالللقكاعػػد العامػػة اػػي المسػػشكلية 

نقليػػػا. اػػبل تقػػـك الجريمػػػة اػػػي حػػػاؿ قيػػػاـ أحػػػد أك  التقػػػاط صػػػكرة الشػػػاصإلػػى  اػػػي ىػػػذه الجريمػػػة
 األشػااص بتصكيػر آاػر علػى سػبيؿ الاطػأ.

،  2)يػػػرل جانػػػب مػػػف الفقػػػو أف ىػػػذه الجريمػػػة مػػػف الجػػراشـ التػػػي تتطلػػػب تكااػػػر قصػػػد جناشػػػي اػػػاص
كالعلػػـ كيتم ػػػؿ القصػػػد الاػػػاص اػػػي  اإلرادةتػػكاار القصػػػد الجنػػاشي العػػاـ بعنصػػريو إلػػى  باإل ااػػػة

 .  3)االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للديػرإلى  اتجػاه إرادة الجانػي

كرمػػػا أشػػػرنا سػػػابقان اػػػإف ىػػػذا الػػػرأم محػػػؿ اػػػبلؼ إذ يتطلػػب مػػػف كجيػػػة نظػػر الباحػػث أف يتكااػػػر 
تػكاار القصػد الجنػاشي الاػاص كالػذم إلػى  قصػد الجناشػي العاـ بعنصريػو العلػػـ كاإلرادة باإل ػااةال

االعتػػدا  علػػى حرمػػة الحيػػاة الااصػػة للديػػر كىػػي أي ػػان مػػف الجػػراشـ إلػػى  الجػػاني إرادةيعنػػي اتجػػاه 
 عف طريؽ الاطأ.أك  العمدية التي ال يمرف تصكر كقكعيا بطريؽ غير مقصكد

  

 

 

 

                                                 

.247، صمرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد  (1)  
.1993، دار الني ة العربية، الحؽ اي الحياة الااصة القاىرةحماية ، يكسؼ يكسؼ انظر اي ذلؾ د.  (2)  
.65ص، مرجم سابؽ، حسيف عساؼ، جعفر المدربي  (3)  
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 الثانيالمطمب 
 نقؿ الصورةأو  عقوبة جريمة التقاط

 قطاع غنة :أوالً 

  مرػرر مػف قانػػػكف العقكبػػػات 262حػػدد المشػػرع الفلسطيني اي قطاع غزة بمكجػػب نػػص المػػػادة )
نقػػؿ الصػػكرة بالحبػػػػس مػػػػدة ال تزيػػد سػػنة مػػم محػػك التسػػجيبلت كمصػػادرة أك  عقكبػػػػة جريمػػة التقػػاط

المسػػتادمة اػػي ارترػػاب الجريمػػة رعقكبػػة ترميليػػة كجكبيػػة اركجػػان عػػف القاعػػدة العامػػة اػػي  األجيػػزة
القػػانكف ألنيػػا تعتبػػر كحسػػب نػػص المػػادة مػػف جػػراشـ االعتػػدا  علػػى الحيػػاة الااصػػة حيػػث نصػػت 

 على التالي  منيا  ب)المادة اي الفقرة 

 إذفمراف ااص بػدكف  ارسؿ بأم جياز مف األجيزة صكرة شاص ايأك  نسخأك  نقؿأك  "التقط
اػػاذا صػػدرت األاعػػاؿ المػػذركرة أ نػػا  اجتمػػاع علػػى مسػػمم ك مػػرأل ، رسػػمي مػػف الجيػػة الماتصػػة

األشػااص الػذيف ييميػـ األمػر الحا ػريف اػي ذلػػؾ االجتمػاع اػاف ر ػا ىـ يرػكف مفتر ػا مػا لػػـ 
يبػػػدك اعترا ػػػيـ علػػػى الفعػػػؿ . يعتبػػػر انػػػو اعتػػػدل علػػػى حرمػػػة الحيػػػاة الااصػػػة ألحػػػد األشػػػااص 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة.

 :   مف ىذه المادة بما يلي1يحرـ اي جميم األحكاؿ المنصكص علييا اي الفقرة ) .1

 إعدامياأك  محك التسجيبلت المتحصلة عف الجريمة . 
 1)تحصؿ عنيا . أك  قد استادـ اي الجريمة مصادرة األجيزة كغيرىا مما يركف  

، علػػػى ظػػػرؼ مشػػػدد ليػػػذه الجريمػػػة مسػػػتمدان مػػػف صفػػػة الجانػػػي كقػػد نػػص المشػػرع اي قطاع غزة
ترػػػكف العقكبػػػة ، اػػإذا راف الجانػػي مكظفػػان عامػػان كاعتمػػد علػػى سػػلطة كظيفتػػو اػػي ارتػػراب جريمتػػو

غػػػزة   مػػػف قػػػانكف العقكبػػات المطبػػػؽ اػػػي قطػػػاع 112) الحبػػػس مػػػػدة ال تزيػػػػد سػػػنتيف حسػػب المػػػادة
 المتعلقة بإسا ة استعماؿ الكظاشؼ.

االجريمػػػػة ، بػالرجكع للمشػػرع الفلسػػطيني اػػي قطػػاع غػػزة الػـ يػػنص صراحػػػػة بالعقػػػػاب علػػػػى الشػػػػركع
ىنػػػػا جنحػػػػة كبالرجػػػػكع لحرػػػـ القكاعػػػد العامػػػة يتبيػػػف عػػػدـ العقػػػاب علػػػى الشػػػركع اػػػي الجنػػػح مػػػا لػػػـ 

                                                 

  (1) .المطبؽ اي قطاع غزة 1936لسنة  74قانكف العقكبات الفلسطيني رقـ ،   مررر262المادة ) 
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اييا ايك لػـ يعاقػب  ف المشرع لـ يعاقب على الشركعأكطالما   1)ينػص صراحػة علػى العقاب عليو
 على الشركع اي ىذه الجراشـ .

 الضفة الغربية :ثانياً 

جريمػة   2)المطبؽ اػي ال ػفة الدربيػة عقكبػة اإللرتركنيةحدد المشرع الفلسطيني اي قانكف الجراشـ 
بالدرامػة التػي ال أك  ىك الحبس مدة ال تقؿ عػف سػنتيف اإللرتركنيةنشر الصكرة مف ابلؿ الشبرة 

بالعقكبتيف رلتييما كذلؾ كاؽ أك  الؼ دينار اردنيآؼ دينار اردني كال تزيد عف امسة تقؿ عف ال
المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة حيػػث نصػػت علػػى  اإللرتركنيػػة  مػػف قػػانكف الجػػراشـ 22نػػص المػػادة )

احػدل كسػاشؿ ترنكلكجيػا المعلكمػات أك  لرتركنيػان إحسػابان أك  تطبيقػان أك  التالي " رؿ مػف انشػأ مكقعػان 
أك  صػػػكرأك  أابػػػارأك  مػػػف اػػػبلؿ نشػػػر األسػػػريةالقػػػيـ أك  بقصػػػد االعتػػػدا  علػػػى أم مػػػف المبػػػادئ

 تتصػؿ بحرمػة الحيػاة الخاصػة لألفػرادمسػجلة أك  مباشػرة أرانتمرشية سكا  أك  تسجيبلت صكتية
الحػػاؽ التشػػيير بػػاألاريف ك أك  التحقيػػرأك  القػػدحأك  ذـتعػػدل بالػػأك  لػػك رانػػت صػحيحة العائميػػةأو 

دينػػار  الؼآتقػػؿ عػػف  بل ػػة بالدرامػػة ال أك  ال ػػرر بيػػـ يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنتيف
 . 3)بالعقكبتيف رلتييما " أك  الؼ دينار اردنيآاردني ك ال تزيد عف امسة 

،  55الجريمػػة حسػػب نػػص المػػادتيف) كقػػد حػػدد المشػػرع اػػي ال ػػفة الدربيػػة الظػػرؼ المشػػدد ليػػذه 
كىي علػى النحػك  ألسباب عدةحيث انو كحسب نص المكاد السابقة ااف نص التشديد يعكد   56)

 :التالي

ت ػاعؼ العقكبػػة حػػاؿ ترػػرار الجػػاني أيػػان مػف الجػػراشـ المنصػػكص علييػػا بمكجػػب القػػرار  .1
 بقانكف

                                                 

 على الشركع اي ىذه1992مف قانكف 226/5كالمادة 1970مف قانكف 372عاقب المشرع الفرنسي اي المادة (1)
مرػرر منػو لػـ  309الجريمة بذات عقكبة الجريمػة التامػة . أمػا اػي قػانكف العقكبػات المصػرم كحسػب نػص المػادة 
منػو لػـ تعاقػب  378تعاقب على الشركع اي ىذه الجراشـ . أما اي قػانكف العقكبػات اإلمػاراتي كحسػب نػص المػادة 

 الجريمة.ي ان على الشركع اي ىذه أ
معظػػـ التشػػريعات التػػي اسػػتادميا الباحػػث للمقارنػػة اػػي ىػػذا البحػػث صػػنفت ىػػذه الجريمػػة  ػػمف الجػػنح مػػم   2)

 .االاتبلؼ البسيط اي عدد سنكات العقكبة كمف ىذه التشريعات التشريم المصرم كاإلماراتي كالفرنسي
.ة، صادر اي ال فة الدربيةبشأف الجراشـ اإللرتركني 2017لسنة  16، قرار بقانكف رقـ 22المادة   (3)  



  

65 

 

مكظػؼ عػاـ مسػتدبلن أك  سيؿ ارترابيا مكظػؼ اػي مؤسسػة ااصػةأك  اذا ارترب الجريمة .2
 .صبلحياتو كسلطاتو اي ذلؾ

 .ارترب الجاني الجريمة مف ابلؿ عصابة منظمة .3

اطبيعػػة عمػػؿ المتيػػـ مػ بلن كىػػك ، كعلػة تشػػديد العقكبػػة سػابقان ىػك ارتفػاع نسػبة الاطػػكرة اإلجراميػػة
ة الااصػػة للفػػرد ايسػػتطيم االعتػػدا  علػػى حرمػػة الحيػػا، تتيػػح لػػو صبلحيػػات كاسػػعة، مكظػؼ عػاـ

سػػػمعة الدكلػػػة كقػػد يلعػػب التشػػديد دكران اػػي إلػػى  ا ػػبلن عػػػف إسػػػا ة المكظػػػؼ العػػػاـ، اػػػي رػػؿ لحظػػػة
منم تررار ىذه الجريمة كتجريـ ارتراب ىذه الجريمػة  ػمف عصػابات منظمػة لاطػكرة العصػابات 

قػرار بقػانكف السػابؽ يػو اػي الالػذم تكاػاه المشػرع الفلسػطيني كنػص عل األمػرعلى الدكلة  كأعماليا
 .ذرره

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 اي ىذه الجراشـ.   1)العقاب على الشركع

بالنسبة للقانكف المطبؽ اي ال فة الدربيػة اقػد نػص المشػرع علػى عقكبػة الشػركع حسػب نػص  أما
" يعػد مرتربػان لجريمػة الشػركع رػؿ مػف شػرع  2017  لعػاـ 16  مف القرار بقانكف رقـ )53المادة) 

جنحػة مػػف الجػراشـ المنصػػكص علييػا كيعاقػػب بنصػؼ العقكبػػة المقػررة ليػػا " أك  اػي ارترػاب جنايػػة
اي ال فة الدربية رػاف أر ػر تبصػران اػي ىػذا الصػدد مػم  ػركرة التأريػد علػى الفػارؽ اػي االمشرع 

 .اإللرتركنيػػػػػةحجػػػػػـ المعالجػػػػػة التشػػػػػريعية بػػػػػيف قطػػػػػاع غػػػػػزة كال ػػػػػفة الدربيػػػػػة اػػػػػي شػػػػػؽ الجػػػػػراشـ 
 

 

 

 

                                                 

علػى الشػػركع اػػي 1992مػف قػػانكف 226/5كالمػػادة 1970مػػف قػانكف 372عاقػب المشػػرع الفرنسػي اػػي المػادة   1)
ى مررر مف قانكف العقكبات المصرم لـ تعاقب علػ309ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

قػػانكف العقكبػػات لػػـ يعاقػػب علػػى الشػػركع اػػي ىػػذه الجػػراشـ ألنػػو صػػنفيا جنحػػة الشػػركع. أمػػا المشػػرع اإلمػػاراتي افػػي 
 ا لـ ينص صراحةن على العقاب عليو.حسب القكاعد العامة يتبيف عدـ العقاب على الشركع اي الجنح م
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 المبحث الثالث
 العائميةأو  تعميقات تتصؿ بأسرار الحياة الخاصة لألفرادأو  صورأو  أخبارجريمة نشر 

العاشليػػة أك  لقػػد حػػرص المشػػرع الفلسطيني علػػى اػػرض الحمايػػة الجناشيػػة ألسػػرار الحيػػاة الااصػػة
المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة  2017لعػػاـ  16  مػػف قػػرار بقػػانكف رقػػـ 22مػػػف اػػبلؿ نػػػص المػػػادة )

ت التػي تتصػػؿ بأسػػرار التعليقػاأك  الصػكرأك  األابػاركالتػي جرمػت النشػر بإحػػدل طػػرؽ العبلنيػػة 
 العاشليػة لؤلاػراد كلػك رانػت صحيحػة.أك  الحيػاة الااصػة

اقد تعرض لجراشـ االعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد مف  ؛المشرع الفلسطيني اي قطاع غزة أما
كلـ  الوثائؽأو  الصورأو  االستخداـ لمتسجيؿأو  اإلعالفأو  جريمة االحتفاظ النص على ابلؿ
  مررر مف قانكف العقكبات كالتي تحػد ت اقػط 1/262الحياة العاشلية كاقان لنص المادة )ث/يذرر 

أك  صػكرةأك  تسجيبل، استعمؿ كلك اي غير عبلنيةأك  نسخأك  طبمأك  نشرأك  عف رؿ مف أذاع
عليػػػو بإحػػػدل الطػػػرؽ المبينػػػة اػػػي نفػػػس المػػػادة مػػػف التقػػػاط المحاد ػػػات الااصػػػة  متحصػػػبلن  مسػػػتندان 

بػػػدكف ر ػػػا  أك  رسػػػمي مػػػف الجيػػػة الماتصػػػة إذفنقليػػػا بػػػدكف أك  التقػػػاط الصػػػكرأك  كتسػػػجيليا
والختالؼ نص ى ه صاحب الشأف يعتبر انو اعتدل على حرمة الحياة الااصة ألحد األشػااص 

  مػػف القػػانوف المطبػػؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة سػػنفرد ليػػ ه الجريمػػة 22المػػادة عػػف نػػص المػػادة ف
 : سيـ ىذا المبحث على النحك التاليحيث سيتـ تقمبحثًا خاصًا بيا 

  تعليقػػػات تتصػػػؿ بأسػػػرار الحيػػػاة أك  صػػػكرأك  أابػػػارجريمػػػة نشػػػر  أررػػػاف: األوؿالمطمػػػب
 العاشلية.أك  الااصة لؤلاراد

  :تعليقػػات تتصػػؿ بأسػػرار الحيػػاة أك  صػػكرأك  أابػػارجريمػػة نشػػر  عقكبػػةالمطمػػب الثػػاني
 العاشلية. أك  الااصة لؤلاراد
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 األوؿالمطمب 
 العائميةأو  تعميقات تتصؿ بأسرار الحياة الخاصة لألفرادأو  صورأو  أخبارجريمة نشر  أركاف

 عػدة محػؿ الجريمػة اػي صػكر المشرع الفلسطيني قد حدد ف  أكبالحديث عف مك كع الجريمة نجد 
 .العاشليػة لؤلارادأك  اة الااصػةالحيػ  1)التػي تتصػؿ بأسػرار التعليقاتأك  الصػكرأك  كىػي: األابػار

كتقػػػـك الجريمػػة ، ىػػػي المعلكمػػػات كالكقاشػػػم التػػػي تتعلػػػؽ بأسػػػرار الحيػػػاة الااصػػػة لؤلاػػػراد األابػػارك 
أـ  سػػػكا  رانػػػت ىػػػذه المعلكمػػػات تمػػػس الحيػػػاة الااصػػػة للمجنػػػي عليػػػو بصػػػكرة كا حػػػة كمباشػػػػرة

 علػى سػبيؿ التلميػح.

 كال تعبػػر عػػف ارػػرة كال داللػػة ليػػا غيػػر أنيػػا تشػػير، ػـ الشػػاصكالصػكرة: ىػي امتػداد  كشػي لجس
 .  2)شػاصية صاحبيػاإلى 

يشػػػترط لقيػػػاـ ىػػػذه الجريمػػػة  ف القػػػانكف المطبػػػؽ اػػػي ال ػػػفة الدربيػػػةأتبػػػيف  كمػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ
 : العناصر اآلتية

رانػت  التعليقػات كلػكأك  صػكرأك  نشرأك  أابارأك  إذاعة :كيتم ؿ اي ،مك كع الجريمة .1
 .صحيحة

 .التعليقاتأك  صكرأك  نشرأك  أابارأك  إذاعة :يتم ؿ اي ،ررف مادم .2
 .القصد الجناشي :يتم ؿ اي ،ررف معنكم .3

تعليقػػات تتصػػؿ بأسػػرار أك  صػػكرأك  أابػػارجريمػػة نشػػر  أررػػافكسػػنبيف مػػف اػػبلؿ ىػػذا المطلػػب 
العبلنيػػػة كيم ػػػؿ الػػػررف أك  حيػػػث يم ػػػؿ الػػػررف المػػػادم النشػػػر ،العاشليػػػةأك  الحيػػػاة الااصػػػة لؤلاػػػراد
 التحليؿ كاؽ التالي:كسكؼ نستعر يا بالتفصيؿ ك  ،المعنكم القصد الجناشي

 

                                                 

صفة ينحصر نطاؽ العلـ بيا اي عدد محدكد مف أك  كاقعة” نجيب حسني السر بأنو: كد كيعرؼ محم  1)
ار ر اي أف يظؿ العلـ بيا محصكران اي ذلؾ أك  رانت ىناؾ مصلحة يعترؼ بيا القانكف لشاصإذا ، الناس
 .640ص، المرجم السابؽ، جراشـ االعتدا  على األشااص، القسـ الااص، شرح قانكف العقكبات، تابور “النطاؽ
.391مرجم سابؽ ، ص، حماية الحياة الااصة اي القانكف الجناشي، ممدكح بحر  (2)  
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  1فالركف الماد : أوالً 

 حػػدد المشػػرع الفلسطيني صػػكرة السػػلكؾ اإلجرامػػػي ليػػػذه الجريمػػػة بالنشػػػر بإحػػػدل طػػػرؽ العبلنيػػػة
التعليقػػػات التػػػي أك  الصػػػكرأك  النػػػاس علػػػى األابػػػاركالنشػػػر: ىػػػك إطػػػبلع أربػػػر عػػػدد ممرػػػف مػػػف 

عبلنػو.، العاشليػة لؤلاػرادأك  تتصػؿ بأسػرار الحيػاة الااصػة  بمعنػى إذاعتػو كا 

كىػػػك ، اطػػػكرة الجريمػػػة ترمػػػف اػػػي إعبلنيػػػا ذلػػػؾ ألف   ؛كالعبلنيػػػة ىػػػي الررػػػف المميػػػز ليػػػذه الجريمػػػة
التعليقػػػات التػػػي تتصػػػؿ بأسػػػرار الحيػػػاة الااصػػػة لعامػػة أك  الصػػػكر أك بػػػأف يصػػػؿ العلػػػـ باألابػػػار

 الناس 

 الركف المعنو  :ثانياً 

القصػػد  أفكمػػف المعلػػـك  يتاػػذ الػػررف المعنػػكم اػػي ىػػذا النػػكع مػػف الجػػراشـ صػػكرة القصػػد الجنػػاشي
 .اإلرادةالجناشي العاـ يقـك على عنصريف كىما عنصر العلـ كعنصر 

ذلؾ أف يعلـ كيعني  ؛يركف على علـ بماديات الجريمة يجب على الجاني أفٍ ىنا : .عنصر العمـ1
أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد باإل ػااة ك  ،بعدـ مشركعية اعلو

بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 
علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن  اتاإل بػػبرااػػة طػػرؽ 

الجريمػػة بديػػر ررػػف  ألف  الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة 
أك  صػػػكرأك  يعلػػػـ الجانػػػي بأنػػػو يقػػػـك بنشػػػر أابػػػار لػػػذا يشػػػترط المشػػػرع الفلسػػطيني أفٍ ،  2)معنػػكم

دكف علػػػـ المجنػػػي عليػػػو. كيعلػػػـ أنػػػو ياػػػرؽ ، العاشليػػػةأك  تعليقػػػات تتصػػػؿ بأسػػػرار الحيػػػاة الااصػػػة
كال تقػػػـك معػػػو ، كأف انتفػػا  علػػـ الجانػػي ينفػػي قيػػاـ القصػػد الجناشػػي، حرمػة الحيػػاة الااصػػة للديػػر

 الجريمػػة.

                                                 

بػدكف ، ، غػزة رتػاب يػدرس اػي رليػة الربػاط الجامعيػة، قانكف العقكبات القسـ الااص، انظر د. رامز العايدم (1)
 ، بدكف سنة نشر.طبعة
.246ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد  (2)  
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شرطان أساسيان للمسشكلية الجناشية بكجو عاـ ابل تقكـ المسػشكلية  اإلرادةتعتبر  : 1ف اإلرادة.عنصر 2
ذا انصػػػرات إ إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

لػػى اتاػػاذ التصػػرؼ الجرمػػي ك إلػػى  اإلرادة  اإلرادةالنتيجػػة الجرميػػة كيشػػترط أف ترػػكف ىػػذه  إحػػداثا 
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  لتػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػدسليمة االيػة مػف العيػكب ا

ذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى إينتفػػي القصػػد الجنػػاشي  األسػػاس
رادةمعنػػػكم ك  إرػػػراهأك  مػػػادم إرػػػراهتحػػػت تػػػأ ير  الحيػػػاة الااصػػػة اتاػػػاذ التصػػػرؼ مفتر ػػػة ككاقػػػان  ا 

يتعيػػػف أف تتجػػػو إرادة الجانػػػي  لػػذلؾ،   2)اذا أ بػػت المػػتيـ عرسػػيا إالة للقكاعػػد العامػػة اػػي المسػػشكلي
ذاعػػػة ىػػػذه األابػػػارإلػػى  اػػػي ىػػػذه الجريمػػػة التعليقػػػات علػػػى عػػػدد ربيػػػر مػػػف أك  الصػػػكرأك  نشػػػر كا 

 التعليقػات صحيحػة.أك  الصػكرأك  كتقػـك ىػذه الجريمػة حتػى لػك رانػت ىػذه األابػار، النػاس

القصػػد الجناشػػي العػاـ  ىذه الجريمة تتطلب  تػكاار  كبالحديث عف القصد الجناشي يرل الباحث أف  
مػػف  كذلػػؾ ألف   ؛تػػكاار القصػػد الجنػػاشي الاػػاصإلػػى  تتطلػػب دكف الحاجػػة ،بعنصريػػػو العلػػػـ كاإلرادة

 .بشرؿ غير متعمدأك  تقم ىذه الجريمة عف طريؽ الاطأ الممرف أفٍ 

 

  

                                                 

إلػػى  تقريػػر مقػػدـ، ة للحػػؽ اػػي حرمػػة الحيػػاة الااصػػةالحمايػػة الجناشيػػ، حسػػني نجيػػب محمػػكداػػي ذلػػؾ  انظػػر (1)
 .769ص، جامعة اإلسرندرية، كالذم نظمتو رلية الحقكؽ، الحياة الااصة مؤتمر الحؽ اي حرمة

.247، صمرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد (2)  
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 المطمب الثاني
 العائميةأو  تعميقات تتصؿ بأسرار الحياة الخاصة لألفرادأو  صورأو  أخبارعقوبة جريمة نشر 

تعليقػػات تتصػػؿ بأسػػرار أك  صػػكرأك  م علػػى جريمػػة نشػػر أابػػار0646عاقػب المشػػرع الفلسػطي
  مػف القػػرار بقػانكف المطبػػؽ اػي ال ػػفة 22بمكجػػػب نػػػػص المػػػادة )  1)العاشليػػػػةأك  الحيػػاة الااصػػػة

ال ردنػي ك أدينػار  الؼآبالدرامػة التػي ال تقػؿ عػف  بل ػة أك  الدربية بالحبس مدة ال تقؿ عػف سػنتيف
 .بالعقكبتيف رلتييماأك  ردنيأالؼ دينار آتزيد عف امسة 

التػػي شػػدد اييػػا العقكبػػة كجعػػؿ المشػػرع  ع الفلسػػطيني اػػي ال ػػفة الدربيػػة الحػػاالتكقػػػػد حػػدد المشػػر  
 ف  إلػذلؾ اػ، اي حاؿ ترػرار ىػذه الجريمػةأك  مسػػتمدان مػػف صفػػة الجانػػي الظرؼ المشدد اي العقكبة

كىػػي علػػى  ألسػػباب عػػدة،يعػػكد   56)،  55الظػػرؼ المشػػدد ليػػذه الجريمػػة حسػػب نػػص المػػادتيف )
 النحك التالي:

مػف العقوبػات المنصػوص عمييػا بموجػب القػرار  تضاعؼ العقوبة حاؿ تكرار الجاني أياً  .1
كاػػي ىػػذا الظػػرؼ شػػدد المشػػرع اػػي العقكبػػة علػػى مػػف يحرػػـ سػػابقان بعقكبػػة علػػى  :بقػػانوف

أك  تعليقات تتصؿ بأسرار الحيػاة الااصػة لؤلاػرادأك  صكرأك  أابارارترابو لجريمة نشر 
كاي ىذا البند تشديد مف المشرع لمنم ارتراب ىػذه  ا،العاشلية حيث سيركف الحرـ م اعفن 

 .للمجـر المعتاد ردعان الجريمة مرة أارل كيشرؿ 
موظؼ عاـ مستغاًل أو  سيؿ ارتكابيا موظؼ في مؤسسة خاصةأو   ا ارتكب الجريمةإ .2

الػػذم  كاػػي ىػػذا البنػػد شػػدد المشػػرع العقكبػػة علػػى الجػػاني: صػػالحياتو وسػػمطاتو فػػي  لػػؾ
 . اإلدارةارترب ىذه الجريمة مستدبلن صفتو رمكظؼ كالصبلحيات الماكلة لو مف قبؿ 

ىػذا البنػد شػدد المشػرع العقكبػة وفػي : ارتكب الجاني الجريمة مػف خػالؿ عصػابة منظمػة .3
نظػػران لاطػػكرة ىػػذه  ؛الػػذيف يرتربػػكف ىػػذه الجريمػػة  ػػمف عصػػابة منظمػػة األشػػااصعلػػى 

 .ارىا لتيديد المجتمم كأمنولتي تك ا كاإلمرانياتالعصابات 

                                                 

أك  تعليقػات تتصػؿ بأسػرار الحيػاة الااصػػةأك  صػكرأك  جريمػة نشػر أابػارتػي علػى اعاقػب المشػرع اإلمار   1)
ث بلعػػف شػػير كال تزيػػد عػػف  ػػ مػػف قانػػكف العقكبػػات بالحبػػس مػػدة ال تقػػؿ  378) العاشليػػة بمكجػػب نػػص المػػادة

 .ألػػؼ درىػػـ30000سػػنكات كالدرامػػة التػػي ال تزيػػد عػػف 
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، طبيعػة عمػػؿ المتيػػـ كىػػك مكظػػؼ عػػاـ ألف   ؛كعلػة تشػديد العقكبػة ىػي ازديػاد الاطػكرة اإلجراميػة
، ايسػتطيم االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للفػػرد اػػي رػؿ لحظػػة، تتيػح لػو صبلحيػات كاسػعة

منػػػم ترػػػرار ىػػػذه الجريمػػػة إلػػػى  سػػػػمعة الدكلػػػػة باإل ػػػااةإلػػػى  ا ػػػبلن عػػػػف إسػػػػا ة المكظػػػػؼ العػػػػاـ
كالتشػػػديد علػػػى  ػػػركرة عػػػدـ ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة  ػػػمف عصػػػابات منظمػػػة لاطػػػكرة العصػػػابات 

 على الدكلة.  كأعماليا

  53حسػب نػص المػادة )  1)المشرع الفلسطيني اي ال ػفة الدربيػة علػى عقكبػة للشػركع اقد نص  ك 
يعػد مرتربػان لجريمػة الشػركع رػؿ مػف شػرع اػي ارترػاب " ـ2017لعػاـ   16)مف القػرار بقػانكف رقػـ 

 .عاقب بنصؼ العقكبة المقررة ليا "كي ،جنحة مف الجراشـ المنصكص عليياأك  جناية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

علػػى ـ 1992مػػف قػػانكف   226/5)كالمػػادة ـ 1970مػػف قػػانكف 372) )عاقػػب المشػػرع الفرنسػػي اػػي المػػادة   1)
مررر مف قانكف العقكبػات المصػرم  (309)الشركع اي ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

و ألن ػ ؛علػى الشػركع اػي ىػذه الجػراشـ ى الشركع. أما المشرع اإلمػاراتي افػي قػانكف العقكبػات لػـ يعاقػبلـ تعاقب عل
صنفيا جنحة حسب القكاعد العامة يتبيف عػدـ العقػاب علػى الشػركع اػي الجػنح مػا لػـ يػنص صػراحةن علػى العقػاب 

  .عليو
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 المبحث الرابف 
 المستنداتأو  الصورأو  استعماؿ لمتسجيؿأو  نسخأو  طباعةأو  النشرأو  اإل اعةجريمة 

 أذاع" أن ػو  مررر مف قانكف العقكبات المطبؽ اي قطاع غػزة علػى 1/262ت المادة ) ث/لقد نصٌ 
مسػتندان متحصػبلن أك  صػكرةأك  تسػجيبلن ، استعمؿ كلك اي غير عبلنيػةأك  نسخأك  طبمأك  نشرأك 

رسمي  إذفراف ذلؾ بدكف ج   مف ىذه المادة ك ، ف، ب، عليو بإحدل الطرؽ المبينة اي البنكد )أ
اعتػػػدل علػػػى حرمػػػة الحيػػػاة  أن ػػػوبػػػدكف ر ػػػا  صػػػاحب الشػػػأف . يعتبػػػر أك  مػػػف الجيػػػة الماتصػػػة

 . الااصة ألحد األشااص يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنةن 

اليػػدؼ مػػف قيػػاـ الجػػػاني بانتيػػػاؾ حرمػػة الحيػػاة  كمػػف اػػبلؿ اسػػتعراض المػػادة السػػابقة يتبػػيف لنػػا أف  
نقػػؿ أك  تسػػجيؿأك  بالتقػػاطأك  ، 1)نقػػؿ األحاديػػث الااصػػةأك  سػػجيؿتأك  الااصػػة لؤلاػػراد بالتقػػاط

عػػػػبلف كاسػػػتعماؿ ذلػػػؾ التسػػػجيؿ، صػػػكرة شػػػاص اػػػي مرػػػاف اػػػاص أك  ىػػػك نيػػػة الجػػػػاني بنشػػػػر كا 
ىػذا ا ػبل علػى سػلكؾ  ،األمػكرممػا يشػرؿ مساسػان بحػؽ الفػرد اػي سػرية ىػذه  ؛الك ػاشؽأك  الصكرة

 .  2)كذلؾ مقابؿ نظير مادم، االحتفاظ بيا

ز اػػبلؿ ىػػذه المػػادة علػػى ف المشػػرع الفلسػػطيني اػػي قطػػاع غػػزة رٌرػػأكجػػدنا  كمػػف اػػبلؿ ىػػذه المػػادة
ف مقصػػػػد المشػػػػرع الفلسػػػػطيني ىػػػػي نيػػػػة الجػػػػاني اػػػػي أاسػػػػتعمؿ   أم أك  نشػػػػرأك  أذاع) األاعػػػػاؿ

 .حاديث الااصةاألأك  الدير مباشر لتلؾ الصكرأك  االستاداـ المباشر

ألرراف لري تقكـ بالصكرة المعاقب علييػا قانكنػان كىػذا مػا سنك ػحو ىذه الجريمة مما سبؽ تحتاج 
 ابلؿ ىذا المبحث حيث سيتـ تقسيمو رالتالي:

  اسػتعماؿ للتسػجيؿأك  نسػخأك  طباعػةأك  النشػرأك  اإلذاعػةجريمة  أرراف: األوؿالمطمب 
 .المستنداتأك  الصكرأك 

 اسػتعماؿ للتسػجيؿأك  نسخأك  طباعةأك  النشرأك  اإلذاعةعقكبة جريمة : المطمب الثاني 
 المستنداتأك  الصكرأك 

                                                 

المسػػػؤكلية نسػػػاف ك عصػػػاـ البيجػػػي، حمايػػػة الحػػػؽ اػػػي الحيػػػاة الااصػػػة اػػػي  ػػػك  قػػػانكف حقػػػكؽ اإل د. انظػػػر (1)
 ـ.2005الجديدة للنشر،  المدنية، القاىرة، دار الجامعة

.168مرجم سابؽ، ص، جماؿ عجالي  (2)  
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 األوؿالمطمب 
أو  الصورأو  استعماؿ لمتسجيؿأو  نسخأو  طباعةأو  النشرأو  اإل اعةجريمة  أركاف

 المستندات

أك  الصػػكرأك  اسػػتعماؿ للتسػػجيؿأك  نسػػخأك  طباعػػةأك  النشػػرأك  اإلذاعػػةجريمػػة  أررػػافتت ػػمف 
ف بعػض التشػريعات أمػم العلػـ ، كىما الػررف المػادم كالػررف المعنػكم ،المستندات لررناف أساسياف

، كىنػػا يقصػػد بالمحػػؿ انػػو مك ػػكع   1فىػػذه الجريمػػة أررػػافتعتبػػر محػػؿ الجريمػػة الػػررف الرابػػم مػػف 
المسػػتندات رمػػا جػػا  اػػي أك  الصػػكرأك  الجريمػػة التػػي تت ػػمف اػػي ىػػذه الحالػػة تلػػػؾ التسػػػجيبلت

النقػػؿ لؤلحاديػػث أك  التسػػجيؿأك  حصػػكؿ علييػػػا بكاسػػػطة االلتقػػاطالتشػػريم الفلسػػطيني كالتػػي تػػـ ال
، كبالحػػػديث عػػػف التسػػػجيبلت يقصػػػد بيػػػا ىنػػػا التسػػػجيبلت الصػػػكتية  2)التقػػػاط الصػػػكرةأك  الااصػػػػة

 . 3)تلؾ المستندات المرتبطة بالجريمة ياأن  المسمكعة بينما يقصد بالمستندات 

 الركف الماد  :أوالً 

يتركف الررف المادم عامةن اي جػراشـ االعتػدا  علػى الحيػاة الااصػة مػف عنصػريف أساسػييف كىمػا 
 .كانعداـ ر ا  المجني عليو ،الذم يأتيو الجاني اإلجراميالنشاط 

اقد حدد المشرع الفلسطيني صكر ىذا السلكؾ ابلؿ نػص المػادة  اإلجراميكبالحديث عف النشاط 
 .استعمؿ  أك  نسخأك  طبمأك  نشرأك    مررر اي امسة صكر ) أذاع262)

الصػكرة أك  يرػكف الجػاني قػد حصػؿ علػى الحػديث الاػاص أفٍ  مػاإ األاعاؿكيفترض ىذا النكع مف 
ف يرػػكف أأك  سػػجيؿالتة كالنشػر ك الماصصػػة ألاعػاؿ الطباعػػ الااصػة بإحػػدل الكسػاشؿ الترنكلكجيػػة

أك  نسػػػاوأك  طبعػػػوأك  نشػػػرهأك  أنػػػو أذاعػػػو إالقػػػد حصػػػؿ علييػػػا بطريػػػؽ آاػػػر كلػػػك رػػػاف مشػػػركعان 

                                                 

.328ص، مرجم سابؽ، محمد الشياكم  (1)  
المسػػتندات رػػركا اػػي محػػؿ الجريمػػة التسػػجيبلت ك المصػػرم قػػد ذأف  المشػػرع الفرنسػػي ك كمػف اػػبلؿ دراسػػتنا نجػػد  (2)

 .الك اشؽأك  الصكرأك   بل ة عناصر كىي التسجيبلتإلى  الجزاشرم بينما تطرؽ المشرع
.169جماؿ عجالي، مرجم سابؽ، ص  (3)  
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أك  نسػخأك  طبػمأك  نشػرأك  إذاعػةيػتـ  فٍ أا  صاحبو كيستكم اي نظر القػانكف استعملو دكف ر 
 .  1)غير علنيةأك  الصكرة الااصة بصكرة علنيةأك  استعماؿ الحديث الااص

و ال ن ػػإا  2)ر ػػا المجنػػي عليػػو :كىػػك ،كبالحػػديث عػػف المرػػكف ال ػػاني مػػف مركنػػات الػػررف المػػادم
يػتـ ىػذا الفعػؿ بديػر  أفٍ يرفي لتكاار الررف المادم اي ىذه الجريمة تػكاار الفعػؿ المػادم بػؿ يجػب 

 ال منية.أك  أم دكف مكااقتو الصريحةبر ا  المجني عليو 

ال منية ابل مجاؿ للقبػكؿ بتػكاار أك  شاص معيف بمكااقتو الصريحةذا كقم ذلؾ الفعؿ على إ أما
ىذه الجريمة كبالتالي ال يسأؿ الفاعؿ عف أم جريمة كيشترط اي الر ا  الذم يترتب عليو انتفا  

ف يرػػكف مػػف صػػدر عنػػو أمعتبػػرة قانكنػػان كيعنػػي ذلػػؾ  إرادةيرػػكف صػػادران عػػف  أفٍ  اإلجرامػػيالفعػػؿ 
ال ترػػكف كاقعػػة تحػػت تػػأ ير  بػػأفٍ  رادتػػوإسػػبلمة إلػػى  باإل ػػااة ،أاعالػػو الر ػػا  مػػدرران مميػػزان لرػػؿ

 .اإلرادةأم عيب آار مف عيكب أك  اإلرراهأك  التيديد

معاصػػػران الرترػػػاب الفعػػػؿ المػػػادم أمػػػا الر ػػػا  أك  يرػػػكف سػػػابقان  كأايػػػران يشػػػترط اػػػي ىػػػذا الر ػػػا أفٍ 
انق ا  إلى  ال يؤدممة بأ ر رجعي ك ب عليو زكاؿ الجريالبلحؽ ابل يعتبر راإلذف السابؽ ابل يترت

 الحماية القانكنية المقررة لحرمة الحياة الااصة.

 الركف المعنو  :ثانياً 

القصػد  ف  أكمػف المعلػـك  ،اػي ىػذا النػكع مػف الجػراشـ صػكرة القصػد الجنػاشي  3)يتاذ الررف المعنكم
 .اإلرادةالجناشي العاـ يقـك على عنصريف كىما عنصر العلـ كعنصر 

ذلػؾ أف يعلػـ ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي : .عنصر العمـ1
أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتػدا  علػى الحيػاة الااصػة لؤلاػراد باإل ػااة بعدـ مشركعية اعلو ك 

ػػ كىػذا العلػػـ مفتػرض لػدل الجػػاني كعليػو أف ي بػت عرػػس  ،كقػم عليػو اعلػػو المػادم فٍ بعػدـ ر ػا  مى
علػػػى ذلػػػؾ اذا انتفػػػى علػػػـ الجػػػاني بأحػػػد  كبنػػػا ن  ،ا القػػػانكفالتػػػي شػػػرعي اإل بػػػاتلػػػؾ برااػػػة طػػػرؽ ذ

الجريمػػة  ف  أل ؛كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة ؛العناصػػر الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي
                                                 

.170ص ، مرجم سابؽ، جماؿ عجالي  (1)  
.246-245، صمرجم سابؽ، شااص قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األ، سالـ الررد  (2)  

ـ.1979، القاىرة، مطبعة القاىرة، جراشمو الااصة –القانكف الجناشي ، نظر لذلؾ د. محمد عكضا  (3)  
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أك  يعلػػـ الجػػاني بمصػػدر الحصػػكؿ علػػى التسػػجيؿ يتعػػيف أفٍ ، كتطبيقػػان لػػذلؾ  1)بديػػر ررػػف معنػػكم
أك  الصػػػػػػكرةأك  اسػػػػػػتعماؿ للتسػػػػػػجيؿأك  النشػػػػػػرأك  اإلذاعػػػػػػةكأنػػػػػػو يقػػػػػػـك ، المسػػػػػػتنداتأك  الصػػػػػػكر

أما إذا علـ الجاني بذلؾ عقب ارترابو للجريمة ابل جريمة آنذاؾ لتالؼ عنصر العلػـ ، المستندات
ذا علػػـ الجػاني بأنػو ، اينا ينتفي القصد الجناشي، المركف للقصد العاـ ابل جريمة اي ىذه الحالػة كا 

أك  اإلذاعػػػةيرترػػب جريمػػة كرغػػـ ذلػػػؾ اسػػتمر اػػػي إتيػػػػاف األاعػػػاؿ الماديػػػة المركنػػػػة للجريمػػة كىػػي 
 .اينا يعد مرتربان للجريمة، الطباعةأك  االستعماؿأك  النشر

شرطان أساسيان للمسشكلية الجناشيػة بكجػو عػاـ اػبل تقػكـ المسػشكلية   2)اإلرادةتعتبر : اإلرادة.عنصر 2
ذا انصػػػرات إ إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  ،اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

لػػى اتاػػاذ التصػػرؼ الجرمػػي ك إلػػى  اإلرادة  اإلرادةالنتيجػػة الجرميػػة كيشػػترط أف ترػػكف ىػػذه  أحػػداثا 
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد :التي قػد تشػكبيا م ػؿسليمة االية مف العيكب 

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
 إرػراهأك  مادم إرراهالحياة الااصة اي احدل الصكر الامس التي سبؽ لنا أف بيناىا تحت تأ ير 

رادةمعنػػػكم ك  اذا أ بػػػت المػػػتيـ  إالتصػػػرؼ مفتر ػػػة كاقػػػان للقكاعػػػد العامػػػة اػػػي المسػػػشكلية اتاػػػاذ ال ا 
اسػػتعماؿ أك  تسػػييؿ النشػػرأك  النشػػرأك  اإلذاعػػةإلػى  لػػذلؾ يجػب أف تتجػػو إرادة الجػػاني  3)عرسػيا

ػػ، المسػػػتندات مك ػػكع الجريمػػةأك  الصػػكرأك  التسػػجيبلت يقػػػـك  ػفٍ اػػػبل تتػػكاار الجريمػػة اػػػي حػػػؽ مى
المسػػػتندات علػػػػى غيػػػر عمػػػد أك  الصػػػكرأك  اسػػػتعماؿ التسػػػجيبلتأك  ،طباعػػػةأك  بػػػإعبلف تسػػػجيؿ

 .  4)تلؾ الصكرأك  كدكف أف يركف عالمان بما يحكيو ذلؾ التسجيؿ

 
 

 

                                                 

 .246ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على االشااص ، سالـ الررد(1) 
، 2ط، مصر، دار الني ة العربية، شرح قانكف العقكبات القسـ الااص، نظر اي ذلؾ د. اكزية عبد الستارا (2)

 ـ.2000
  247ص، مرجم سابؽ، )جراشـ االعتدا  على االشااص قانكف العقكبات القسـ الااص ، سالـ الررد(3) 
 .171ص ، مرجم سابؽ، جماؿ عجالي (4)
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 المطمب الثاني
 الوثائؽأو  الصورأو  داـ لمتسجيؿاالستخأو  اإلعالفأو  عقوبة جريمة االحتفاظ

 اسػتعماؿ للتسػجيؿأك  نسػخأك  طباعػةأك  النشػرأك  اإلذاعةعاقب المشرع الفلسطيني على جريمة 
  مررر مػف قػانكف العقكبػات المطبػؽ 1/262المستندات مف ابلؿ نص المادة )ث/أك  الصكرأك 

و اعتبرىػػػا مػػػف جػػػراشـ االعتػػػدا  علػػػى الحيػػػاة ألن ػػػ ؛اػػػي قطػػػاع غػػػزة بػػػالحبس مػػػدة ال تزيػػػد عػػػف سػػػنة
 262علييػػا اػػي الفقػػرة ال انيػػة مػػف المػػادة الااصػػة لؤلاػػراد باإل ػػااة للعقكبػػة الترميليػػة المنصػػكص 

  مػف 1" يحرـ اي جميػم األحػكاؿ المنصػكص علييػا اػي الفقػرة ) : مررر كالتي تنص على التالي
 : ىذه المادة بما يلي

  إعدامياأك  محك التسجيبلت المتحصلة عف الجريمة :أكالن . 
 1)تحصؿ عنياأك  قد استادـ اي الجريمة مصادرة األجيزة كغيرىا مما يركف :ان  اني . 

  بػػالتكااؽ مػػػم  الجريمػػة السػػػابقة قػػد أكرد نػػػصف المشػػػرع الفلسػػطيني اػػػي قطػػاع غػػػزة أ كجػػد الباحػػث
  309على ىذه الجريمػة اػي المػادة )أ/ مصرم حيث نصالقانكف العقكبات النصكص الكاردة اي 

امػػػس بالسػػػجف مػػػدة ال تزيػػػد عػػػف مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات المصػػػرم كقػػػد قػػػرر عقكبػػػة ىػػػذه الجريمػػػة 
 .سنكات

  مػػف 369القػػانكف الفرنسػػي كجػػدنا أنػػو قػػد نػص علػػى ىػػذه الجريمػػة اػػي المػػادة رقػػـ )إلػػى  كبػالرجكع
   .2قانكف العقكبات الفرنسي كقرر عقكبة السجف امس سنكات لمرترب ىذه الجريمة

ػػػػػإذا رػػػاف ا، كقػػػػػد نػػػػػص المشػػػػػرع علػػػػػى ظػػػػػرؼ مشػػػػػدد ليػػػػػذه الجريمػػػػػة مسػػػػػتمدان مػػػػػف صفػػػػػة الجانػػػػػي
ترػػػكف العقكبػػػة الحبػػس ، الجانػػي مكظفػػان عامػػان كاعتمػػػد علػػػى سػػػلطة كظيفتػػػو اػػػي ارتػػػراب جريمتػػػو

متعلقػػة   مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ اػػي قطػػاع غػػزة ال112مػػػدة ال تزيػػػد سػػنتيف حسػػب المػػادة )
 .بإسا ة استعماؿ الكظاشؼ

  
                                                 

  (1) .المطبؽ اي قطاع غزة 1936لسنة   74)قانكف العقكبات الفلسطيني رقـ ،   مررر262المادة ) 
 ، أطركحػة مقدمػة لنيػؿ نظر اػي ذلػؾ د. نػكيرم عبػد العزيػز، الحمايػة الجزاشيػة للحيػاة الااصػة )دراسػة مقانػةا  (2

 .88ص-63ص ،2011،درجة الدرتكراة، جامعة الحاج لا ر باتنة، الجزاشر
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االجريمػػػػة ، غػػزة الػـ يػػنص صراحػػػػة بالعقػػػػاب علػػػػى الشػػػػركع بػالرجكع للمشػػرع الفلسػػطيني اػػي قطػػاع
كبالرجػػػػكع لحرػػػـ القكاعػػػد العامػػػة يتبيػػػف عػػػدـ العقػػػاب علػػػى الشػػػركع اػػػي الجنػػػح مػػػا لػػػـ  ،ىنػػػػا جنحػػػػة

اييا ايك لػـ يعاقػب  المشرع لـ يعاقب على الشركع ف  أكطالما   1)ينػص صراحػة علػى العقاب عليو
 الشركع اي ىذه الجراشـ.على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

علػى الشػركع 1992مف قػانكف   226/5)كالمادة 1970مف قانكف   372)عاقب المشرع الفرنسي اي المادة  (1)
مررر   309)المادة  الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة . أما اي قانكف العقكبات المصرم كحسب نص اي ىذه

  منو لـ 378حسب نص المادة )منو لـ تعاقب على الشركع اي ىذه الجراشـ . أما اي قانكف العقكبات اإلماراتي ك 
 .ي ان على الشركع اي ىذه الجريمةتعاقب أ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاىي

جرائه االعتداء على اخلصوصية الواقعة على البياىات 

 اإللكرتوىيةىظنة املعاجلة أداخل 

 

 

 

 



  

79 

 

 :وتقسيـ تمييد

كجدنا ، الاصكصية كاصكصان ما يتعلؽ بالحماية الجناشية ليذا الحؽاي ا ـ دراستنا للحؽ اي 
لػـ تفػرد لػو  إنيػاحيػث ، بعض الدكؿ اي تشػريعاتيا ال تػزاؿ ال تعتػرؼ بيػذا الحػؽ رحػؽ مسػتقؿ أف  

قكاعده الااصة بو كلـ تتطرؽ لتكاير حماية جناشية ااصة متعللةن بأف االعتراؼ بيذا الحػؽ يم ػؿ 
الربيػػػػرة كلتػػػأ يره علػػػػى ارػػػػرة الحريػػػػة  األىميػػػػةمساسػػػان بػػػػبعض الريانػػػػات الدسػػػتكرية كالسياسػػػػية ذات 

ف يتنػػازؿ عػػف أتادـ التقنيػػات الحدي ػػة ال بػػد لػػو ف الشػػاص الػػذم يسػػأإلػػى  باإل ػػااة، الشاصػػية
كعنػدما ، المتطػكرة بشػرؿ متسػارع  1)بعض اصكصياتو اي سبيؿ داكلػو ىػذه السػاحة الترنكلكجيػة

نتحدث ىنا عػف بعػض اصكصػياتو نتحػدث عػف تنػازؿ الفػرد عػف بعػض المعلكمػات المرتبطػة بػو 
كمػف ىػذه الػدكؿ التػي  آاػريفانو ما يعتبر ااصان عنػد الػبعض ال يعتبػر رػذلؾ عنػد إلى  باإل ااة

يطاليا ،كأستراليا ،ىي بريطانيا ،ال تعترؼ بفررة الحؽ اي الاصكصية رحؽ مستقؿ  .كا 

كاعتراػت مساحات اي قكانينيا لحماية ىذا الحػؽ جناشيػان كمػدنيان  أاردتاي المقابؿ ىناؾ تشريعات 
كالمصػػرم  يسػػرمكالسك  كاأللمػػانيف مػػف ىػػذه التشػػريعات الفرنسػػي أبركنػػو حػػؽ مسػػتقؿ حيػػث نجػػد 

تعػػػرض حيػػػاة الفػػػرد الااصػػػة إلػػػى  أدلف التطػػػكر الترنكلػػػكجي الياشػػػؿ كالػػػذم أكالجزاشػػػرم متعللػػػيف 
سػعي الدكلػة لجعػؿ إلػى  باإل ػااة الذم يشرؿ اطران على حياة الفػرد ك المجتمػم األمرالنتيارات 

لو  كأاردتتنظيـ ىذا الحؽ رحؽ مستقؿ إلى  الفرد اي حالة مف اليدك  كالطمأنينة كالالكة سارعت
 .حماية جناشية كمدنية

لى الحياة الااصة كتنكعيا كجدنا كنظران التساع مفيكـ الجراشـ التي تداؿ  مف جراشـ االعتدا  ع
جػراشـ تقػم علػى ك ، جراشـ تقليدية ااض الفقيػا  اييػا بمػا ايػو الرفايػةإلى  ف مف ىذه الجراشـ تنقسـأ

 األنظمػػػةجػػػراشـ تقػػػم علػػػى الحيػػػاة الااصػػػة دااػػػؿ ك  اإللرتركنيػػػةالحيػػػاة الااصػػػة باسػػػتاداـ األدكات 
 . كالتي ىي مك كعنا ابلؿ الفصؿ ،الحاسكبية كىي الجراشـ التي تقم على البيانات االسمية

المعلكمػات  اصكصػيةالػذم يتم ػؿ اػي  الحؽ اي الاصكصية المعلكماتية لؤلارادإلى  لذؾ نتطرؽ
دارة جمم التي تت مف قكاعد كاالتصاالت محؿ المعالجة؛ كالسرية عبر الياتؼ كالبريػد  البيانات كا 

                                                 

، اإلسػرندرية، دار الجامعػة الجديػدة للنشػر،  ػمانات الاصكصػية اػي اإلنترنػت، نظر اي ذلؾ د. كليد سػالـا (1)
 .72، ص2012، بدكف طبعة
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 المعلكمات بيف الربط على قادر ربير عالـ ااإلنترنت  1)كغيرىا مف كساشؿ االتصاؿ. اإللرتركني
 ىكيتػو؛ كبالتػالي كتحديػد صػاحبيا عػف مباشػرة غيػرأك  مباشػرة بطريقػة األاراد علييا يحصؿ التي

 التسجيؿ طريؽ عف المعلكمات ىذه تجمم اقد، للاطر المعلكماتية الاصكصية اي حقو تعريض
 صػكرة بجمعيا تقكـ التي الجية تمنح التي التجسس برمجيات ابلؿ مفأك  ما مكقمإلى  للداكؿ

 . 2) دباألارا الااصة المعلكمات عف

ت ػػكر عنػػد تحديػػد نطػػاؽ حػػؽ الفػػرد اػػي المطالبػػة باصكصػػيتو المعلكماتيػػة كطبيعػػة  اإلشػػراليةلرػػف 
 صػاحبيا ال علػى تػدؿ ال التػي المجيكلػة نطػاؽ؛ االمعلكمػاتىػذا الالمعلكمات التػي تػداؿ  ػمف 

رذا   3)المجيكؿ. قيد بقيت ياأن   طالما لؤلاراد المعلكماتية الاصكصية انتياؾ اي إشرالية أم ت ير
 ال االطبلع علييا كمعالجتيا لؤلاراد افي حاؿ العامة بالحياة تتعلؽ المك كعية؛ التيالمعلكمات 

أك  االسػمية أمػا المعلكمػات.  4) المعلكماتيػة بالحفػاظ علػى اصكصػيتيـ األاػراد لحػؽ ان انتيارػ تعػد
 كالمالية الصحية بحالتو الااصة رالبيانات، للفرد الااصة الحياة اي بالحؽ تتعلؽ التي الشاصية
 إلػى للتعػرؼ  5)اآلليػة؛ للمعالجػة محػبلن  البيانػات ىػذه ترػكف عنػدما، كالعاشليػة كالمينيػة كالكظيفيػة

                                                 

 . الاصكصية9الالكية، مرجم سابؽ، ص  المعطيات – الالكية التجارة – الالكية   يكنس عرب، البنكؾ1)
 : اآلتي اإللرتركنيكحماية البيانات، مقاؿ متكار على الرابط 

http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=199/,  :18/07/2017تاريخ الزيارة  
، بحث متكار 2014. عادؿ عامر، مفيـك الحؽ اي الحياة الااصة لؤلاراد، 5منى المكسكم، مرجم سابؽ، ص 
 اآلتي: اإللرتركنيعلى مكقم دنيا الكطف على الرابط 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/19/348396.html,  :18/07/2017تاريخ الزيارة  
168المكمني، مرجم سابؽ، ص  نيبل  (2   

 ت الحؽ اي الاصكصية اي ظؿ االستادامات البلمنيجيػة لبنػكؾ المعلكمػات "دراسػةالداللعة، مشربل سامر  3)
 ، ص2008 ، 1 ، العػػدد )24كاالجتماعيػػة، المجلػػد ) اإلنسػػانيةمقارنػػة"، مجلػػة أبحػػاث اليرمػػكؾ: سلسػػة العلػػـك 

 .243 . سكزاف األستاذ، مرجم سابؽ، ص239
 الداللعػة، مرجػم سػامر .168 سػابؽ، ص مرجػم المػكمني، . نيػبل 639سػابؽ، ص الشػكابرة، مرجػم محمػد  4)

 .243 ص، سابؽ
 كالرمبيػكتر القػانكف مػؤتمرإلػى  مقػدـ بحػث، األردنػي الجزاشػي التشػريم اػي الحاسكب جراشـ كاقم، صالح   ناشؿ5)

لػدل:  إليػو مشػارنا .10ص  2000، المتحػدة العربيػة اإلمػارات جامعػة، كالقػانكف الشػريعة برليػة المنعقػد، كاإلنترنػت
اػي القػانكف العربػي النمػكذجي  كاإلنترنػتمرااحػة جػراشـ الرمبيػكتر ، عبػد الفتػاح حجػازم  .63 ص الشػكابرة محمػد

 . نيبل615 ص، 2006، اإلسرندرية، الجامعي الفرر دار، 1  ط، ”دراسة قانكنية متعمقة اي القانكف المعلكماتي“
 .168ص ، سابؽ مرجم المكمني

http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=199/
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/19/348396.html%20تاريخ%20الزيارة%203/4/2015
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 كتعامبلتػو، الدينيػة كمعتقداتػو، السياسػية التجاىاتػو كرسػـ صػكرة المعلكمػة ىػذه محػؿ األشػااص
 الشاصػية الحريػة النتيػاؾ ان حقيقيػ ان تيديػد تم ػؿيػا اإن    1)كىكاياتػو؛ كجنسػيتو، كالبنريػة الماليػة

 لؤلاراد؛ حاؿ انتياريا. المعلكماتية كالاصكصية

بقليؿ مف التفصيؿ طبيعة البيانات التػي تػداؿ  ػمف الاصكصػية كذررنػا  بينان مف ابلؿ ما سبؽ 
البيانات التي تداؿ  مف بنكؾ المعلكمات االسؤاؿ ىنا ريؼ يتـ تجميم ىذه البيانات ؟ك مػا  أنيا

 الحاسكبية اي ىذا المك كع ؟ كاألجيزة اإلنترنتشأف شبرة 

التػي يعتبػر الػداكؿ  اإلنترنػتنظران للتطكر الياشؿ اي ترنكلكجيا االتصاؿ كالتكاصؿ كظيكر شػبرة 
 كأصػبحتلييا اي بعض البلداف م ؿ ارنسا حػؽ لرػؿ اػرد كألنيػا دالػت اػي جميػم منػاحي حياتنػا إ

الجتماعي م ؿ ايس بكؾ ك تكيتر ك مطلبان يصعب االستدنا  عنو ظيرت بعض مكاقم التكاصؿ ا
عيد االقتصػػػادم ظيػػػرت علػػػى الصػػػ أمػػػاكاتػػػس اب كتلدػػػراـ كغيرىػػػا ىػػػذا علػػػى الصػػػعيد االجتمػػػاعي 

التػي تقػدميا الحركمػات  اإللرتركنيةالادمات إلى  لرتركنية عالمية كمتعددة باإل ااةإمكاقم تجارة 
تسػجيؿ اييػا كبع ػيا يتطلػب بيانػات تسييبلن لحياة المكاطنيف جميعيا تتطلب بيانػات كاسػتمارات لل

حساسة م ؿ رقـ بطاقػة االشتمػاف إلتمػاـ المعاملػة التجاريػة ك رػكف ىػذه البيانػات تصػلح الف ترػكف 
ربمػػػػا أك  ف يػػػػتـ حمايػػػػة ىػػػػذه البيانػػػػات  ػػػػد سػػػػرقتياألحقػػػػكؽ الشاصػػػػية كالماليػػػػة ك ال بػػػػد محػػػػبلن ل

د ة تحمػي ىػذه البيانػات كالتػي استاداميا بشػرؿ غيػر مشػركع لػذلؾ ال بػد مػف تػكاير قػكانيف مسػتح
الػذم عملػت عليػو بعػض الػدكؿ المتقدمػة م ػؿ  األمػرىػذا ، تعتبر مف قبيػؿ الحػؽ اػي الاصكصػية

القصػكر  أكجػوف نبػيف لجيػات االاتصػاص أسبؽ كجب علينا رباح يف قانكنييف ارنسا لذلؾ كمما 
ظيػا اػي القكاعػد القانكنيػة كعػدـ قػػدرتيا علػى مجػاراة ىػذا الاطػر الػػداىـ كتصػنيؼ ىػذه الجػػراشـ  ركا 

 .1994كاقان لقانكف العقكبات الفرنسي الجديد لسنة 

التشػريعات المعتراػة بػالحؽ اػي الاصكصػية رحػؽ إلػى  لذلؾ كمما سبؽ تطرقنا ابلؿ ىذا الفصػؿ
الحاسػػكبية المتعلقػػة بالحيػػػاة  األنظمػػةمسػػتقؿ كتناكلنػػا غالػػب الجػػراشـ الكاقعػػة علػػى البيانػػات دااػػؿ 

                                                 

 مشارنا .82 ص، 2000، القاىرة، العربية الني ة دار، االلرتركنية للتجارة الجناشية الحماية، رم اف   مدحت1)
دراسػة قانكنيػة “مرااحػة جػراشـ الرمبيػكتر كاالنترنػت اػي القػانكف العربػي النمػكذجي ، عبػد الفتػاح حجػازم :لػدل إليػو

 .615 ص، مرجم سابؽ، ”متعمقة اي القانكف المعلكماتي
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ىذه الجراشـ ىي مك كع دراسػتنا اػي ىػذا الفصػؿ حيػث بعػكف اهلل سػيتـ تقسػيـ  فألنظران  ؛الااصة
 : تيىذا الفصؿ راآل

  :جريمة حفظ البيانات كتازينيا على نحك غير مشركعالمبحث األوؿ. 
  :غير المشركع للبيانات االسمية اإلاشا جريمة المبحث الثاني. 
  :للبيانات الشاصية دكف ترايص اإللرتركنيةجريمة المعالجة المبحث الثالث. 
 للبيانػػػات  اإللرتركنيػػػةجريمػػػة االنحػػػراؼ عػػػف الدػػػرض مػػػف المعالجػػػة : المبحػػػث الرابػػػف

 .االسمية
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 المبحث األوؿ 
 جريمة حفظ البيانات وتخنينيا عمى نحو غير مشروع

الباحػػػػث تنػػػػاكؿ اػػػػبلؿ دراسػػػػتو الجػػػػراشـ االعتػػػػدا  علػػػػى الحيػػػػاة الااصػػػػة  ف  أكذررنػػػػا رمػػػػا سػػػػبؽ 
لذلؾ كجب  ؛للبيانات اآلليةالمعلكماتية لؤلاراد حيث سيتـ الحديث عف رؿ ما يتعلؽ بالمعالجة 

 . 1)يف للقارئ تعريؼ البياناتف نبٌ أ

إشرالية؛ إذا رانت ناتجة عف اعؿ مشركع يصبغ  مسألة حفظ البيانات كتازينيا أم بدايةن؛ ال ت ير
ىػذا الفعػؿ قػد جػا   ػمف  طالمػا أف  ، الصفة الشرعية على الفعؿ الذم تقـك بو المؤسسات كاألاراد

 ت ػكر إذا رػاف ىػذا الفعػؿ قػد اإلشػراليةلرػف ، النطػاؽ القػانكني المرسػـك لػو اػي عمليػة الجمػم ىػذه
 الرسػاشؿ مراقبػة طريػؽ عػف كتازينيػا المعلكمػات حفػظ اػي مشػركعة غيػر ككسػيلة بطريقػة ارترػب

 اػبلؿ مػفأك  الحاسػكب اػي افيػة أسػبلؾ تكصػيؿ طريػؽ عػفأك  كالتقاطيػا المتبادلػة اإللرتركنيػة
 التي المرالمات على التنصت ابلؿ اآلاريف مف تاص بياناتإلى  التكصؿأك  اإللرتركني البريد
ترايص  بدكف حقيقية شاصية بيانات معالجةأك  جمممف ابلؿ أك  ،  2)اإلنترنت شبرة عبر تتـ

                                                 

المعطيػات التػي تتاػذ أك  القياسػاتأك  كالبيانات : البيانػات تيتبػر مجمكعػة مػف الحقػاشؽالفرؽ بيف المعلكمات  (1)
ىدؼ معيف لذا تكصػؼ بالمػادة أك  حدثأك  مك كعأك  كتعبر عف اررة  أشراؿأك  رمكزأك  صكرة أرقاـ كحركؼ

 المعلكمػػات الاػػاـ التػػي يػػتـ تحكيليػػا عػػف طريػػؽ الحاسػػكب لدػػرض اسػػتاراج معلكمػػات معينػػة كتسػػمى العبلقػػة بػػيف
تشػػػػديؿ البيانػػػػات للحصػػػػكؿ علػػػػى المعلكمػػػػات  ػػػػـ تسػػػػتادـ ىػػػػذه أك  ذ يػػػػتـ تجميػػػػمكالبيانػػػػات بالػػػػدكرة االسػػػػترجاعية إ

مجمكعػة إ ػااية مػف البيانػات التػي يحصػؿ تجميعيػا كمعالجتيػػا إلػى  المعلكمػات اػي إصػدار قػرارات تػؤدم بػدكرىا
الجريمػػػة ، ار قػػػرارات جديػػػدة )محمػػػد سػػػالـمػػػرة أاػػػرل للحصػػػكؿ علػػػى معلكمػػػات إ ػػػااية يعتمػػػد علييػػػا اػػػي إصػػػد

حيػػث تػػـ تعريػػؼ البيانػػات اإللرتركنيػػة  ـ2017لسػػنة   16)قػػرار بقػػانكف رقػػـ إلػػى  كبػػالرجكع،  86ص، المعلكماتيػػة
نقلػػو باسػتاداـ ترنكلكجيػػا المعلكمػػات أك  نشػػاؤهأك إ معالجتػوأك  علػى أنيػػا رػػؿ مػا يمرػػف تازينػػو  1)اػي المػػادة رقػػـ 

كعراػػػت نفػػػس المػػػػادة ، اإلشػػػارات كغيرىػػػاأك  الرمػػػكزأك  الحػػػركؼأك  األرقػػػاـأك  الصػػػكرأك  بكجػػػو اػػػاص الرتابػػػة
معلكمػػػػات يمرػػػػف تازينيػػػػا كمعالجتيػػػػا كتكريػػػػدىا كنقليػػػػا بكسػػػػاشؿ ترنكلكجيػػػػا  معلكمػػػػات اإللرتركنيػػػػة علػػػػى أنيػػػػا أمال

اإلشػػارات كغيرىػػا، ؼ أك الرمػػكز أك الحػػرك أك  األرقػػاـأك  الصػػكتمػػات بكجػػو اػػاص بالرتابػػة أك الصػػكر أك المعلك 
ف الجػػراشـ الكاقعػػة بحػػؽ المعلكمػػة ىػػي أ مػػف اػػبلؿ مػػا سػػبؽ يػػرل الباحػػث انػػو رغػػـ االاػػتبلؼ اػػي المصػػطلح إالك 

لرػػف تعامػػؿ نفػػس المعاملػػة مػػف  نشػػا أك اإل معالجتيػػا كتكريػػدىا بينمػػا الجػػراشـ الكاقعػػة بحػػؽ البيانػػات المعالجػػة النقػػؿ
 ناحية قانكنية. 

  .174-172ص ، سابؽ مرجم، المكمني نيبل  (2



  

84 

 

 بتنظيـ الااصة باإلجرا ات االلتزاـ عدـأك  ،  1)بذلؾ القياـ ليـ مصرح غير أشااص ابلؿ مف
 الشاصية. البيانات كنشر كمعالجة حفظ عملية

 البيانػات علػى كاالطػبلع االاتػراؽ علػى اقػط يقتصػر ال اليػاتؼ النقػاؿأك  اػااتراؽ الحاسػكب
نمػا، ايػو المازنػة كالمعلكمػات  كحفػظ تاػزيفإلػى  ليصػؿ االطػبلع حػدكد االاتػراؽ ىػذا يتعػدل كا 
سا ة كتصنيفيا كتحليليا كمعالجتيا المعلكمات  .  2)استاداميا كا 

 لؤلاػراد؛ تشػمؿ الااصػة بالحيػاة المتصػلة المعلكمػاتأك  الشاصػية بالمعطيػات الماسػة اػالجراشـ
 علػى طريػؽ الػداكؿ غيػر المشػركع كاالعتػدا الشاصػية عػف  البيانػات علػى االطػبلع جػراشـ

االتفاقيػػػة األكركبيػػػة لمرااحػػػة جػػػراشـ  كىػػػذا مػػػا نصػػػت عليػػػو .  3)المحميػػػةأك  السػػػرية المعطيػػػات
  منيػػػػا التػػػػي جرمػػػػت الػػػػداكؿ غيػػػػر 3  ك)2اػػػػي المػػػػادة ) 2001الحاسػػػػكب كاإلنترنػػػػت بكدابسػػػػت 

 الحماية بقصػد الحصػكؿ علػى البيانػاتكانتياؾ إجرا ات ، المشركع للشبرات كاألنظمة المعلكماتية
االلتقاط المتعمد غير المشركع للمعطيػات أك  رما جرمت االعتراض، ألم غرض إجرامي آارأك 

 باستاداـ الكساشؿ الفنية الماتلفة.

كجػػدنا أف قػػانكف  كاػػي ىػػذا السػػياؽ؛ كمػػف اػػبلؿ احػػص المنظكمػػة القانكنيػػة الفلسػػطينية مػػف ناحيػػة
 علػى 2009  مررر الم ااة اػي عػاـ 262غزة قد نص اي المادة )العقكبات المطبؽ اي قطاع 

معاقبػػة رػػؿ شػػاص اعتػػدل علػػى حرمػػة الحيػػاة الااصػػة ألحػػد األشػػااص بارترابػػو األاعػػاؿ غيػػر "
نقػؿ أك  نسػخأك  سػجؿأك  بػأف اسػترؽ السػمم، بدير ر ا  المجنػي عليػوأك  المصرح لو بيا قانكننا

ػػا جػػرل اػػي أحػػد األمػػارف عػػف طريػػؽ أك  عػػف طريػػؽ اليػػاتؼ؛أك  ،جيػػاز مػػف األجيػػزة حػػدي نا ااصن
أرسػػؿ بػػأم جيػػاز مػػف األجيػػزة صػػكرة شػػاص اػػي مرػػاف اػػاص ، اػػإذا أك  نسػػخأك  نقػػؿأك  الػػتقط

صػػػػدرت األاعػػػػاؿ المػػػػذركرة أ نػػػػا  اجتمػػػػاع علػػػػى مسػػػػمم كمػػػػرأل األشػػػػااص الػػػػذيف ييميػػػػـ األمػػػػر 
ػػا مػػا لػػـ يبػػدكا اعترا ػػيـ علػػى الفعػػؿ، الحا ػػريف اػػي ذلػػؾ االجتمػػاع اػػاف ر ػػا  ىـ يرػػكف مفتر ن

                                                 

كالقػانكف  الشػرطة كدكر الفنيػة كالمصػنفات المؤلػؼ كحقػكؽ الرمبيػكتر جػراشـ، عفيفػي عفيفػي، الشػاذلي اتػكح  (1
 .276 ص، 2003، لبناف، الحقكقية الحلبي منشكرات، "مقارنة "دراسة

اسػػتاداـ األجيػػزة دكف   مػػف القػػانكف النمػػكذجي التػػي نصػػت علػػى أف إسػػا ة 188  ىػػذا مػػا ذىبػػت إليػػو المػػادة )2)
يرػكف مػف اػبلؿ االعتػدا  غيػر القػانكني كالتػداؿ اػي البيانػات التػي يت ػمنيا ، كجو حػؽ ألغػراض ارترػاب جريمػة

 الحاسب اآللي كالعبث اييا.
 .57ص ، 2008، البحريف، ااراكم للدراسات كالنشر، 1ط.، اإللرتركنيةالجراشـ ، الطكالبة   علي3)
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رمػا  البقػا  ايػو دكف كجػو مشػركعأك  اقتحاـ نظاـ لمعلكمػات حاسػكب اػاص بػالديرإلى  باإل ااة
 نصت .

لػػػـ يعػػػال  ىػػػذا الػػػنص مك ػػػكع جريمػػػة االعتػػػدا  علػػػى الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية المعلكماتيػػػة بشػػػرؿ 
ىذه الجراشـ؛ اقػد اقتصػر ىػذا الػنص علػى معالجػة كا ح بالشرؿ الذم ال يمرف معو القياس على 

 إرساليما .أك  ،التقاط صكرة شاص اي مراف ااصأك  مسألة استراؽ السمم لحديث ااص

القػػكانيف المطبقػػة اػػي ال ػػفة الدربيػػة كجػػدنا أف ىنػػاؾ بعػػض النصػػكص المتنػػا رة اػػي إلػػى  كبػػالنظر
ااصػػػة اػػػي ، المعلكماتيػػػةقػػػانكف االتصػػػاالت ك التػػػي تػػػنص علػػػى حمايػػػة الحػػػؽ اػػػي الاصكصػػػية 

  مػػف قػػرار كزيػػر االتصػػاالت التػػي تػػنص 1) التشػػريعات المتعلقػػة باالتصػػاالت كتنظيميػػا؛ رالمػػادة
يجب على المراص لو أف يبذؿ رااة الجيكد البلزمة كال ػركرية ل ػماف الاصكصػية على أف: "

 سياؽ عملو مػف أمالتي يحصؿ علييا اي ، للمعلكمات كاألسرار التجارية كغير التجارية كالسرية
كذلػؾ مػف اػبلؿ ك ػم كتطبيػؽ إجػرا ات معقكلػة للمحااظػة ، شاص يقدـ لػو الاػدمات المراصػة

  مػػػف قػػػرار كزيػػػر 2اػػػي حػػػيف نجػػػد أف المػػػادة ).  1)اصكصػػػية كسػػػرية تلػػػؾ المعلكمػػػات" علػػػى
على المراص لو أف يحتفظ ببيانات رااية بشأف إجرا ات الترنكلكجيا كاالتصاالت تنص على أف 

علػى نحػك يرفػؿ للػكزارة التحقػؽ مػف ذلػؾ )عنػد ، علػى الاصكصػية كالسػرية الااصػة بػو اظػةالمحا
   2)طلبيا ".

 

                                                 

بشػػػأف اصكصػػػية كسػػػرية معلكمػػػات  2013  لسػػػنة 2ترنكلكجيػػػا المعلكمػػػات رقػػػـ )  قػػػرار كزيػػػر االتصػػػاالت ك 1)
،  103مػػػف عػػػدد الكقػػػاشم الفلسػػػطينية رقػػػـ )،  56المنشػػػكر علػػػى الصػػػفحة )، كبيانػػػات المشػػػترريف كحفػػػظ البيانػػػات

. يجػػب علػػى المػػراص ليػػـ بػػذؿ رااػػة الجيػػكد المعقكلػػة 1. رمػػا نصػػت ىػػذه المػػادة علػػى: " 8/12/2013)بتػػاريخ 
باإلاصػاح  كيسػمح، كسػرية بيانػات المشػترريف التػي يػتـ الحصػكؿ علييػا تنفيػذان ليػذه التعليمػات اصكصػية ل ػماف

المػراص ليػـ االحتفػاظ برااػة البيانػات  . يجػب علػى2 .عػف أيػة معلكمػات تتعلػؽ بالمشػترؾ كاقػان للقػكانيف السػارية
مػدة التػي ترػكف اييػا بطاقػات تعريػؼ أمػارف آمنػة طػكاؿ ال كالمعلكمات الااصة بالمشترريف اي سجبلت تحفػظ اػي

 السػػجبلت الااصػػة ببطاقػػات تعريػػؼ المشػػترريف غيػػر النشػػطة إال بمكااقػػة كال يجػػكز إتػػبلؼ، المشػػترريف نشػػطة
المنشػكر ، بشأف تسػجيؿ بيانػات المشػترريف اػي ادمػة االتصػاالت الالكيػة 2009  لسنة 1الكزارة". تعليمات رقـ )

 .1/11/2009بتاريخ ،  83الفلسطينية رقـ ) مف عدد الكقاشم،  111على الصفحة )
المصدر السابؽ. ، 2013  لسنة 2  قرار كزير االتصاالت كترنكلكجيا المعلكمات رقـ )2)  
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بشػػػأف  ـ2017لسػػػنة   16)  مػػػف القػػػرار بقػػػانكف رقػػػـ 4ف المػػػادة رقػػػـ )أكمػػػف ناحيػػػة أاػػػرل كجػػػدنا 
المطبؽ اي ال فة الدربية تحد ت اي السياؽ بشأف حماية البيانات حيث رػاف  اإللرتركنيةالجراشـ 

 لرتركنيػان إكسػيلة مكقعػان  بأم. رؿ مف داؿ عمدان دكف كجو حؽ 1نص المادة على النحك التالي " 
تجػػػػاكز الػػػػداكؿ أك  جػػػػز  منيػػػػاأك  كسػػػػيلة ترنكلكجيػػػػا معلكمػػػػاتأك  لرتركنيػػػػةإشػػػػبرة أك  نظامػػػػان أك 

الدرامػػة ال تقػػؿ عػػف مػػاشتي أك  ر اػػي التكاجػػد بعػػد علمػػو بػػذلؾ يعاقػػب بػػالحبساسػػتمأك  المصػػرح بػػو
 بالعقكبتيف رلتييما.أك  ردنيألؼ دينار أردني ك ال تزيد عف أدينار 

 ذا ارترب الفعؿ المحدد اي الفقرة ......... الخإ. 2

أو  المعمومػاتيلكترونية مخننة في النظاـ إمعمومات أو  لغاء بياناتإ ا ترتب عمى الدخوؿ إ. 3
تدييػػػر أو  المسػػتفيديفأو  الحػػػؽ الضػػرر بالمسػػتخدميفأو  نشػػرىا إعػػادةأو  نشػػرىاأو  نسػػخيا
 طريقة استاداموأك  تصميماتوأك  شدؿ عنكانوأك  تعديؿ محتكياتوأك  لداؤهإأك  اإللرتركنيالمكقم 

يعاقػب باألشػداؿ الشػاقة المؤقتػة مػدة ال تزيػد علػى  أدارتوالقاشـ على أك  انتحاؿ شاصية مالروأك 
مػا أك  الؼ دينػار اردنػيآؼ دينار اردني كال تزيد عف امسػة امس سنكات كبدرامة ال تقؿ عف ال

 ."ادليا بالعملة المتداكلة قانكنان يع

التشػػريعات العربيػػة التػي لػػـ تكجػػد  ف المشػػرع الفلسػطيني قػػد حػػذا حػذكأكمػف اػػبلؿ مػػا سػبؽ كجػػدنا 
حمايتيا مف  عملت على أنيا إالقكانيف ااصة بحقؿ الاصكصية التي تتعلؽ بالبيانات الشاصية 

 .كمصر اإلماراتاي العديد مف التشريعات العربية م ؿ  اإللرتركنيةاطر الكساشؿ 

مسػاحات ااصػة حيػث ااػرد  1994على عرس المشػرع الفرنسػي اػي قانكنػو الجديػد الصػادر عػاـ 
لجػػراشـ االعتػػدا  علػػى اصكصػػية البيانػػات حيػػث تحػػدث عػػف جريمػػة حفػػظ كتاػػزيف البيانػػات اػػي 

 يعاقػب بػالحبس سػنة كغرامػة  بل مشػة ألػؼ يػكرك   التػي نصػت علػى انػو 20-226سياؽ المػادة )
مػدة أر ػر مػػف  اسػمينحػػك  علػى رػؿ مػف احػػتفظ بديػر مكااقػة اللجنػة المشػػار إلييػا بمعلكمػات علػى

 . 1)التي ت منيا اإلاطار المسبؽأك  المدة التي سبؽ طلبيا

 

                                                 

 .109، مرجم سابؽ، صمحمد سالـ، حسكف بيجي ،  1)
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الجريمػة حيػث سػيتـ كمف ابلؿ ىذا المبحث سػنداؿ بشػي  مػف التفصػيؿ اػي أررػاف كعقكبػة ىػذه 
 تقسيمو راالتي:

  أركاف جريمة حفظ وتخنيف البيانات عمى نحو غير مشروعاألوؿالمطمب : 
 عقوبة جريمة حفظ وتخنيف البيانات عمى نحو غير مشروع : المطمب الثاني 
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  األوؿالمطمب 
 أركاف جريمة حفظ وتخنيف البيانات عمى نحو غير مشروع 

ف ارتمػػاؿ البنيػػاف القػػانكني لجريمػػة حفػػظ كتاػػزيف البيانػػات علػػى نحػػك غيػػر مشػػركع يتطلػػب كاػػؽ إ
القكاعػد العامػػة تػػكاار األررػػاف العامػػة للجريمػػة ايػػي ال تاػػرج عػػف األصػػؿ العػػاـ المسػػتقر عليػػو اػػي 

ى التػي يجػب تكاارىػا اػي جريمػة حفػظ كتاػزيف البيانػات علػ األررػافىذا الصدد لذلؾ يمرف تحديػد 
ليػػػو المشػػػرع الفرنسػػػي مػػػف اػػػبلؿ تحديػػػد نطػػػاؽ التجػػػريـ إغيػػػر مشػػػركع مػػػف اػػػبلؿ مػػػا ذىػػػب نحػػػك 

 ككصؼ الفعؿ الجرمي .

 الركف الماد  :أوالً 

حفػػظ  ، كىػػك قيػػاـ الجػػاني بفعػػؿ  1)يتاػػذ الػػررف المػػادم اػػي ىػػذه الجريمػػة صػػكرة السػػلكؾ الجرمػػي
ربػر مػف المػدة التػػي أكلفتػرة  ،اللجنػة الكطنيػة إذفالمعلكمػات الشاصػية بػدكف أك  كتاػزيف البيانػات

كااقػػػة اللجنػػػة الكطنيػػػة المسػػػبؽ دكف الحصػػػكؿ علػػػى م األاطػػػارالتػػػي كردت اػػػي أك  سػػػبؽ طلبيػػػا
كيشػػمؿ  اإللرتركنيػػةالقػػانكف الاػػاص بالمعالجػػة  أحرػػاـالحريػػات الماتصػػة بمراقبػػة تنفيػػذ للبيانػػات ك 

 . 2)إاشا ىاذلؾ حفظ البيانات كعدـ 

كتػػػتـ ، تسػػػجيؿ المعلكمػػػات كىالبيانػػػاتأك  ىػػػي: ىػػػي عمليػػػة تىاػػػزيفكعمليػػػة تاػػػزيف كحفػػػظ البيانػػػات 
جيػاز تاػزيف البيانػات ىػك الجيػاز الػذم يمرػف عبر أم شرؿ مف أشراؿ الطاقػة، ك  عملية التازيف

رالقػدرة الناتجػة عػف تمػدد ، مف ابللو تسجيؿ البيانات باستاداـ أم شرؿ مف أشراؿ الطاقة تقريبان 
الطاقة أك  ،ذبذبات الصكتية اي التسجيؿ الصكتي على الفكنكغراؼكالت، ع بلت اليد عند الرتابة

 . 3)أقراص بصريةأك  الريركمدناطيسية لتعديؿ شريط مدناطيسي

اػي حفػظ البيانػات مػف  يتم ػؿف الػررف المػادم اػي ىػذه الجريمػة أابلؿ ما سبؽ يمرنػا القػكؿ كمف 
حفػظ ىػػذه البيانػػات مػػف قبػػؿ أك  ،قبػؿ شػػاص غيػػر مػػراص لػػو كحصػؿ علييػػا بطػػرؽ غيػػر شػػرعية

                                                 

، 2، العػػدد14محمػػد سػػالـ، مقػػاؿ بعنػػكاف الجريمػػة المعلكماتيػػة منشػػكر اػػي مجلػػة جامعػػة بابػػؿ، العػػراؽ، المجلػػد (1)
 .93، ص2007
.284عاقلي ا يلة، الحماية القانكنية للحؽ اي حرمة الحياة الااصة، مرجم سابؽ، ص  (2)  
-8، تاريخ الزيارة https://ar.wikipedia.org/wikiتعريؼ منشكر على مكقم كيربيديا، على الرابط التالي (3)
9-2017. 
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كلرػػف ىػػذا الحفػػظ تجػػاكز المػػدة المسػػمكح بيػػا ليػػذا  اإلنترنػػتشػػاص مػػراص لػػو م ػػؿ مػػزكد ادمػػة 
 .ظ كالمقرة مف قبؿ اللجنة الماتصةالحف

 الركف المعنو  :ثانياً 

التػػي تقػػـك بيػػا  األاعػػاؿيتم ػػؿ الػػررف المعنػػكم اػػي صػػكرة القصػػد الجنػػاشي كىػػك مسػػتفاد مػػف طبيعػػة 
 . 1)كاإلرادةكىما العلـ  أساسيفالجريمة ، كيقـك القصد الجناشي على عنصريف 

يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي ذلػؾ أف يعلػـ  ىنا يجب على الجاني أفٍ : .عنصر العمـ1
يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتػدا  علػى الحيػاة الااصػة لؤلاػراد باإل ػااة  أفٍ ـ مشركعية اعلو ك بعد

بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 
علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن  اإل بػػاتبرااػػة طػػرؽ 

الجريمػػة بديػػر ررػػف  ألف   ؛جريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػةالماديػػة المركنػػة لل
االعلـ ىنا يقصد بو علـ الجاني بشاصية البيانات كصػفتيا االسػمية كانػو يعلػـ انػو قػاـ ،  2)معنكم

 الجيػات الماتصػة السػتاداميا ايمػا بعػد لتحقيػؽ مصػلحة شاصػية إذفبحفظ ىذه البيانات بػدكف 
اذا انتفى علـ الجاني بارترابػو للجريمػة اػاف ذلػؾ ينفػي الػررف المعنػكم اػبل تقػـك  أماا كالن منو أك 

 الجريمة آنذاؾ.

شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل تقػػكـ المسػػشكلية  اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
ذا انصػػػرات إ إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

لػػى اتاػػاذ التصػػرؼ الجرمػػي ك إلػػى  اإلرادة  اإلرادةالنتيجػػة الجرميػػة كيشػػترط أف ترػػكف ىػػذه  حػػداثإا 
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  سليمة االيػة مػف العيػكب التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
 إرػراهأك  مادم إرراهالحياة الااصة اي احدل الصكر الامس التي سبؽ لنا أف بيناىا تحت تأ ير 

رادةك  ،معنػػكم اذا أ بػػت المػػتيـ  إالاتاػػاذ التصػػرؼ مفتر ػػة ككاقػػان للقكاعػػد العامػػة اػػي المسػػشكلية  ا 

                                                 

، العػػػراؽ، مقػػػاؿ بعنػػػكاف الجريمػػػة المعلكماتيػػػة منشػػػكر اػػػي مجلػػػة جامعػػػة بابػػػؿ، حسػػػكف بيجػػػي ، محمػػػد سػػػالـ (1)
 .94، ص2007، 2، العدد14المجلد
.246ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على االشااص ، سالـ الررد  (2)  
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عمليػػة حفػػظ كتاػػزيف البيانػػات دكف  إجػػرا إلػػى  الجػػاني إرادةف تتجػػو أ ايػػي اإلرادة أمػػاك  ، 1)ياعرسػػ
ا لحفػػظ ىػػذه بيػػالمسػػمكح لبيانػػات قػػد تجػػاكز الفتػػرة تػػرايص مػػف اللجنػػة الماتصػػة كاف حفػػظ ىػػذه ا

 ارتراب الفعؿ كتحقؽ النتيجة.إلى  الجاني إرادةف تتجو أالبيانات كىنا يتعيف 

دكف ، أف ىػذه الجريمػة تتطلػب تػكاار القصػػد الجناشػػي العػػاـ بعنصريػػو العلػػـ كاإلرادة وير  الباحػث
االعتػػدا  علػػى إلػػى  الجػػاني إرادة ػػػركرة تكااػػػر القصػػػد الاػػػاص كالػػذم يعنػػي اتجػػاه إلػػى  الحاجػػػة

حرمة الحياة الااصة للدير كىي أي ػان مػف الجػراشـ العمديػة التػي ال يمرػف تصػكر كقكعيػا بطريػؽ 
قيػاـ الشػاص بجمػم البيانػات االسػمية كالتػي تاػص  ألف  كذلػؾ  عف طريؽ الاطأأك  مقصكد غير

 .مف الجيات الماتصة ال يمرف تصكره ىذا الفعؿ رحالة اطأ إذفشاص معيف كبدكف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (1) 247ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على االشااص ، سالـ الررد 
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 المطمب الثاني
 عقوبة جريمة حفظ وتخنيف البيانات عمى نحو غير مشروع

 اإللرتركنيػػةحػػدد المشػػرع الفلسػػطيني اػػي القػػرار بقػػانكف المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة بشػػأف الجػػراشـ 
حيث ت مف النص على لفظ نسػخ  ،عقكبة جريمة حفظ البيانات كتازينيا على نحك غير مشركع

مػػف اػػبلؿ  البيانػػات كغالبػػان عمليػػات نسػػخ البيانػػات تػػتـ بدػػرض االحتفػػاظ بيػػا حيػػث نػػص المشػػرع
أو  لغػػاء بيانػػاتإوؿ  ا ترتػػب عمػػى الػػدخإ" :  ال ػػة مػػف المػػادة الرابعػػة اػػي القػػرار علػػى أنػػوالفقػػرة ال

الحؽ أو  نشرىا إعادةأو  نشرىاأو  نسخياأو  لكترونية مخننة في النظاـ المعموماتيإمعمومات 
 تعػػديؿ محتكياتػػوأك  لدػػاؤهإأك  اإللرتركنػيتدييػػر المكقػػم أو  المسػػتفيديفأو  الضػػرر بالمسػػتخدميف

 إدارتػوالقاشـ على أك  انتحاؿ شاصية مالروأك  طريقة استاداموأك  تصميماتوأك  شدؿ عنكانوأك 
ؼ دينػػار يعاقػػب باألشػػداؿ الشػػاقة المؤقتػػة مػػدة ال تزيػػد علػػى امػػس سػػنكات كبدرامػػة ال تقػػؿ عػػف الػػ

" مػف اػبلؿ   1)ما يعادليا بالعملة المتداكلة قانكنػان أك  ردنيأالؼ دينار آردني كال تزيد عف امسة أ
النص السابؽ الحظنا حجـ العقكبػة المقػررة مػف قبػؿ المشػرع اػي ال ػفة الدربيػة علػى جنايػة نسػخ 
البيانػػات كتازينيػػا علػػى نحػػك غيػػر مشػػركع كذلػػؾ ألنيػػا تعتبػػر مػػف أر ػػر جػػراشـ المعلكمػػات اطػػكرة 

اي ك ، كذلؾ بسبب تجميم المعلكمات كتازينيا دكف إاطار الشاص بالمعلكمات التي تسجؿ عنو
بػػاحتراـ رامػػؿ لسػػرية البيانػػات اػػإف تػػداكؿ المعلكمػػات كانسػػيابيا عبػػر  ظػػؿ انعػػداـ نظػػاـ أمنػػي رفيػػؿ

ذلػؾ التنػااس إلى  أ ؼ، كسيكلة الحصكؿ على المعلكمات بصكرة غير مشركعة اإلنترنتشبرة 
المعلكمػػات كرصػػد اصكصػػيات إلػػى  الحػػاد بػػيف الشػػررات المييمنػػة علػػى نظػػـ الحاسػػكب للكصػػكؿ

اصكصػيات رجػاؿ السياسػة نشر ا اشح ك  اإلنترنتار يرا ما نشاىد اليكـ عبر شبرة ،  2)اآلاريف
كالمػاؿ كالمشػاىير مػف دكف أف ترػكف ىػذه المعلكمػات ليػػا عبلقػة بالنشػاط العػاـ الػذم تمارسػو تلػػؾ 

 الشاصيات العامة.

كبالحديث عف الظػرؼ المشػدد ليػذه الجريمػة كاقػان للقػرار بقػانكف المطبػؽ اػي ال ػفة الدربيػة بشػأف 
نو كحسب نص المػكاد السػابقة إحيث   56)،   55حسب نص المادتيف)  اإٌنو اإللرتركنيةالجراشـ 

 كىي على النحك التالي ألسباب عدة،ااف نص التشديد يعكد 

                                                 

  (1) .المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16مف القرار بقانكف رقـ  4المادة رقـ  
.286ص، ابؽمرجم س، ة الحؽ اي حرمة الحياة الااصة اي عيد الترنكلكجيا، حمايصبرية بف سعيد  (2)  
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أيػػان مػػف العقكبػػات المنصػػكص علييػػا بمكجػػب القػػرار ت ػػاعؼ العقكبػػة حػػاؿ ترػػرار الجػػاني  .1
 .بقانكف

مكظػػػػؼ عػػػػاـ أك  سػػػػيؿ ارترابيػػػػا مكظػػػػؼ اػػػي مؤسسػػػػة ااصػػػػةأك  .اذا ارترػػػب الجريمػػػػة2 .1
 .مستدبلن صبلحياتو كسلطاتو اي ذلؾ

 .ارترب الجاني الجريمة مف ابلؿ عصابة منظمة .2

، طبيعػة عمػػؿ المتيػػـ كىػػك مكظػػؼ عػػاـف ألٌ ، كعلػة تشػديد العقكبػة ىػي ازديػاد الاطػكرة اإلجراميػة
، ايسػتطيم االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للفػػرد اػػي رػؿ لحظػػة، تتيػح لػو صبلحيػات كاسػعة

منػػػم ترػػػرار ىػػػذه الجريمػػػة إلػػػى  سػػػػمعة الدكلػػػػة باإل ػػػااةإلػػػى  ا ػػػبلن عػػػػف إسػػػػا ة المكظػػػػؼ العػػػػاـ
ة  ػػػمف عصػػػابات منظمػػػة لاطػػػكرة العصػػػابات كالتشػػػديد علػػػى  ػػػركرة عػػػدـ ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػ

 على الدكلة. كأعماليا

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 العقاب على الشركع اي ىذه الجراشـ. 

اػي ىػذه الجػراشـ حسػب   1)الشػركع ف المشػرع الفلسػطيني اػي ال ػفة الدربيػة نػص اػي عقكبػةأنجد 
" يعػػد مرتربػػان لجريمػػة الشػػركع رػػؿ مػػف  2017لعػػاـ  16  مػػف قػػرار بقػػانكف رقػػـ 53)  نػػص المػػادة

عاقػػب جنحػػة مػػف الجػػراشـ المنصػػكص علييػػا اػػي ىػػذا القػػرار بقػػانكف كيأك  شػػرع اػػي ارترػػاب جنايػػة
 .بنصؼ العقكبة المقررة ليا "

الفرنسػػي اػػي قػػانكف العقكبػػات الجديػػد قػػد حػػدد  د أف المشػػرعجػػالتشػػريعات المقارنػػة نإلػػى  كبػػالرجكع
مػػف   20-226عقكبػػة جريمػػة حفػػظ كتاػػزيف البيانػػات علػػى نحػػك غيػػر مشػػركع مػػف اػػبلؿ المػػادة )

حيػػث نػػص علػػى انػػو يعاقػػب بػػالحبس سػػنة كغرامػػة  بل مشػػة  1994قػػانكف العقكبػػات الفرنسػػي لعػػاـ 

                                                 

علػػػى ـ 1992مػػػف قػػػانكف  226/5)كالمػػػادة ـ 1970مػػػف قػػػانكف   372)عاقػػػب المشػػػرع الفرنسػػػي اػػػي المػػػادة   1)
مررر مف قانكف العقكبػات المصػرم   309)الشركع اي ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

العقكبػات لػـ يعاقػب علػى الشػركع اػي ىػذه الجػراشـ ألنػو ى الشػركع. أمػا المشػرع اإلمػاراتي افػي قػانكف لـ تعاقػب علػ
ا لػـ يػنص صػراحةن علػى العقػاب صنفيا جنحة حسب القكاعد العامة يتبيف عػدـ العقػاب علػى الشػركع اػي الجػنح مػ

 عليو.
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مػدة  اسػمينحػك  معلكمػات علػىعلى رؿ مف احػتفظ بديػر مكااقػة اللجنػة المشػار إلييػا ب ألؼ يكرك
 . 1)التي ت منيا اإلاطار المسبؽأك  أر ر مف المدة التي سبؽ طلبيا

عقكبػة إلػى  غرامة  بل مشة الؼ يػكرك باإل ػااةأك  لذلؾ تتم ؿ العقكبة بالتالي الحبس مدة سنة
 .ترميلية تتم ؿ اينشر الحرـ

 ـ2004أغسػػػطس لعػػػاـ   6)التعػػػديؿ التشػػػريعي الفرنسػػػي الجديػػػد الصػػػادر اػػػي إلػػػى  كبػػػالرجكع
لقانكف العقكبات حيث جعػؿ العقكبػة   20,19-226)اي المادة   2004-801)بالقانكف رقـ 

 ألؼ يكرك . 300,000الدرامة ك  ،الحبس لمدة امس سنكات

قػػػد شػػػدد  2004كمػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ نجػػػد أف المشػػػرع الفرنسػػػي كاػػػي تعديلػػػو التشػػػريعي لعػػػاـ 
أارجيػػا مػػػف ك  ،يف البيانػػات علػػى نحػػػك غيػػر مشػػركعز جريمػػة حفػػػظ كتاػػ مرتربػػيالعقكبػػة علػػى 
 الجنايات تدارران منو بحجـ اطكرة ىذه الجريمة.إلى  تصنيؼ جنحة

ػ، تػداررت اطػكرة ىػذه الجريمػةالتشػريعات الدربيػة قػد  فٌ أما سػبؽ كجػدنا  ت اػبلؿ مكادىػا كنص 
بينمػػا القػػكانيف العربيػػة اقتصػػرت اػػي ، علػػى تجػػريـ ارترػػاب ىػػذه الجريمػػة بشػػي  مػػف التفصػػيؿ

قكانينيا على تكاير حمايػة ليػذه المعلكمػات كلرػف لػـ ترػف ىػذه المػكاد مفصػلة رػؿ جريمػة علػى 
أنػػػو رػػػاف يجػػػب علػػػى المشػػػرع الفلسػػػطيني اػػػي  نظػػػران لاطػػػكرة ىػػػذه الجريمػػػة يػػػرل الباحػػػث حػػػدة؛

حػػػؽ مرتربييػػػا ال ػػػفة الدربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة ادراؾ اطػػػكرة ىػػػذه الجريمػػػة ك تشػػػريم نصػػػكص تبل
 . كتركف أر ر ك كحان كتفصيبلن 

 

 

 

 

 

                                                 

 .437ص ، مرجم سابؽ، "مقارنة دراسة" اإلنترنت عبر الااصة الحياة حرمة انتياؾ، األستاذ سكزاف  1)
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 المبحث الثاني
 غير المشروع لمبيانات االسمية اإلفشاءجريمة 

 اػي المعلكمػات تاػزيف مسػألةإلػى  النظػر لؤلاػراد المعلكماتيػة الاصكصية عف الحديث عند ٌبد ال
إلػػى  النسػػبية الاصكصػػية الحدي ػػة؛ التػػي ال تعنػػي بال ػػركرة انتقاليػػا مػػف الترنكلكجيػػة الكسػػاشؿ
قيػاـ  اػي ىػذه الحالػة اإلشػراليةلرػف األمػر الػذم ي يػر   1)كتػداكىا كنقليػا للجميػم. المطلقػة العبلنيػة

إاشػاشيا  بقصػد الااصػة المعلكمػات علػى بػاالطبلع الشػاص المصػرح لػو بجمػم كتحليػؿ البيانػات
أك  ماديػػةأك  شاصػػية أغػػراض تحقيػػؽكالتبلعػػب بيػػا كاسػػتاداميا بقصػػد   2)بصػػكرة غيػػر قانكنيػػة؛

  3)معنكية.

كاػبلؿ  اإللرتركنيػةبشػأف الجػراشـ  ـ2017لسػنة   16)القرار بقانكف رقػـ  كاي ىذا السياؽ نجد أف  
لكترونية مخننػة إمعمومات أو  لغاء بياناتإ ا ترتب عمى الدخوؿ إ"  :  التي تقكؿ4نص المادة )

أو  الحػؽ الضػرر بالمسػتخدميفأو  نشػرىا إعػادةأو  نشػرىاأو  نسخياأو  في النظاـ المعموماتي
أك  شػػػػػدؿ عنكانػػػػػوأك  تعػػػػػديؿ محتكياتػػػػػوأك  لدػػػػػاؤهإأك  اإللرتركنػػػػػيتدييػػػػػر المكقػػػػػم أو  المسػػػػػتفيديف
يعاقػػب باألشػػداؿ  إدارتػػوالقػػاشـ علػػى أك  انتحػػاؿ شاصػػية مالرػوأك  طريقػػة اسػػتاداموأك  تصػميماتو

ردنػي كال تزيػد عػف أؼ دينػار لػأالشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على امس سنكات كبدرامة ال تقؿ عف 
 ." 4)ما يعادليا بالعملة المتداكلة قانكنان أك  ردنيأالؼ دينار آامسة 

مػف أقػدـ رػؿ   علػى أف: "93كاي نص المػادة ) ـ1996بينما نجد أنو اي قانكف االتصاالت عاـ 
راض نقؿ رسػاشؿ طلػب أك  شاص آارإلى  رتـ رسالة عليو نقليا بكاسطة شبرات االتصاؿعلى 

عبث بالبيانات المتعلقة أك  أاشى رسالةأك  نسخأك  الكزارةأك  منو نقليا سكا  مف قبؿ المراص لو
المسػػتقبلة يعاقػػب أك  غيػػر المعلنػة كالرسػػاشؿ المرسػلة بأحػد المشػػترريف بمػا اػػي ذلػؾ أرقػػاـ اليكاتػؼ

برلتػػػػػا أك    دينػػػػػار1000بدرامػػػػػة ال تزيػػػػػد علػػػػػى )أك  حبس بمػػػػػدة ال تزيػػػػػد علػػػػػى سػػػػػتة أشػػػػػيربػػػػػال
  5)العقكبتيف".

                                                 

  .258 ص، سابؽ مرجم، الزعبي جبلؿ، المناعسة   أسامة1)
، . عبػد الفتػاح حجػازم278ص ، سػابؽ مرجػم، عفيفػي عفيفػي، الشػاذلي اتػكح .249 ص، سػابؽ   المرجػم2)

 ،”دراسػة قانكنيػة متعمقػة اػي القػانكف المعلكمػاتي“اي القػانكف العربػي النمػكذجي  كاإلنترنتمرااحة جراشـ الرمبيكتر 
 . 647-646 ص، مرجم سابؽ

 .275 ص، سابؽ مرجم، عفيفي عفيفي، الشاذلي   اتكح3)
  (4) .المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16مف القرار بقانكف رقـ  4المادة رقـ  

 .المصدر السابؽ، بشأف االتصاالت السلرية كالبلسلرية 1996  لسنة 3  قانكف رقـ )5)
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على أف: "يعاقب بالحبس تنص   1)مف قانكف العقكبات الفلسطيني  355اي حيف نجد أف المادة )
الرسػمي علػى أسػرار  مررػزهأك  . حصػؿ بحرػـ كظيفتػو1مػدة ال تزيػد علػى  ػبلث سػنكات رػؿ مػف: 

مػف ال تتطلػب طبيعػة أك إلػى  أباح ىػذه األسػرار لمػف لػيس لػو صػبلحية االطػبلع علييػاأك  رسمية
ادمػػػة حركميػػػة أك  . رػػػاف يقػػػـك بكظيفػػػة رسػػػمية2كظيفتػػػو ذلػػػؾ االطػػػبلع كاقنػػػا للمصػػػلحة العامػػػة. 

اأك  كاستبقى بحيازتػو ك ػاشؽ سػرية ا منيػا دكف أف يرػكف لػو أك  نمػاذجأك  ماططػاتأك  رسػكمن نسػان
 . 2) دكف أف تق ي ذلؾ طبيعة كظيفتو"أك  االحتفاظ بياحؽ 

اإنػو ي ػكر التسػاؤؿ حػكؿ    مػف قػانكف العقكبػات الفلسػطيني355مف ابلؿ استعراض نػص المػادة)
  3)المعلكمات؟ بنكؾ اي المازنة كالمعلكمات البيانات إاشا  أحراـ على انطباقو مدل

                                                 

مف عدد الكقاشم الفلسطينية "الحرػـ ،  374المنشكر على الصفحة )، 1960  لسنة 16  قانكف العقكبات رقـ )1)
 .1/5/1960بتاريخ ،  1487األردني" رقـ )

أك    مف مشركع قانكف العقكبات على أف: "يعاقػب بػالحبس رػؿ مػف أذاع296  كاي ىذا السياؽ تنص المادة )2)
مستندان متحصبلن عليو بإحدل الطػرؽ أك  صكرةأك  تسجيبلن ، استعمؿ كلك اي غير عبلنيةأك  نسخأك  طبمأك  نشر

  مػػف ذات المشػػركع 297كرػػاف ذلػؾ بديػػر ر ػا  صػػاحب الشػػأف". رمػا تػػنص المػادة )، المبينػة اػػي المػادة السػػابقة
على أف: "إذا راف مرترػب الجريمػة المنصػكص علييػا اػي المػادة السػابقة مكظفػان عامػان كحصػؿ الفعػؿ منػو اعتمػادان 

  مػف مشػركع قػػانكف 395سػجف مػػدة ال تزيػد علػى امػػس سػنكات". رمػا أف المػػادة )عكقػب بال، علػى سػلطة كظيفتػػو
بيانػػات تتعلػػؽ بػػاآلاريف عبػػر الشػػبرة الدكليػػة أك  العقكبػػات جرمػػت رػػؿ مػػف قػػاـ بػػدكف كجػػو مشػػركع بنشػػر معلكمػػات

 1996مف قانكف االتصاالت عػاـ  (86) تشكيو سمعتيـ. اي حيف تنص المادةأك  )اإلنترنت  قاصدان اإلسا ة ليـ
رسػػالة ىاتفيػػة اطلػػم أك  أشػػاع م ػػمكف أم اتصػػاؿ بكاسػػطة شػػبرة اتصػػاالت عامػػةأك  علػػى أف: "أ. رػػؿ مػػف نشػػر

بدرامػػة ال تزيػػد أك  بػػالحبس مػػدة ال تزيػػد علػػى سػػنة قػػاـ بتسػػجيليا دكف سػػند قػػانكني يعاقػػبأك  علييػا بحرػػـ كظيفتػػو
ب. رػػؿ مػف حػرض بطريػؽ الاػداع شاصػان مؤتمنػان علػى سػر الماػػابرات  .العقػكبتيف برلتػاأك    دينػار300علػى )

تقػؿ عػف  دينػار كبػالحبس لمػدة ال 300دينػار كال تزيػد علػى  100ىذا السر يعاقب بدرامػة ال تقػؿ عػف  على ارؽ
بشػػػأف االتصػػػاالت السػػػلرية  1996  لسػػػنة 3بإحػػػدل ىػػػاتيف العقػػػكبتيف". قػػػانكف رقػػػـ )أك  شػػػير كال تزيػػػد علػػػى سػػػنة

كعلػػى الػػرغـ مػػف بعػػض النصػػكص  اإللرتركنيػػةالمصػػدر السػػابؽ. أمػػا ايمػػا يتعلػػؽ بمشػػركع المعػػامبلت ، ريةكالبلسػػل
كماتيػػة إال أنػػو نػػص علػػى أف يعاقػػب الشػػاص لالتػػي يمرػػف اسػػتقاشيا منػػو ايمػػا يتعلػػؽ بػػالحؽ اػػي الاصكصػػية المع

ذه المعلكمػػات. المػػادة كأاشػػى متعمػػدنا أم مػػف ىػػ، لرتركنيػػةإأك مراسػػبلت  سػػجبلتأك  الػػذم حصػػؿ علػػى معلكمػػات
 اآلتي: اإللرتركنيالمتكار على الرابط  اإللرتركنية  مف مشركع المعامبلت 50)

 http://www.pmtit.ps/ar/cp/plugins/sp aw/uploads/files/qanoonalmo3amlat.pdf تػػػاريخ  
. 28/3/2015الزيارة   

بنكؾ المعلكمات أىميتيا كاكاشدىا ، انظر: أحمد العلي،   للمزيد مف التفاصيؿ حكؿ بنكؾ المعلكمات3)
بحث متكار على منشكرات دار المنظكمة على الرابط ، 1995،  12العدد )، مجلة التربية، كاستاداماتيا
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 شػرؼ علػى اعتػدا  يحػدث أف لقياميػا دب ػ ال التػي األسػرار إاشػا  بػيف التمييػز مػف دب ػ بدايػةن؛ ال
 التػي البيانػات إاشػا  جريمػة كلػيس عػف طريػؽ الاطػأ كبػيف متعمػد بشػرؿ، كاعتبػاره عليػو المجني
االسػمية سػكا  أرانػت مػف  البيانػات إاشػا  جريمػة أف الاطػأ؛ رمػا كبصػكرة عمديػة بصػكرة تتحقػؽ

اي الحفاظ على اصكصياتيـ مف أم اعتدا  اي ال؛ تعتبر تعدو على حؽ األاراد أـ  قبيؿ األسرار
 . 1) العالـ الرقمي

 غيػر بطريقػة ترترػب التػي األاعػاؿ رااػة كيجػـر ىػذا الػنص المك ػكعي يشػير أف   كعليػو؛ نجػد
 جريمػة امحػؿ، األشػااص بحيػاة المرتبطػة الرسػمية  2)األسػرار عػف الرشػؼ شػأنيا مػف مشػركعة
 مرتبطػة أسػرارناأك  رسػمية أسػرارنا ترػكف أف إمػا الفلسػطيني العقكبػات قػانكف اػي باألسػرار اإلاشػا 
 إاشػا  عػف ياتلػؼ بأنػو اسػتنتاجو لنػا يمرػف الػذم األمػر  3)، كالمحامػاة رالطػب الميػف بػبعض
 السػرية المعلكمػات علػى التجػريـ نطػاؽ االسػمية. اقػد  ػيؽ ىػذا الػنص كالمعلكمػات البيانػات
لئلاشػا   محػبلن  كيرػكف مبػاح  4)الرسػمية األسػرار ىػذه نطػاؽ عػف ياػرج ما كرؿ، كالمينية الكظيفية

كبالتالي حصر ىذا النطاؽ علػى المكظػؼ العػاـ اقػط كتشػديد العقكبػة اػي حالػة ارترابػو لم ػؿ ىػذه 
الشاصية التػي تعػد أك  ما يعني أف ىذا النص ال يصلح لحماية رااة البيانات االسمية  5)الجراشـ.

                                                                                                                                            

اآلتي:  اإللرتركني http://search.mandumah.com ا: نجيب 28/3/2015/ تاريخ الزيارة  . كانظر أي ن
بحث متكار على منشكرات دار المنظكمة على الرابط ، االستاداـ"، األنكاع، بنكؾ المعلكمات "المفيـك، الشربجي

اآلتي:  اإللرتركني http://search.mandumah.com .23/3/2015/ تاريخ الزيارة   
مرجم، الشكابرة   محمد1) ص ، سابؽ  102.  

صفةأك  الكاقعة ىك   السر2)  مصلحة  مة رانت إذا األشااص مف محدكد عدد اي بيا العـ نطاؽ ينحصر 
أر رأك  لشاص القانكف بيا يعترؼ يظؿ أف اي  شرح، حسني النطاؽ". محمكد ذلؾ اي محصكرنا العلـ   قانكف 

"الااص القسـ" العقكبات ص، 1986، القاىرة،   537.   
بحث متكار على ، 2011،  36العدد )، مجلة المعلكماتية، كاإلنترنت اإللرتركنيةالجراشـ ،   اريجة حسيف3)

اآلتي: :  اإللرتركنيمنشكرات دار المنظكمة على الرابط  http://search.mandumah.com تاريخ الزيارة /
29/3/2015.  

بد   رما ال4) كأف، حدثأك  كاقعة السر يشرؿ كأف  كأف، الدير إعبلـ ايو يريد ال ىذا الحدث صاحب يركف   
جبلؿ، المناعسة بمكجب القانكف. أسامة محمي الحدث ىذا يركف مرجم، الزعبي  ص ، سابؽ  242. 

  االػػد مصػػطفى، المسػػؤكلية الجناشيػػة لناشػػرم الاػػدمات التقنيػػة كمقػػدمييا عػػف سػػك  اسػػتاداـ شػػبرات التكاصػػؿ 5)
لرتركنػػػي ، بحػػػث متػػػكار علػػػى الػػػرابط اإل16، ص 2013االجتماعيػػػة، مجلػػػة رؤل اسػػػتراتيجية، جامعػػػة عجمػػػاف، 

 اآلتي:
Http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/P

DF/Rua_Strategia/Rua -Issue-02/rua_page_008.pdf 11/00/2012تاريخالزيارة  
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 بحيػاة متعلقنػا يركف قد راالس   ؛الأـ  محمية بمكجب القكانيفمف قبيؿ الحياة الااصة سكا  أرانت 
 ياتلفػاف مػاأني   إال العلػة اػي اتحػدكا أنيػـ لػك حتػى . 1)بيا باالحتفاظ يرغب الذم قد الااصة الفرد

 . 2)كالمك كع بالمحؿ

حيث كمف ابلؿ نص المادة  اإللرتركنيةكىذا ما تداررو المشرع ابلؿ القرار بقانكف بشأف الجراشـ 
اييػػا حسػػب كصػػؼ المشػػرع نشػػر ىػػذه  اإلاشػػا البيانػػات كالتػػي يم ػػؿ  إاشػػا ـ المشػػرع جػػر   ف  إاػػ  4)

ف يرػػػكف ار ػػػر أو رػػػاف علػػػى المشػػػرع ن ػػػأ يػػػرل الباحػػػثالبيانػػػات كاعتبرىػػػا مػػػف الجػػػنح الاطيػػػرة لرػػػف 
اػػي شػػتى مجػػاالت  األشػػااصعلػػى حيػػاة  ان تحديػػدان كتفصػػيبلن ليػػذه الجريمػػة نظػػران ألنيػػا تشػػرؿ اطػػر 

 الحياة.

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

 .181نيبل المكمني، مرجم سابؽ، ص 
 .327-326حناف الم حري، مرجم سابؽ، ص   1)
 .653الفتاح حجازم، مرجم سابؽ، ص  ؛ عبد255سامر الدالعة، مرجم سابؽ، ص   2)



  

98 

 

  األوؿالمطمب 
 غير المشروع لمبيانات اإلفشاءأركاف جريمة 

غيػر المشػركع للبيانػات مػف اػبلؿ مػا  اإلاشػا التػي يجػب تكاارىػا اػي جريمػة  األررافيمرف تحديد 
ليػػو المشػػرع الفرنسػػي مػػف اػػبلؿ تحديػػد نطػػاؽ التجػػريـ ككصػػؼ الفعػػؿ الجرمػػي كلرػػي تقػػـك إذىػػب 

 : الجريمة يجب تكاار ررنيف كىما

كيتاذ صكرة السػلكؾ بالقيػاـ بأحػد الفعلػيف ىمػا اعػؿ الحيػازة للبيانػات كاعػؿ :  1فالركف الماد  :أوالً 
 نقلياأك  يستكم لدل القانكف أف يركف حيازة البيانات بقصد تصنيفيا األكؿليا كاي الفعؿ  اإلاشا 

 .األشراؿلعبلجيا تحت أم شرؿ مف أك 

ماػػكؿ أك  ار غيػر ماػتصآشاص إلى  ىذه البيانات للدير أم إاشا أما الفعؿ ال اني ايك اعؿ 
 البيانات كاقا لؤلحراـ المنصكص علييا اي القانكف.أك  المعلكمات بتلقػي ىػذه

كىػػي أف يترتػػب علػػى اعػػؿ  اإلجراميػػةكا ػػبل عمػػا تقػػدـ ينبدػػػي لقيػػػاـ الػػػررف المػػادم تحقػػؽ النتيجػػة 
اعتبػاره كأف تػرتبط ىػذه أك  شػراوأك  اعتػػدا  علػػى حرمػػة اصكصػيتوأك  للشػاص ارأ ػر  اإلاشػا 

اعتػػػدا  علػػػى ررامػػػة  اإلاشػػػا النتيجػػػة بالفعػػػؿ بعبلقػػػة سػػػببية بمعنػػػى انػػػو اذا لػػػـ يترتػػػب علػػػى اعػػػؿ 
حرمػة اصكصػػيتو اانػو ال تتػػكاار عناصػر الػػررف المػادم كمػػف  ػـ ال تقػػـك أك  اعتبػػارهأك  الشػاص

 :ىي  2)يتطلب لقياـ الررف المادم اي ىذه الجريمة  بل ة شركطىذه الجريمة كعليو 

الحياة الااصة رما يستكم اي نظر أك  اعتدا ن على الشرؼ اإلاشا أف يركف مف طبيعة اعؿ  .1
يم ػؿ اعتػدا ن كال يػػشترط  إاشػا ىامػزكرة طالمػا أف أك  القػانكف أف تركف ىذه البيانات صحيحة

الجتيػا معأك  ذ أف العبػرة اػي الحصػكؿ علييػاإػة اػػي الحصػكؿ علػى ىػذه البيانػات طريقػة معين
 لرتركنية كىك الحاسكب الذم تازف كتعال  ايو المعلكمات.إعف طريػؽ كسػيلة معالجػة 

 .عدـ تكار ر ا المجني عليو .2
 ليـ الحؽ باالطبلع على ىذه البيانات.أك  ليس لو أشااصأك  مف شاص اإلاشا أف يركف  .3

 
                                                 

.95ص، مرجم سابؽ، حسكف بيجي ، محمد سالـ  (1)  
.147ص، مرجم سابؽ، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات )دراسة مقارنة ، أسامة قايد  (2)  



  

99 

 

ذ يتاذ احدل الصػكرتيف إالمعنكم ليذه الجريمة عف سابقتو ياتلؼ الررف  : الركف المعنو  :ثانياً 
 . 1فكاإلرادةالعمد كتتم ؿ بعنصرم العلـ أك  القصد الجناشي األكلىالاطأ االصكرة أك  العمد ماإ

ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي ذلػؾ أف يعلػـ : .عنصر العمـ1
بعدـ مشركعية اعلو ك أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد باإل ااة 
بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 

علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن   بػػاتاإلبرااػػة طػػرؽ 
الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة الف الجريمػػة بديػػر ررػػف 

كيقصػػد بػػالعلـ اػػي ىػػذه الجريمػػة علػػـ الجػػاني بػػاف البيانػػات التػػي يعالجيػػا ىػػػي بيانػػات ،  2)معنػػكم
حرمػػة الحيػػاة الااصػػة مػػم علمػػو انػػػو أك  االعتبػػارأك  اعتػػدا ن علػػى الشػػرؼ إاشػػاؤىاشاصػية يم ػػؿ 

 شاص غير جاشز لو قانكننا االطبلع علييا.إلى  يفػشي ىذه البيانات

شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل تقػػكـ المسػػشكلية  اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
اذا انصػػػرات  إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

 اإلرادةالنتيجػة الجرميػة كيشػترط أف ترػكف ىػذه  حػداثإإلػى  اتاػاذ التصػرؼ الجرمػي كإلػى  اإلرادة
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػدسليمة االيػة مػف العيػكب 

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
 إرػراهأك  مادم إرراهالحياة الااصة اي احدل الصكر الامس التي سبؽ لنا أف بيناىا تحت تأ ير 

اذا أ بػػت المػػتيـ  إالتصػػرؼ مفتر ػػة ككاقػػان للقكاعػػد العامػػة اػػي المسػػشكلية اتاػػاذ ال إرادةمعنػػكم ك 
أيػان رانػت  اإلاشػا ارتراب اعػػؿ إلى  الجاني إرادةكىنا اي ىذه الجريمة يجب أف تتجو  .  3)عرسيا
ليػػو المشػػرع الفرنسػػي مػػف إ أشػػارالصػػكرة ال انيػػة أم الاطػػأ امسػػتفادة ممػػا  أمػػاكسػػيلتو أك  صػػكرتو

 ترؾ البيانات الشاصية.أك  رعكنةأك  إىماؿإذا كقم نتيجة  اإلاشا العقاب على 

كممػا سػػبؽ يػػرل الباحػث أف ىػػذه الجريمػػة مػػف الجػراشـ التػػي تتطلػػب تػكاار القصػػد الجنػػاشي الاػػاص 

                                                 

.285ص، مرجم سابؽ، ليو لدل عاقلي ا يلة، مشار إ96ص، مرجم سابؽ، حسكف ىجي ، محمد سالـ  (1)  
، دار المنارة للطباعة كالنشر، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد (2)
 .246ص، 2008، 3ط، غزة
.247ص، مرجم سابؽ،  ،سالـ الررد  (3)  
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كذلؾ نظران لتكار حالتيف كصكرتيف لمرترب ىذه الجريمػة كاقػان للقػانكف الفرنسػي كىمػا ارترػاب ىػذه 
 بإاشػػػا ىػػػذه الجريمػػػة بقيامػػػو  مرترػػػبلػػػذلؾ يجػػػب تػػػكار النيػػػة لػػػدل  مػػػد؛عى غيػػػر أك  الجريمػػػة عمػػػدان 

يذا هبيانات تاص شاص معيف بقصد الحاؽ ال رر بو أك  معلكمات  . كا 
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 المطمب الثاني 
 غير المشروع لمبيانات  اإلفشاءعقوبة جريمة 

 اإللرتركنيػػةحػػدد المشػػرع الفلسػػطيني اػػي القػػرار بقػػانكف المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة بشػػأف الجػػراشـ 
غير المشركع للبيانات حيػث ت ػمف الػنص علػى لفػظ نشػر البيانػات كغالبػان  اإلاشا عقكبة جريمة 

مػػف اػػبلؿ الفقػػرة ال ال ػػة مػػف المػػادة  حيػػث نػػص المشػػرع إاشػػا ىاعمليػػات نشػػر البيانػػات تعبػػر عػػف 
لكترونيػة مخننػة فػي إمعمومػات أو  لغػاء بيانػاتإ ا ترتػب عمػى الػدخوؿ إ  اي القرار بقكليا " 4)

أو  الحػػؽ الضػػرر بالمسػػتخدميفأو  نشػػرىا إعػػادةأو  نشػػرىاأو  نسػػخياأو  النظػػاـ المعمومػػاتي
أك  شػػػػػدؿ عنكانػػػػػوأك  تعػػػػػديؿ محتكياتػػػػػوأك  لدػػػػػاؤهإأك  اإللرتركنػػػػػيتدييػػػػػر المكقػػػػػم أو  المسػػػػػتفيديف
يعاقػػب باألشػػداؿ  إدارتػػوالقػػاشـ علػػى أك  انتحػػاؿ شاصػػية مالرػوأك  طريقػػة اسػػتاداموأك  تصػميماتو

ؼ دينػار اردنػي كال تزيػد عػف الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على امس سنكات كبدرامة ال تقؿ عف الػ
" مػػػف اػػػبلؿ الػػػنص السػػػابؽ   1)مػػػا يعادليػػػا بالعملػػػة المتداكلػػػة قانكنػػػان أك  ردنػػػيأالؼ دينػػػار آامسػػػة 

الحظنػػػا حجػػػـ العقكبػػػة المقػػػررة مػػػف قبػػػؿ المشػػػرع اػػػي ال ػػػفة الدربيػػػة علػػػى جنحػػػة نسػػػخ البيانػػػات 
علػى الحيػاة الااصػة  إاشػا ىاكتازينيا على نحك غير مشػركع كذلػؾ لاطػكرة ىػذه الجػراشـ كتػأ ير 

 للفرد المجني عليو.

بقػانكف المطبػؽ اػي ال ػفة الدربيػة بشػأف  كبالحديث عف الظػرؼ المشػدد ليػذه الجريمػة كاقػان للقػرار
نو كحسب نص المػكاد السػابقة أحيث   56)،   55اانو حسب نص المادتيف)  اإللرتركنيةالجراشـ 

 :كىي على النحك التالي ألسباب عدة،ااف نص التشديد يعكد 

ت ػػاعؼ العقكبػػة حػػاؿ ترػػرار الجػػاني أيػػان مػػف العقكبػػات المنصػػكص علييػػا بمكجػػب القػػرار  .1
 .بقانكف

مكظػؼ عػاـ مسػتدبلن أك  سيؿ ارترابيا مكظػؼ اػي مؤسسػة ااصػةأك  اذا ارترب الجريمة .1
 .صبلحياتو كسلطاتو اي ذلؾ

 .ارترب الجاني الجريمة مف ابلؿ عصابة منظمة .2

                                                 

  (1) .المطبؽ اي ال فة الدربية ـ2017لسنة   16)مف القرار بقانكف رقـ  4المادة رقـ  
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، ألف طبيعػة عمػػؿ المتيػػـ كىػػك مكظػػؼ عػػاـ، كعلػة تشػديد العقكبػة ىػي ازديػاد الاطػكرة اإلجراميػة
، ايسػتطيم االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للفػػرد اػػي رػؿ لحظػػة، كاسػعة تتيػح لػو صبلحيػات

منػػػم ترػػػرار ىػػػذه الجريمػػػة إلػػػى  سػػػػمعة الدكلػػػػة باإل ػػػااةإلػػػى  ا ػػػبلن عػػػػف إسػػػػا ة المكظػػػػؼ العػػػػاـ
كالتشػػػديد علػػػى  ػػػركرة عػػػدـ ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة  ػػػمف عصػػػابات منظمػػػة لاطػػػكرة العصػػػابات 

 على الدكلة. كأعماليا

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 العقاب على الشركع اي ىذه الجراشـ. 

اػي ىػذه الجػراشـ حسػب   1)الشػركع ف المشػرع الفلسػطيني اػي ال ػفة الدربيػة نػص اػي عقكبػةأنجد 
" يعػد مرتربػان لجريمػة الشػركع رػؿ مػف  ـ2017لعػاـ   16)  مف قرار بقانكف رقػـ 53نص المادة) 

عاقػػب جنحػػة مػػف الجػػراشـ المنصػػكص علييػػا اػػي ىػػذا القػػرار بقػػانكف كيأك  شػػرع اػػي ارترػػاب جنايػػة
 .بنصؼ العقكبة المقررة ليا "

قػػد  1994التشػػريعات المقارنػػة نجػػد أف المشػػرع الفرنسػػي اػػي قػػانكف العقكبػػات لعػػاـ إلػػى  كبػػالرجكع
  حيث نػص علػى 22-226غير المشركع للبيانات مف ابلؿ المادة ) اإلاشا حدد عقكبة جريمة 

أك  تلقػى بمناسػبة التسػجيؿأك  انو يعاقب بالحبس سنة كغرامة مشة الؼ يكرك لرػؿ شػاص اسػتقبؿ
ببيانػػات اسػػمية مػػف شػػأف  اإللرتركنيػػةالمعالجػػة  إجػػرا اتاػػر مػػف آ إجػػرا أم أك  النقػػؿأك  التنصػػت
 اإلاشػػػا اذا كقػػػم ىػػػذه  أمػػػاحرمػػػة حياتػػػو الااصػػػة ، أك  شػػػأفباعتبػػػار صػػػاحب ال األ ػػػرار إاشػػػاشيا
بشػػركل مػػف  إالال تقػػاـ الػػدعكل ، اترػػكف العقكبػػة ىػػي الدرامػػة امسػػيف الػػؼ يػػكرك اإلىمػػاؿبطرقػػة 

 .المجني عليو

نجػد   2004أغسطس لعػاـ  6)التعديؿ التشريعي على قانكف العقكبات الفرنسي اي إلى  كبالنظر
أف المشػػرع قػػد اػػرؽ اػػي العقػػاب علػػى أسػػاس الػػررف المعنػػكم اػػنص علػػى عقكبػػة مشػػددة اػػي حالػػة 

                                                 

علػى الشػػركع اػػي 1992مػف قػػانكف 226/5كالمػػادة 1970مػػف قػانكف 372عاقػب المشػػرع الفرنسػي اػػي المػادة   1)
ى مررر مف قانكف العقكبات المصرم لـ تعاقب علػ309ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

ىػػذه الجػػراشـ ألنػػو صػػنفيا جنحػػة الشػػركع. أمػػا المشػػرع اإلمػػاراتي افػػي قػػانكف العقكبػػات لػػـ يعاقػػب علػػى الشػػركع اػػي 
 حسب القكاعد العامة يتبيف عدـ العقاب على الشركع اي الجنح ما لـ ينص صراحةن على العقاب عليو 
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علػى عقػاب  األكلػىاي صكرتو غيػر العمديػة اػنص اػي الحالػة  اإلاشا العمدم عف حالة  اإلاشا 
اػػي الحالػػة ال انيػػة اقػػد  أمػػا، يػػكرك 300.000الجػػاني بعقكبػػة الحػػبس لمػػدة امػػس سػػنكات كغرامػػة 

 . 1)يػػػػػػػكرك 100,000سػػػػػػػنكات كغرامػػػػػػػة  3ع الفرنسػػػػػػػي العقكبػػػػػػػة اجعليػػػػػػػا الحػػػػػػػبس افػػػػػػػؼ المشػػػػػػػر 
كشػدد اػي العقكبػة علػى اطػكرة ىػذه الجريمػة  تػدارؾف المشرع الفرنسي قد أ كجد الباحثمما سبؽ 

السػلطة التقديريػة إلػى  مرتربيا بصكرتييا العمدية كالديػر عمديػة كاصػؿ بيػا منعػان للتأكيػؿ كالػداكؿ
اد القكانيف العربية التي كارت حماية ليذه المعلكمػات كلرػف لػـ ترػف ىػذه المػك كذلؾ عرس  للقا ي

أنو راف يجػب علػى المشػرع  ، نظران لاطكرة ىذه الجريمة يرل الباحثةمفصلة رؿ جريمة على حد
اطػػر ىػػذه الجريمػػة ك تشػػريم نصػػكص تبلحػػؽ  تػػدارؾالفلسػػطيني اػػي ال ػػفة الدربيػػة كقطػػاع غػػزة 

كتفػػػرؽ بػػػيف ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة بشػػػرؿ عمػػػدم كبػػػيف ان كتفصػػػيبلن مرتربييػػػا كترػػػكف أر ػػػر ك ػػػكح
 .ارترابيا بشرؿ غير عمدم

 
 

  

                                                 

.149ص، مرجم سابؽ، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات )دراسة مقارنة ، أسامة قايد  1)  
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 المبحث الثالث
 لمبيانات الشخصية دوف ترخيص اإللكترونيةجريمة المعالجة 

 مػدل كتكسػيم النػاس لحيػاة تسػييؿ مػف المعلكمػات أنظمػة تقػدميا التػي المزايػا مػف الػرغـ علػى
 للمػكاد الياشػؿ الحجـ مف التاكؼ اإف، للبشرية كادمتو التطكر ىذا مف الياشؿ الرـ مف االستفادة

 مفتكحػة اتصػاالت كشػبرات معلكمػات أنظمػة  ػمف كالمكجػكدة النػاس بحيػاة الااصة اإللرتركنية
 الااصػة كالمعلكمػات البيانػات رااػة تاػزيف علػى الياشلػة اآللػي الحاسػب سػعة اػي يرمػف، للرااػة
 علػى القػدرة كسػيكلة، عكاشػؽ أمدكف كجػكد ، العػالـ مسػتكل على بينيا الربط على كالقدرة باألاراد
 المتعلقػة الجراشـ تجـر التي القانكنية النصكص اراغ ظؿ اي باألاراد كاإل رار النظـ ىذه ااتراؽ
للبيانػات دكف تػػرايص  اإللرتركنػي، كبالحػديث عػف جريمػة المعالجػة   1)لؤلاػراد الااصػة بالحيػاة

نيػػا قػػد تأاػػذ بنظػػاـ إعلى الرغـ مف اعتراؼ بعض الدكؿ بمبػدأ حريػة االتصػاؿ كنقػؿ المعلكمػات ا
التػػػي  كاألجيػػػزةاسػػػتعماؿ المنشػػػ ت أك  التػػػرايص كبمقت ػػػاه يلػػػـز صػػػدكر تػػػرايص سػػػابؽ بإقامػػػة

تػػػصرؼ اػػي معالجتيػػا أم أف مػػف حػػؽ صػػاحب البرنػػام  الأك  نقػػؿ المعلكمػػاتأك  تسػػتادـ اػػي بػػث
البرنػام  كاسػتدبللو كاسػتعمالو كاػػي الدالػب أف يتنػازؿ صػاحب البرنػػام  عػف حقكقػو المتفرعػة عػػػف 

بمػنح تػرايص باسػتدبلليا كتبقػى لػو جميػم حقػكؽ المؤلػؼ أك  بع يا للدير بيعيػاأك  الملريػة رليا
تلقػى الديػػر  اذإل النسػاة الماديػػة للبرنػام  كلرػف ال يتلقػػى الديػر سػك  إذالتػػي يحمييػػا حػػؽ المؤلػؼ 

الحػػػؽ اػػػي اسػػتدبلليا اػػاف لػػو الحػػؽ اػػي اسػػتاداميا اػػي تشػػديؿ الحاسػػكب أك  ملريػػة ىػػذه النػػػساة
اارجيػػا عػػػف طريػػؽ شػػبرات االتصػػاؿ ككاقػػػا أك  بدػػرض معالجػػة المعلكمػػات كنقليػػػا دااػػؿ الدكلػػػة

 .  2)ؽ اي استدبللوالحأك  للشركط التي بمقت اىا تلقى ملرية البرنام 

ػػ  3 2006أف )الزعبػػي،  كجػػدت علػػى تجػػريـ ىػػذا الفعػػؿ كقبػػؿ الػػداكؿ اػػي تحليػػؿ المػػكاد التػػي نص 
 اللبيانػػات كأجابػػ اإللرتركنيػػةتسػػاؤالن ميمػػان ايمػػا ياػػص جريمػػة المعالجػػة  أ ػػاراقػػد  4 2008ك)قايػػد، 

ف ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ ال يمرػػػػف تجػػػػاكزه حيػػػػث ذرػػػػر " ىػػػػؿ يشػػػػرؿ اعػػػػؿ المعالجػػػػة أ عليػػػػو كأرل رباحػػػػث
، عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ اريقػػاف اإلجابػػةدكف تػػرايص تعػػددان للجػػراشـ ؟ اػػي الكاقػػم لقػػد تنػػازع  اإللرتركنيػػة

                                                 

 .238 ص، سابؽ مرجم، الزعبي جبلؿ، المناعسة أسامة  1)
 .93ص، مرجم سابؽ، حسف ىيجي ، محمد سالـ  (2) 

 .170علي أحمد الزعبي، مرجم سابؽ، ص   3
 .163أسامة قايد، مرجم سابؽ، ص   4
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ف ىذه الجريمة تعد تعديا على الحريػة الفرديػة كمػف  ػـ يا ػم الفعػؿ المرػكف أيرل اريؽ اي الفقو 
 اإللرتركنيػػػةة مػػػف قػػػانكف المعالجػػػ الجريمػػػة المنصػػػكص علييػػػا اػػػي المػػػادةكصػػػؼ : ليػػػا لكصػػػفيف

  مػف قػانكف العقكبػات 114ككصؼ الجريمة المنصكص علييا اي المػادة )، نفان آللبيانات المذركر 
 مما يعد تعددان معنكيان للجراشـ .، الفرنسي المتعلقة بالتعدم على الحرية الفردية

ال تا ػػم ،   مػػف قػػانكف العقكبػػات الفرنسػػي114المػػادة ) فأ اػػي حػػيف يػػرل اريػػؽ أاػػر مػػف الفقػػو
تتعلؽ بالتعدم على الحريػة الفرديػة  أنياعلى اعتبار ، لكصؼ الفعؿ المركف للجريمة محؿ البحث

أم تصػػرؼ أك  ،لسػػبب غيػػػر مشػػركعأك  الػػذم يرػػكف نتيجػػة لبلسػػتيقاؼ دكف كجػػو حػػؽ، اػػي التنقػػؿ
كينبنػي علػى ذلػؾ انػو ال ينطبػؽ ، ارنسػا اقيػان كق ػا ن عليو الحاؿ اػي  استقركىذا ما ، مقيد للحرية

كصؼ الجريمػة المنصػكص  إال، للبيانات الشاصيػة دكف ترايص اإللرتركنيةعلى اعؿ المعالجة 
كال يشػػرؿ الفعػػؿ تعػػددان معنكيػػان ، للبيانػػات اإللرتركنيػػة  مػػف قػػانكف المعالجػػة 41علييػػا اػػي المػػادة )

ف ىػػذه الجريمػػة كقتيػػة تنتيػي مػػف لحظػػة القيػػاـ أإلػى  اإلشػػارةـ رمػػا ال تفكتنػػا اػي ىػػذا المقػػا، للجػراشـ
 كعليػػػػػػػػو تبػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػدة التقػػػػػػػػادـ منػػػػػػػػذ كقػػػػػػػػت ارترػػػػػػػػاب الفعػػػػػػػػؿ كلػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف كقػػػػػػػػت ارتشػػػػػػػػااو.، بيػػػػػػػػا

للبيانػات نجػد أف القػرار بقػانكف رقػـ  اإللرتركنيػةكاي سياؽ بياف المكاد التػي جرمػت اعػؿ المعالجػة 
المعالجػػػػػة   قػػػػػد عػػػػػرؼ 1بلؿ نػػػػػص المػػػػػادة )كاػػػػػ اإللرتركنيػػػػػةبشػػػػػأف الجػػػػػراشـ  2017لسػػػػػنة  16

مجموعػة عمميػات عمػى البيانػات سػواء تعمقػت أو  تنفي  عمميةأو  إجراء"  أنياعلى  اإللكترونية
 تعػديمياأو  تخنينياأو  تسجيمياأو  استالمياأو  خالفو بما في  لؾ جمف تمؾ البياناتأو  بأفراد
أو  لييػاإوصػوؿ حجػب الأو  نشػر بيانػات إعػادةأو  نشرىاأو  محوىاأو  استرجاعياأو  نقمياأو 
ف المشػػػرع أكمػػػف اػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ كجػػػدنا  تعػػػديؿ محتوياتػػػو "أو  لغػػػاؤهإأو  األجيػػػنةيقػػػاؼ عمػػػؿ إ

العمليات التي تجرم علػى  اإللرتركنيةالفلسطيني اي ال فة الدربية قد تناكؿ اي تعريفو للمعالجة 
 البيانات كالتي يعتبر بع يا جراشـ مستقلة اي قكانيف الدكؿ المتقدمة رقانكف ارنسا .

معمومػػػات أو  لغػػػاء بيانػػػاتإ ا ترتػػػب عمػػػى الػػػدخوؿ إ"   منػػػو علػػػى أنػػػو 4كقػػػد نصػػػت المػػػادة ) 
الحػؽ الضػرر أو  عػادة نشػرىاإأو  نشػرىاأو  نسػخياأو  مخننة في النظاـ المعموماتي إلكترونية

شغؿ أو  تعديؿ محتوياتوأو  لغاؤهإأو  اإللكترونيتغيير الموقف أو  المستفيديفأو  بالمستخدميف
يعاقػب  إدارتوالقاشـ على أك  انتحاؿ شاصية مالروأك  طريقة استخداموأو  تصميماتوأو  عنوانو

لؼ دينػار اردنػي كال أباألشداؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على امس سنكات كبدرامة ال تقؿ عف 
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 ."  1)ما يعادليا بالعملة المتداكلة قانكنان أك  ردنيأالؼ دينار آتزيد عف امسة 
المشرع الفلسطيني اي ال فة الدريبة مف ابلؿ النص السابؽ نػص علػى حمايػة البيانػات مػف أم 

 .اإللرتركنيةالمكاقم أك  معالجة ت ر بالبياناتأك  تعديؿ

  مرػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات المطبػػؽ اػػي قطػػاع غػػزة نصػػت 262دة )مػػف المػػا 3بينمػػا اػػي الفقػػرة 
، بقػي ايػو دكف كجػو مشػركعأك  على أنو " رؿ مف اقتحـ نظامػان لمعلكمػات حاسػكب اػاص بػالدير

بإحدل ىاتيف العقكبتيف . أك  ال تتجاكز ألؼ دينار كبدرامة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة
، تعػػديمياأو  محػػو المعمومػػات التػػي يحتػػو  عمييػػاأو  النظػػاـ ا نػػتج عػػف  لػػؾ تعطيػػؿ تشػػغيؿ ا  و 

"   2)بإحػػػدل ىػػػاتيف العقػػػكبتيفأك  ،كبدرامػػػة ال تتجػػػاكز  بل ػػػة أالؼ دينػػػار، ترػػػكف العقكبػػػة الحػػػبس
ي ػػان نػػص علػػى حمايػػة البيانػػات مػػف التعػػديؿ كالتػػي أف المشػػرع الفلسػػطيني اػػي قطػػاع غػػزة أكجػػدنا 

كلرػػػف اقتػػػرف ىنػػػا اعػػػؿ التعػػػديؿ بفعػػػؿ اقتحػػػاـ النظػػػاـ المعلكمػػػاتي يكازييػػػا المعالجػػػة ليػػػذه البيانػػػات 
 الرتماؿ الجريمة.

نيػا أؿ مػم جريمػة معالجػة البيانػات علػى ف المشػرع الفلسػطيني اػي قطػاع غػزة قػد تعامػأكنػرل ىنػا 
ف المشػػػرع أيمرننػػػا القػػػكؿ  ، كلػػػذامعلكمػػػاتياعػػػؿ يصػػػبح جريمػػػة اذا ارتػػػبط بفعػػػؿ االقتحػػػاـ للنظػػػاـ ال

المعالجػة التػي قػد يتعػرض ليػا دكف قطاع غزة قػد كاػر حمايػة قانكنيػة للبيانػات مػف  الفلسطيني اي
التعػػديؿ منفػػردان رمػػا اعػػػؿ أك  اػػراد نصػػكص تفصػػيلية ليػػذه الجريمػػة تجػػـر ارترػػاب اعػػؿ المعالجػػةأ

  مػػف القػػانكف الفرنسػػي الاػػاص 41المشػػرع الفرنسػػي حيػػث نػػص علػػى أنػػو ككاقػػا ألحرػػاـ المػػادة )
 ػػػبلث سػػػنكات إلػػػى  كالحريػػػات ترػػػكف العقكبػػػة ىػػػي الحػػػبس مػػػف سػػػتة اشػػػير نيػػػةاإللرترك بالمعالجػػػة 
أك  احدل ىاتيف العقكبتيف لرؿ مف يجرمأك  لؼ ارنؾ  أ) ماشتي إلى  لفي ارنؾ  أ ) كالدرامة مف

 . 3)للبيانات الشاصية دكف ترايص مف اللجنة الماتصة بذلؾ اإللرتركنيةيقـك بأجرا  المعالجة 
 : ىذا المبحث التاليكبدكرنا سنك ح ابلؿ 

  لمبيانات دوف ترخيص اإللكترونية: أركاف جريمة المعالجة األوؿالمطمب. 
  لمبيانات دوف ترخيص اإللكترونيةالمطمب الثاني: عقوبة جريمة المعالجة. 

                                                 

  (1) .المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16مف القرار بقانكف رقـ  4المادة رقـ  
  (2) .المطبؽ اي قطاع غزة 1936لسنة  74  مررر الم ااة لقانكف العقكبات رقـ 3/262المادة رقـ ) 

.ـ1978  لسنة 17  مف القانكف الفرنسي الااص بالمعالجة االلرتركنية كالحريات المرقـ )41المادة )  .(3) 
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 المطمب األوؿ
 لمبيانات دوف ترخيص اإللكترونيةأركاف جريمة المعالجة 

يانات دكف ترايص مف للب اإللرتركنيةالتي يجب تكاارىا اي جريمة المعالجة  األررافيمرف تحديد 
 ،مػػف اػػبلؿ تحديػػد نطػػاؽ التجػػريـ ككصػػؼ الفعػػؿ الجرمػػي ،ليػػو المشػػرع الفرنسػػيإاػػبلؿ مػػا ذىػػب 

 : كىما ،كلري تقـك الجريمة يجب تكاار ررنيف

كىك قياـ الجاني بفعؿ ، السلكؾيتاذ الررف المادم اي ىذه الجريمة صكرة  : 1فالركف الماد  :أوالً 
التي تشمؿ مجمكعة العمليات التي تػتـ إلرتركنيػان ، للبيانات الشاصية اإللرتركنيةيتم ؿ بالمعالجة 

أك أم تدييػػر  بكسػاطة اسػػتاداـ الحاسػػكب كالمتعلقػػة بعمليػػات التسػػجيؿ كالتعػػديؿ كاإل ػػااة كالمحػػك
أـ  نقػبلن أـ  مكنتاجػان أـ  تصػنيفان أـ  ات اػرزعملي أرانتف يطرأ على ىذه البيانات سكا  أار يمرف آ

مػػف ذات الطبيعػػة تحمػػؿ معالجػػة ليػػذه البيانػػات بقصػػد الػػربط بينيػػا للحصػػكؿ  أم عمليػػةأك  ،حفظػػان 
 : تشمؿ اإللرتركنيةكعليو االمعالجة ، على المعلكمات

، الجدكلػةأك  التصػنيؼأك  الفػرزأك  المكنتػاجأك  كىي التعديؿ كاإل ػااة عمميات التغيير: .1
 ا بلن عف عمليات المحك الجزشي السترماؿ متطلبات التعديؿ كالمكنتاج .

 عمليات الحذؼ كالمحك الرلي ليذه البيانات . .2

إما بالتماس المباشر مم الحاسكب الذم يحتػكم علػى البيانػات  اإللرتركنيةكتركف طريقة المعالجة 
علػػى اتصػاؿ غيػػر مشػػركع  ف تػػتـ المعالجػػة عػف بعػػد باسػػتاداـ الشػبرات للحصػػكؿأأك  ،الشاصػية

يمرػػػػف المسػػػػتادـ بعػػػػد ااتػػػػراؽ أنظمػػػػة األمػػػػػف كالحمايػػػػة ليػػػػذه الحكاسػػػػيب مػػػػف معالجػػػػة البيانػػػػػات 
 تػؤدم، االمقصػكد بعمليػات التدييػر ىػي رػؿ العمليػات التػي تػتـ باسػتاداـ الحاسػكب،  2)الشاصية

نيػػا عمليػػة أ اػػرآكبمعنػػى ، مبلمػػح أاػػرل رالمكنتػػاج إلػػى  للبيانػػات األصػػليةتحكيػػؿ المبلمػػح إلػػى 
التابعػػػة لشػػػاص ، لػػػخإنصػػػكص   ... ، رتابػػػات، تدييػػػر كتعػػػديؿ اػػػي البيانػػػات الشاصػػػية ) صػػػكر

علػػى عمليػػػات أك  ي ػػػان عمليػػات الحػػذؼ الرلػػػي ليػػذه البيانػػػاتأكتشػػمؿ عمليػػػات المعالجػػة ، معػػيف
                                                 

 14/9/2017تاريخ الزيارة ، مقاؿ منشكر عبر مكقم )المرجم اإللرتركني للمعلكماتية   على الرابط التالي (1) 
http://almerja.com/reading.php?idm=77363 . 

دار الني ة ، بدكف طبعة، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات)دراسة مقارنة ، أسامة قايد  2)
.136ص، 2008، مصر، العربية  
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 Compact)أك    Floppy Diskذ يمرػف اػزف البيانػات الشاصػية علػى )إ، التسػجيؿ كالحفػظ
Disk ،  كقػػد أرػػد القػػانكف الفرنسػػي الاػػاص بالمعالجػػة ، علػػى الػػذاررة الرشيسػػة لجيػػاز الحاسػػكبأك

قبػؿ القيػاـ  للبيانات  ركرة الحصكؿ على ترايص مسبؽ مػف الجيػة الماتصػة قانكنػان  اإللرتركنية
كعليػػػو يتػػػكاار الػػػررف المػػػادم ليػػػذه الجريمػػػة ، للمجػػػاالت الشاصػػػية اإللرتركنيػػػةبعمليػػػات المعالجػػػة 

االجريمػة ، إجراميػةلـ يترتب على ذلػؾ أيػة نتيجػة  أنوحتى ، جة البيانات دكف ترايصبمجرد معال
 تعد جريمة سلكرية ال تتطلب تحقيؽ نتيجة معينة.

 : 1فالركف المعنو  :ثانياً 

كيقػـك القصػد ، التي تقكـ بيا الجريمة األاعاؿكىك مستفاد مف طبيعة ، يتاذ صكره القصد الجناشي
 .كاإلرادةالجناشي ىنا على عنصريف ىما العلـ 

ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي ذلػؾ أف يعلػـ : .عنصر العمـ1
بعدـ مشركعية اعلو ك أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتدا  على الحياة الااصة لؤلاراد باإل ااة 
بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 

علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن   بػػاتاإلبرااػػة طػػرؽ 
الماديػػة المركنػػة للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة الف الجريمػػة بديػػر ررػػف 

، الشاصػية للبيانػاتأك  ، االعلـ اي ىذه الجريمة يقصد بو علـ الجاني بالصفة االسػمية  2)معنكم
دكف ليػػػذه البيانػػػات  اإللرتركنيػػػةالمعالجػػػة  إجػػػرا  اإللرتركنػػػيف مػػػف طبيعػػػة الحاسػػػكب أف يعلػػػـ أك 

 ؾ.ترايص مف اللجنة الماتصة بذل

شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل تقػػكـ المسػػشكلية  اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
اذا انصػػػرات  إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

لػػى اتاػػاذ التصػػرؼ الجرمػػي ك إلػػى  اإلرادة  اإلرادةالنتيجػػة الجرميػػة كيشػػترط أف ترػػكف ىػػذه  أحػػداثا 
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  سليمة االيػة مػف العيػكب التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد

رمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الج األسػػاس

                                                 

.94ص، مرجم سابؽ، حسف ىيجي ، محمد سالـ  (1)  
 .246ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد  2)



  

109 

 

اتاػػاذ التصػػرؼ مفتر ػػة ككاقػػان  إرادةمعنػػكم ك  إرػػراهأك  مػػادم إرػػراهالحيػػاة الااصػػة تحػػت تػػأ ير 
اي ىذه الجريمة يقصد بيػا  اإلرادة أما،  1)اذا أ بت المتيـ عرسيا إالللقكاعد العامة اي المسشكلية 

أم ، صػػػػكرة رانػػػػػػت بػػػػأمليػػػػذه البيانػػػػات  اإللرتركنيػػػػةالمعالجػػػػة  إجػػػػرا إلػػػػى  الجػػػػاني إرادةف تتجػػػػو أ
 للبيانات. اإللرتركنيةجة األكلية ألجرا  المعال اإلجرا ات التااذبالماالفة 

القصػػد الػػذم يتطلبػػو المشػػرع اػػي ىػػذه الجريمػػة ىػػك القصػػد العػػاـ ك ال عبػػرة بالبكاعػػث التػػي داعػػت ك 
ىذه البيانات  استدبلؿأك  المادم بالشاص  راراإلالجاني الرتراب اعلو اسكا  راف الباعث ىك 

 .  2)لمجرد الف كؿ كحب االستطبلعأك  لسمعة الشاص لئلسا ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.247ص، مرجم سابؽ، قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على األشااص ، سالـ الررد  (1)  
 .137ص، مرجم سابؽ، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات)دراسة مقارنة ، أسامة قايد  2)
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 المطمب الثاني
 لمبيانات دوف ترخيص اإللكترونيةعقوبة جريمة المعالجة 

 اإللرتركنيػػةحػػدد المشػػرع الفلسػػطيني اػػي القػػرار بقػػانكف المطبػػؽ اػػي ال ػػفة الدربيػػة بشػػأف الجػػراشـ 
  مػػػف نفػػػس القػػػانكف عقكبػػػة 1اػػػي المػػػادة ) اإللرتركنيػػػةتعريػػػؼ المعالجػػػة إلػػػى  كمػػػف اػػػبلؿ الرجػػػكع
" اذا ترتػب علػى  :تقكؿ أنػو  منو حيث 4للبيانات ابلؿ نص المادة ) اإللرتركنيةجريمة المعالجة 

أك  نشػرىاأك  يانسػاأك  لرتركنية مازنة اي النظػاـ المعلكمػاتيإمعلكمات أك  لدا  بياناتإالداكؿ 
 لدػاؤهإأك  اإللرتركنػيتدييػر المكقػم أك  المسػتفيديفأك  الحػؽ ال ػرر بالمسػتادميفأك  نشرىا إعادة
 انتحػاؿ شاصػية مالرػوأك  طريقػة اسػتاداموأك  تصػميماتوأك  شػدؿ عنكانػوأك  تعديؿ محتكياتوأك 
يعاقػب باألشػداؿ الشػاقة المؤقتػة مػدة ال تزيػد علػى امػس سػنكات كبدرامػة ال  إدارتػوالقاشـ على أك 

مػا يعادليػا بالعملػة المتداكلػة أك  الؼ دينػار اردنػيآردني كال تزيد عف امسػة أؼ دينار لأتقؿ عف 
" كبالتػػالي رانػػت العقكبػػة حسػػػب نػػص ىػػذه المػػادة ىػػي السػػػجف مػػدة ال تزيػػد عػػف امػػػس   1)قانكنػػان 

 .ردنيأالؼ دينار آي ك ال تزيد عف امسة ؿ عف الؼ دينار اردنسنكات كغرامة ال تق

كحسػب القػرار ، كقػػد نػػص المشػػرع علػػػى ظػػػرؼ مشػػػدد ليػػػذه الجريمػػػة مسػػػتمدان مػػػف صفػػػة الجانػػػي
ترػػكف العقكبػػة الحبػس مػدة ال تزيػد سنتيف  اإللرتركنيةبشأف الجراشـ  2017  لعاـ 16بقانكف رقـ )

سابقة ااف نص التشديد يعكد منو حيث انو كحسب نص المكاد ال  56، 55)حسب نص المادتيف 
 :كىي على النحك التالي ألسباب عدة،

ت ػػاعؼ العقكبػػة حػػاؿ ترػػرار الجػػاني أيػػان مػػف العقكبػػات المنصػػكص علييػػا بمكجػػب القػػرار  .1
 .بقانكف

مكظػؼ عػاـ مسػتدبلن أك  سيؿ ارترابيا مكظػؼ اػي مؤسسػة ااصػةأك  يمةاذا ارترب الجر  .1
 .صبلحياتو كسلطاتو اي ذلؾ

 .ارترب الجاني الجريمة مف ابلؿ عصابة منظمة .2

، ألف طبيعػة عمػػؿ المتيػػـ كىػػك مكظػػؼ عػػاـ، كعلػة تشػديد العقكبػة ىػي ازديػاد الاطػكرة اإلجراميػة
، ايسػتطيم االعتػدا  علػى حرمػة الحيػاة الااصػة للفػػرد اػػي رػؿ لحظػػة، تتيػح لػو صبلحيػات كاسػعة

                                                 

  (1) .المطبؽ اي ال فة الدربية 2017لسنة  16مف القرار بقانكف رقـ  4المادة رقـ  
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منػػػم ترػػػرار ىػػػذه الجريمػػػة إلػػػى  سػػػػمعة الدكلػػػػة باإل ػػػااةإلػػػى  ا ػػػبلن عػػػػف إسػػػػا ة المكظػػػػؼ العػػػػاـ
ت كالتشػػػديد علػػػى  ػػػركرة عػػػدـ ارترػػػاب ىػػػذه الجريمػػػة  ػػػمف عصػػػابات منظمػػػة لاطػػػكرة العصػػػابا

 عماليا على الدكلة .أك 

العقػػاب علػػى الجريمػػة التامػػة المرتربػػة بصػػكرتيا الراملػػة تطػػرح تسػػاؤالن عػػف مكقػػؼ المشػػرع حػػكؿ 
 العقاب على الشركع اي ىذه الجراشـ. 

اػي ىػذه الجػراشـ حسػب   1)الشػركع ف المشػرع الفلسػطيني اػي ال ػفة الدربيػة نػص اػي عقكبػةأنجد 
" يعد مرتربان لجريمة الشركع رؿ مف شرع  2017لعاـ  16  مف قرار بقانكف رقـ 53نص المادة) 

جنحة مػف الجػراشـ المنصػكص علييػا اػي ىػذا القػرار بقػانكف كيعاقػب بنصػؼ أك  اي ارتراب جناية
 العقكبة المقررة ليا ".

الفرنسػػػي قػػػد حػػػدد عقكبػػػة ىػػػذه الجريمػػػة كاقػػػان التشػػػريعات المقارنػػػة نجػػػد أف المشػػػرع إلػػػى  كبػػػالرجكع
ينػاير   6)رقػـ كالحريػات  اإللرتركنيػة  مف القانكف الفرنسي الاػاص بالمعالجػة 41ألحراـ المادة )

 لفػي فرنػؾ  فأثػالث سػنوات والغرامػة مفإلػى  شػيرأمػف سػتة تركف العقكبة ىػي الحػبس  1978
يقػػكـ بػػأجرا  المعالجػػة أك  لرػػؿ مػػف يجػػرم احػػد  ىػػاتيف العقػػوبتيفأو  لػػؼ فرنػػؾ  أف مػػائتي إلػػى 

ف تأمر بنشر أكللمحرمة ، للبيانات الشاصية دكف ترايص مف اللجنة الماتصة بذلؾ اإللرتركنية
ف ىنػاؾ عقكبػة أبمعنػى ، ار ػر بالشػركط التػي يحػددىا الحرػـأك  ملاصػو اػي جريػدةأك  الحرـ رلو

 .  2)ترميلية تتم ؿ بنشر الحرـ أارلكعقكبة ، أحداىماأك  تتم ؿ بالحبس كالدرامة

يث كجدنا أف العقكبة ح 801-2004كبالنظر اي التعديؿ التشريعي كقانكف العقكبات الفرنسي رقـ
 . 3)لؼ يكركأ 300,000الدرامة امس سنكات ك 

                                                 

علػػى ـ 1992مػػف قػػانكف   226/5)كالمػػادة ـ 1970مػػف قػػانكف   372)عاقػػب المشػػرع الفرنسػػي اػػي المػػادة   1)
مررر مف قانكف العقكبػات المصػرم   309)الشركع اي ىذه الجريمة بذات عقكبة الجريمة التامة. أما نص المادة 

ى الشػركع. أمػا المشػرع اإلمػاراتي افػي قػانكف العقكبػات لػـ يعاقػب علػى الشػركع اػي ىػذه الجػراشـ ألنػو لـ تعاقػب علػ
ا لػـ يػنص صػراحةن علػى العقػاب الشػركع اػي الجػنح مػصنفيا جنحة حسب القكاعد العامة يتبيف عػدـ العقػاب علػى 

 عليو.
.94ص، مرجم سابؽ، حسف ىيجي ، محمد سالـ  (2)  

.138، مرجم سابؽ، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات )دراسة مقارنة ، اسامة قايد  (3)  
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ؾ حجـ اطر ىذه الجريمة كشدد العقكبة على مرتربيػا اػي كجدنا أف المشرع الفرنسي قد تدر  لذلؾ
لذلؾ نييب بالمشرع الفلسطيني أف يحذك حذك المشرع الفرنسػي كيشػدد العقكبػة  2004تعديؿ عاـ 

السػػلطة إلػػى  الحاجػػةأك  علػػى ىػػذه الجريمػػة كيػػداليا  ػػمف نصػػكص تفصػػيلية ال تحتمػػؿ التأكيػػؿ
  مف الشرعية الجناشية . شي التقديرية للقا ي بحيث يصبح رؿ 
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 المبحث الرابف
  لمبيانات االسمية اإللكترونيةالجة جريمة االنحراؼ عف الغرض مف المع

التػػي تصػػيب الفػػرد اػػي اصكصػػية معلكماتػػو بكصػػفيا مػػػف اىػػػـ  األاطػػا ممػػا الشػػؾ ايػػو أف اشػػد 
ىػك أف المعلكمػات  اآللػيالاصكصية المقصكدة مف معنى ىذا الحؽ عند اتصالو بالحاسب  أكجو

التػػي تجمػػم عػػف اػػػرد مػػف األاػػراد لدػػرض معػػيف كمحػػدد ابتػػدا  تسػػتادـ لػػدل تازينيػػا اػػي الحاسػػب 
ااالنحراؼ اػي مجػاؿ  األساساي  أجلواسػتادامات عديػدة تتجػاكز اليدؼ الذم جمعت مف  اآللي

إلػى  تػـ الفعػؿ اأجليػالتػي مػف  األساسػيةالدايػة أك  الدػرض ىػػك الاػػركج عػػف اإللرتركنيػةالمعالجػة 
 بالمراقبػةأك  السػمعةإلى  الداية باإلسا ةأك  غاية غير مقررة قانكننا كيتم ؿ ذلؾ الدرضأك  غرض
مػػػػػف اجػػػػػؿ ال ػػػػدط كاالبتػػػػزاز السياسػػػػي أك  االسػػػػتدبلؿ التجػػػػػارمأك  بتكحيػػػػد كمحػػػػك الشاصػػػػيةأك 

 إيػػذا إلػػى  يػػؤدم جيػػػة رانػػػت أمذه االسػػتادامات غيػػر المتكقعػػة مػػف كنحكىمػػا لػػذلؾ اػػاف جميػػم ىػػ
القيػاـ  بػؿ تصػبح قيػدا علػى حريتػو ايمػػا يريػػد األرمػؿالفرد كتقليؿ ارص تمتعو بحقكقو على الكجو 

عػػف نفسػػو كحجميػػا  اإلنسػػافكممػػا ال جػػداؿ ايػػو أف نػػكع المعلكمػػات التػػي يعطييػػا  األمػػكربػػو مػػف 
 .  1)ؾ المعلكماتتل إعطا إلى  كذلؾ كاقا لليدؼ الذم دام ىذا الفرد أارلإلى  جية تاتلؼ مػف

 قطاع غزةأك  لـ يرد أم نص اي القكانيف الفلسطينية المطبقة اي ال فة الدربية كيرل الباحث أنو
 اإللرتركنيػػػػةالحدي ػػػػة أم نػػػػص يجػػػػـر اعػػػػؿ االنحػػػػراؼ عػػػػف الدػػػػرض مػػػػف المعالجػػػػة أك  القديمػػػػةأك 

 للبيانات.

 اإللرتركنيػة  مػف قػانكف المعالجػة 44كقد نص المشرع الفرنسػي علػى ىػذه الجريمػة اػبلؿ المػادة )
ذ عاقبػػت ىػػذه إ  مػػف قػػانكف العقكبػػات الفرنسػػي 21/262كالحريػػات الفرنسػػي كاػػبلؿ نػػص المػػادة )

بػػػػالحبس امػػػػس سػػػػنكات كغرامػػػػة مليػػػػكني يػػػػكرك لمػػػػف حػػػػاز بيانػػػػات اسػػػػمية بمناسػػػػبة قيامػػػػو  المػػػػادة
أم إجرا  آار مف أكجػو المعالجػة اذا غيػر مػف الكجيػة النياشيػة أك  نقلياأك  تصنيفياأك  بتسجيليا

 المقررة ليذه البيانات كاقان للقانكف .

                                                 

، معلكماتيػػػة كاالنترنػػػتماػػػاطر ال، انظػػػر نعػػػيـ مدبدػػػب، 96ص، مرجػػػم سػػػابؽ، حسػػػف ىيجػػػي ، محمػػػد سػػػالـ (1)
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الدايػػػػة مػػػػف المعالجػػػػة أك  كيمرػػػػف مػػػػف اػػػػبلؿ سػػػػياؽ ىػػػػذه المػػػػادة تعريػػػػؼ االنحػػػػراؼ عػػػػف الدػػػػرض
باسػػػتاداميا اػػػي غيػػػر  للبيانػػػات االسػػػمية ) قيػػػاـ الشػػػاص الػػػذم يمتلػػػؾ بيانػػػات اسػػػمية اإللرتركنيػػػة

اـ  رر على مف تاصو ىذه الكجية المجمكعة مف أجليا ىذه البيانات بحيث يشرؿ ىذا االستاد
 .البيانات 

بػأف  علميػا بعػد المحرمػة أكقفتػو حيػث ألمانيػا اػي تػـ الذم الرسمي اإلحصا الكاقعية  األم لةكمف 
 األمػر، اإلحصػا  اسػتمارات اػبلؿ مػف إرىابيػة مجمكعػة عناكيف معراة مف تمرنت الداالية كزارة
سا ة للحؽ اي الاصكصية المعلكماتية لؤلاراد؛انتياران صاراان المحرمة  اعتبرتو الذم  استاداـ كا 
 كىػي أال المعلكمػات ىػذه أجليػا مػف جمعػت التػي الدايػة عػف انحراػت المعلكمػات التػي ليػذه

 . 1) الرسمي اإلحصا 

للبيانػػػات سػػػيتـ  اإللرتركنيػػػةالدايػػػة مػػػف المعالجػػػة أك  كايمػػػا ياػػػص جريمػػػة االنحػػػراؼ عػػػف الدػػػرض
 : مطلبيف رالتاليإلى  تقسيـ ىذا المبحث

  اإللرتركنيػػةالدايػة مػػف المعالجػة أك  أررػاف جريمػػة االنحػراؼ عػػف الدػرض: األوؿالمطمػب 
 .للبيانات االسمية

  :اإللرتركنيػةالدايػة مػف المعالجػة أك  عقكبة جريمة االنحراؼ عػف الدػرضالمطمب الثاني 
 .للبيانات االسمية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .75 ص، سابؽ مرجم، الرازقي محمد، عبابنة   محمكد1)
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 المطمب األوؿ 
 لمبيانات االسمية  اإللكترونيةالغاية مف المعالجة أو  أركاف جريمة االنحراؼ عف الغرض

ترايص مف للبيانات دكف  اإللرتركنيةالتي يجب تكاارىا اي جريمة المعالجة  األررافيمرف تحديد 
ابلؿ تحديد نطاؽ التجريـ ككصؼ الفعػؿ الجرمػي كلرػي ليو المشرع الفرنسي مف إابلؿ ما ذىب 

 : تقـك الجريمة يجب تكاار ررنيف كىما

يتم ػػؿ الػػررف المػػادم بسػػلكؾ صػػادر عػػف الجػػاني كىػػك اعػػؿ االنحػػراؼ عػػف  الػػركف المػػاد :: أوالً 
للبيانػات الشاصػية كيسػتكم لػدل القػانكف أف يرػكف  اإللرتركنيػة  1)الدايػة مػف المعالجػػةأك  الدرض

معالجتيػػػػا تحػػػػت أم أك  تسػػػػجيلياأك  نقليػػػػػاأك  الشػػػػاص حػػػػاشزان ليػػػػذه البيانػػػػات بدػػػػرض تػػػػػصنيفيا
الدػػػرض مػػػف المعالجػػػة أك  ، رمػػػا يقت ػػػي ليعػػػد ىػػػذا الػػػررف متحققػػػا  ػػػركرة تحديػػػد الدايػػػة 2)شػػػرؿ

أك  اػػي تحديػػد االنحػػراؼ المنػكطذ ىػك إيػة قكماللجنػة الإلػى  للبيانات اي الطلب المقػدـ اإللرتركنية
للبيانػػػات الشاصػػػية  اإللرتركنيػػػةتمػػػت المعالجػػػة  أجلػػػوالدػػػرض الػػػذم مػػػف أك  الاػػػركج عػػػف الدايػػػة

 إسػػػا ةىػػػك تحقيػػػؽ الرقابػػػة لتجنػػػب  اإللرتركنيػػػةكاليػػػدؼ مػػػف ذلػػػػؾ أم تحديػػػد الدايػػػة مػػػف المعالجػػػة 
مرحلػة  أ نا ك للقلؽ اي ىذا الشأف ىك أف اي استاداـ البيانات على النحك المتقػدـ كلرف مما يدع

 األمنيػة األجيػزةالتازينية التي تسػتادميا  إمرانياتياالحاسػكب كاػصكصان  أجيزةالرقابة قد تستدؿ 
كمعظػػػـ رػػػؿ تحررػػػات األاػػػراد كحيػػػاتيـ  إلػػػىكمنظمػػػات كمؤسسػػػات الاػػػدمات المعلكماتيػػػة للتعػػػرؼ 

 .  3)لةالتي جمعت عنو كازنت اي ىذه اآلسيران للمعلكمات أاصكصياتيـ مما يجعؿ الفرد 

  كاإلرادةكيتاذ الررف المعنكم صكرة القصد الجناشي العاـ بعنصرية العلـ  الركف المعنو :: ثانياً 

ذلػؾ أف يعلػـ ىنا يجب على الجاني أف يركف على علـ بماديات الجريمة كيعنػي : .عنصر العمـ1
أف يعلـ بأف ىذا الفعؿ ييشرؿ اعتػدا  علػى الحيػاة الااصػة لؤلاػراد باإل ػااة بعدـ مشركعية اعلو ك 

بعدـ ر ا  مف كقم عليو اعلو المادم كىذا العلـ مفترض لدل الجاني كعليو أف ي بت عرس ذلؾ 

                                                 

عادة إف مف يحدد اعؿ االنحراؼ عف مقت يات كىدؼ معالجػة البيانػات؛ ىػك مػف يقػـك بإعطػا  الشػرعية ليػذا (1)
  الفعؿ.

االلرتركنيػػػة كالحريػػػات    مػػػف قػػػانكف المعالجػػػة44المػػػادة )،   مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات الفرنسػػػي21/266المػػػادة ) (2)
 .الفرنسي

.97ص، مرجم سابؽ، حسف ىيجي ، حمد سالـ  (3)  
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علػػى ذلػػؾ اذا انتفػػى علػػـ الجػػاني بأحػػد العناصػػر  التػػي شػػرعيا القػػانكف كبنػػا ن  اإل بػػاتبرااػػة طػػرؽ 
للجريمػػة ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي كلػػذلؾ ال تقػػـك الجريمػػة الف الجريمػػة بديػػر ررػػف الماديػػة المركنػػة 

كىنا اي ىذه الجريمة يقصد بالعلـ أف يعلـ الجاني باف اعلو مف شانو أف يشرؿ انحرااان ،  1)معنكم
 الداية مف المعالجة للبيانات الشاصية أك  عف الدرض

شػػرطان أساسػػيان للمسػػشكلية الجناشيػػة بكجػػو عػػاـ اػػبل تقػػكـ المسػػشكلية  اإلرادةتعتبػػر : اإلرادة.عنصػػر 2
اذا انصػػػرات  إالكال يقػػػـك القصػػػد الجنػػػاشي  اإلرادةغيػػػر العمديػػػة بديػػػر أك  علػػػى صػػػكرتيا العمديػػػة

 اإلرادةالنتيجػة الجرميػة كيشػترط أف ترػكف ىػذه  حػداثإإلػى  اتاػاذ التصػرؼ الجرمػي كإلػى  اإلرادة
كعلػى ىػذا ، اإلرػراهأك  سليمة االيػة مػف العيػكب التػي قػد تشػكبيا م ػؿ كقكعيػا تحػت كطػأة التيديػد

ينتفػػي القصػػد الجنػػاشي اذا كقػػم التصػػرؼ الجرمػػي مػػف المػػتيـ متمػػ بلن اػػي االعتػػدا  علػػى  األسػػاس
اتاػػاذ التصػػرؼ مفتر ػػة ككاقػػان  إرادةمعنػػكم ك  إرػػراهأك  مػػادم إرػػراهالحيػػاة الااصػػة تحػػت تػػأ ير 

، لذلؾ كاي ىذه الجريمة يجب أف تتجو  2)اذا أ بت المتيـ عرسيا إاللقكاعد العامة اي المسشكلية ل
الدايػة مػف المعالجػة للبيانػات أك  انحرااػان عػف الدػرض األاعػاؿتحقيػػؽ أاعػاؿ تشػرؿ ىػذه إلى  إرادتو

حالتػػػو أك  الشاصػػية ، اػػاذا اسػػتدؿ شػػاص بيانػػات ااصػػة آلاػػر اػػي الرشػػؼ عػػف مررػػػزه المػػػالي
أك  تيريبػو مػػف ال ػػراشبأك  اػػي الرشػػؼ عػف مصػػادر  ركتػػوأك  االسػػتدالؿ عليػو اػػػيأك  الػػصحية

 مف ىذا القبيؿ اانو يعد مرتربا ليذه الجريمة. بيانػات ااصػة أمالرشؼ عف 

الدايػػػة مػػػف المعالجػػػة أك  المقارنػػػة علػػػى  ػػػركرة تحديػػػد الدػػػرض الفرنسػػػي ك القػػػكانيفلػػػذلؾ نػػػص 
 ذ أنػو ىػك المنػاط اػي تحديػد االنحػراؼإاللجنػة القكميػة إلػى  للبيانات اػي الطلػب المقػدـ اإللرتركنية

 .  3)للبيانات االسمية اإللرتركنيةالدرض الذم مف أجلو تمت المعالجة أك  الاركج عف الدايةأك 

 

 

                                                 

، دار المنػارة للطباعػة كالنشػر، قػانكف العقكبػات القسػـ الاػاص )جػراشـ االعتػدا  علػى االشػااص ، سالـ الررد (1)
 .246ص، 2008، 3ط، غزة
.247، صمرجم سابؽ، االشااص قانكف العقكبات القسـ الااص )جراشـ االعتدا  على ، سالـ الررد  (2)  

.155ص، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات)دراسة مقارنة ، أسامة قايد  3)  
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 المطمب الثاني
 لمبيانات االسمية اإللكترونيةالغاية مف المعالجة أو  عقوبة جريمة االنحراؼ عف الغرض

عقكبة لفعؿ االنحراؼ عػف أك  ف المشرع الفلسطيني لـ ينص على تجريـأكذرر الباحث رما سبؽ 
ال جريمػة ك ال للبيانات االسمية كبالتػالي ككاقػان لقاعػدة  اإللرتركنيةالداية مف المعالجة أك  الدرض
كمػػة القانكنيػػة الفلسػػطينية اػػاف ىػػذا الفعػػؿ غيػػر مجػػـر اػػي المنظ ال بنػػا ن علػػى نػػص قػػانكنيعقكبػػة إ

علػػػى الػػػرغـ مػػػف أنػػػو اعػػػؿ اطيػػػر كيمػػػس بالاصكصػػػية المعلكماتيػػػة لؤلشػػػااص لػػػذلؾ رػػػاف علػػػى 
المشرع الفلسطيني االنتباه ليذه الجريمة كتشريم نصكص للمعاقبة على مرتربيػا رمػا اعػؿ المشػرع 

 اإللرتركنيػػةة الفرنسػػي حيػػث شػػدد المشػػرع الفرنسػػي عقكبػػة ىػػذه الجريمػػة سػػكا  اػػي قػػانكف المعالجػػ
اي قانكف العقكبات الجديد لما تم لو ىذه الجريمة مف اعتدا  جسػيـ علػى اصكصػية أـ  كالحريات

ك الحريػػات  اإللرتركنيػػة  مػػف قػػانكف المعالجػػة 44اػػي المػػادة )البيانػػات الشاصػػية كجعػػػؿ عقكبتيػػػا 
 ارانؾ. 200,000امس سنكات كالدرامة إلى  الحبس مف سنة 1978الفرنسي لعاـ 

عاقػػب   21-226المػػادة )كجػػدنا أنػػو كاػػي  1994التعػػديؿ لقػػانكف العقكبػػات لعػػاـ إلػػى  كبػػالرجكع
كتحديػػد المشػرع للعقكبػػة  )مػػاشتي الػؼ ارنػؾإلػى  لفػاأعشػػريف (امػس سػػنكات كالدرامػة مػف  بػالحبس

يعنػػي انػػو شػػدد العقكبػػة اػػي قػػانكف عػػاـ لػػؼ ارنػػؾ ىػػذا أالحػػػبس مػػدة امػػس سػػنكات كالدرامػػة مػػاشتي 
قصػى للعقكبػة رمػا لػـ يتػرؾ للقا ػي سػلطة تقديريػة ممػا يػدؿ أأك  دنػىألـ يػػ م حػدا  ايك 1994

 .  1)على اطكرة ىذه الجريمة ركنيا صنفت  مف الجنايات

  بقكليػػػا يعاقػػػب رػػػؿ 1-16-226نصػػػت المػػػادة ) ـ2004أغسػػػطس سػػػنة   6)كاػػػي قػػػانكف رقػػػـ 
معالجتيػا تحػت أم شػرؿ ك أك  نقليػاأك  تصػنيفياأك  شاص حاشز لبيانػات أسػمية بقصػد تسػجيليا

حرػػػػاـ القػػػػانكف بػػػػالحبس امػػػػس سػػػػنكات كالدرامػػػػة مػػػػف الدػػػػرض المحػػػػدد ألأك  انحػػػػراؼ عػػػػف الدايػػػػة
 . 2)يكرك )300,000(

أرد على اطكرة  2004لعاـ الدستكرم مف ابلؿ ما سبؽ الحظنا أف المشرع الفرنسي اي تعديلو 
لػػذلؾ  اليػػكركإلػػى  كتحكيػػؿ العملػػة درامػػةىػػذه الجريمػػة كأبقػػى تصػػنيفيا  ػػمف الجنايػػات مػػم زيػػادة ال

                                                 

.97ص، مرجم سابؽ، حسف ىيجي ، محمد سالـ  (1)  
 .154ص، الحماية الجناشية للحياة الااصة كبنكؾ المعلكمات)دراسة مقارنة ، أسامة قايد  2)
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ؾ مدل اطكرة ر ابعيف االعتبار كتد المكاديرل الباحث أنو يجب على المشرع الفلسطيني أاذ ىذه 
الشػػرعية  أمبػػدالحفػػاظ علػػى  ت ػػمف قػػانكف العقكبػػاتإلػػى  مػػكاد إ ػػااةىػػذه الجريمػػة كالعمػػؿ علػػى 

م العمػػؿ علػػى مػػ كاصكصػػياتو اإلنسػػافبحيػػاة  التػػي تمػػسالجناشيػػة كتبلحػػؽ مرترػػب ىػػذه الجريمػػة 
االنتباه إلى  ي ان الباح يف كالفقيا أكندعك  كأررانيالبياف ىذه الجريمة  ك م قكاعد عامة تفصيلية

قانكف أك  كدراساتيـ للاركج بتكصيات تساعد اي سف تعديؿ أبحا يـلاطكرة ىذه الجريمة كترريز 
ال عقكبػة  كالػذم يعنػي أفٍ  الشػرعية الجناشيػة أم يتحقؽ مف ابللػو الحفػاظ علػى مبػدعقكبات عصر 

 بنص قانكني مصدر الصفة الدير مشركعة للفعؿ. إالكال جريمة 
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 :الخاتمة

مف قرا ة قانكنية متأنية لما كرد اي  نايا ىذه الدراسة حكؿ الحؽ اي  قدمو الباحثاي  ك  ما 
الاصكصية كجراشـ االعتدا  علييا ؛ يتبيف أف معظـ دساتير الدكؿ كتشريعاتيا كاالتفاقيات 

اي حماية حقو اي االحتفاظ بجز  مف حياتو بعيدان عف  اإلنسافأردت على حؽ  كاإلقليميةالدكلية 
ىذه ا يعرؼ بالحياة الااصة اي الك م التقليدم، كمف ابلؿ ما سبؽ اي متناكؿ العامة كىك م

أف معظـ الدكؿ المتقدمة كارت مف ابلؿ تشريعاتيا حماية للحياة الااصة  تبيف الدراسة
كالكساشؿ التقنية الماتلفة؛ كحمايتو مف  اإلنترنتالمعلكماتية؛ إال أف إعماؿ ىذا الحؽ عبر 

تكاار كتعا د الجيكد الداالية كالدكلية اي سبيؿ الحد مف  الكصكؿ غير المصرح بو؛ يتطلب
التدابير البلزمة  جميمىذه الجراشـ كمرااحتيا كاؽ السياسة الجناشية الداالية كالدكلية؛ كاتااذ 

لقكانيف القاشمة مف ابلؿ تعديؿ اأك  لحمايتو؛ إما عف طريؽ سف قكانيف ااصة ترفؿ ىذا الحؽ؛
الحاصلة على الصعيد الترنكلكجي اي العالـ؛ كبما ي مف تعزيز  التطكرات ؤـبما يساير كيبل

منظكمة الحقكؽ كالحريات العامة؛ مف أجؿ الاركج ب ليات كتقنيات تساعد اي الحد مف ىذه 
 مااطر قد تيدده.أك  انتيارات أمالجراشـ كتنأل بو بعيدنا عف 

عنكم مم محيطو كحتى يركف الفرد ذك اصكصية اي زمف أصبح ايو على اتصاؿ مادم كم
العالمي الذم يبعد عنو ب عة  كاف؛ تبرز الحاجة الملحة لكجكد تنظيـ كك م إطار قانكني كسد 
رؿ اراغ تشريعي يعترم حماية سرية المعلكمات كاالتصاالت كالمراسبلت بيف األاراد التي يتـ 

 .اإلنترنتتداكليا عبر شبرة 

ماىية الحؽ اي الاصكصية كمظاىر الحؽ ى إل مف ابلؿ ىذه الدراسة تطرؽ الباحثكعليو؛ اقد 
الترييؼ القانكني ليذا الحؽ كاصاشصو ؛ رما استعر نا اصكصية التقليدية كالمعلكماتية ك اي ال

جراشـ االعتدا  عليو اي العالـ الرقمي بأنكاعيا؛ كالحماية الجناشية المقرة لو اي المنظكمة القانكنية 
 ، ك العقكبة المقررة لرؿ جريمة، رما كأشرناحدةمة على الفلسطينية؛ رما تناكلنا أرراف رؿ جري

أف تركف أر ر إلى  مكاطف الالؿ كالقصكر اي المنظكمة القانكنية الفلسطينية كحاجتياإلى 
 .تفرعان اي ىذه الجراشـااتصاصان ك 
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لى  ك  التطكر الترنكلكجي؛ جراشـ االعتدا  على الحؽ اي الاصكصية ع دراسةكمف ابلؿ 
 راآلتي:  كىيلعدد مف النتاش  كالتكصيات؛  الباحث تكصؿ

 أواًل: النتائج 

 بيف مف يعتبره حقان  ان ربير  ان اقيي ان كااتبلا ان أحدث مفيـك الحؽ اي الاصكصية ت ارب
 مستقبلن بذاتو كبيف مف الط بينو كبيف مفاىيـ أارل رمفيكـ الحرية الشاصية.

  التي يصعب إف لـ يرف يستحيؿ  اإلنسانيةإف الحؽ اي الاصكصية مف مفاىيـ العلكـ
معيا إيجاد تعريؼ مانم كجامم كشامؿ؛ كذلؾ لا كعو لمنظكمة التقاليد كاألعراؼ التي 

التي تحدد نطاؽ ىذه الاصكصية كمداىا، لذلؾ يرل الباحث أف  اإلنسافتحرـ سلكريات 
"  :كىكيتـ ك م اطار عاـ يتـ مف ابللو االنطبلؽ اي تعريؼ الحؽ اي الاصكصية 

 لنفسو ك يرغب أف يبقيو بعيدان عف الناس كاطبلعيـ عليو ".  اإلنسافرؿ ما يحتفظ بو 

 ف قانكف العقكبات يتداؿ اي حدكد يحمي الحقكؽ كالحريات المرفكلة بمكجب القانكف أ
 التي يم ؿ الحؽ اي الاصكصية احدىما  . األساسي

 لى صعيد المكا يؽ ك ف الحؽ اي الاصكصية حؽ معترؼ بو كمرفكؿ بالحماية عأ
العالمي لحقكؽ  اإلعبلف  مف 12العالمية حسب ما كرد اي نص المادة ) اإلعبلنات
  17الذم نص اي المادة ) األساسيك القكانيف الداالية كاي مقدمتيا القانكف  اإلنساف

 منو على الحؽ اي الاصكصية .

 الحؽ اي الاصكصية بحماية ااصة بمكجب قانكف العقكبات يجعؿ  إارادف عدـ إ
المشرع يقؼ عاجزان أماـ تطكر مفيكـ الجريمة الكاقعة عليو كيجعؿ الق ا  عاجزان أماـ 

 القياس المحظكر عليو اي المادة الجزاشية المك كعية. أعماؿ

 لو  ان كلـ ي م تعريف لقد نأل المشرع الفلسطيني عف تنظيـ ىذا الحؽ كالجراشـ الكاقعة عليو
أماـ الابلؼ الفقيي ك القصكر  ان الذم جعؿ تحديد حدكد كنطاؽ ىذا الحؽ مفتكح األمر

 الق اشي .
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 الحؽ اي الاصكصية بنصكص اي المنظكمة العقابية ال ينسجـ مم طبيعة  إارادف إ
 االعتدا  على الحؽ اي الاصكصية اي ظؿ الترنكلكجيا .

 كمات عف األاراد قد يتعدل حؽ األاراد اي الحفاظ على إف مسألة جمم البيانات كالمعل
؛ راستدبلؿ ىذه اإلنسانيةاصكصياتيـ؛ ليشمؿ ارتراب جراشـ أكسم كأاظم بحؽ 

جمعيا على أقؿ تقدير اي سبيؿ تنفيذ عمليات أك  المعلكمات التي تـ االطبلع علييا
 كلة كمقدرات الشعكب.القتؿ، كاالستدبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، كجراشـ االعتدا  على أمف الد

 ف االعتدا  على الاصكصية يم ؿ جريمة كاحدة مف منظكر قانكف العقكبات اي اطار إ
بالجراشـ المرتربة عبر كساشؿ  األمرعلى ابلاو عندما يتعلؽ  األمرالجراشـ التقليدية كىذا 

 ترنكلكجيا المعلكمات اربلن منيا يشرؿ جريمة قاشمة بذاتيا ليا بنيانيا القانكني المستقؿ.

 ف الحؽ اي الاصكصية ىك مف قبيؿ الحقكؽ اللصيقة بالشاص كليس حقان مف حقكؽ إ
 الملرية

 حد إلى  صؿمر االعتدا  عليو يأف الطبيعة الداشمة للحؽ اي الاصكصية يجعؿ مف إ
 االستمرارية التي لف تنقطم اال ب بط الجريمة.

 ف ظيكر ىذا النكع مف الجراشـ المتطكرة ك المتشعبة عجؿ بظيكر تحديات ربيرة أماـ إ
 النظاـ القانكني الفلسطيني كااصة قانكف العقكبات.

  إف مجرد االطبلع على المعلكمات بطرؽ غير مشركعة تتحقؽ مف ابللو جريمة
ف لـ يقصد مف ذلؾ االطبلع االعتدا  ع لى الحؽ اي الاصكصية المعلكماتية لؤلاراد؛ كا 

 اإل رار بالدير. 

  إف الجراشـ المعلكماتية بشرؿ عاـ كجريمة االعتدا  على الحؽ اي الاصكصية
المعلكماتية لؤلاراد اي العالـ الرقمي؛ ىي جراشـ عابرة للحدكد يصعب إ باتيا، كالتحقيؽ 

قامة الدليؿ  علييا.  اييا، كا 
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  ت كر مسألة تنازع القكانيف كااتصاص الدكؿ اي معاقبة المجرميف؛ ااصة ايما إذا تـ
ارتراب جريمة االعتدا  على الحؽ اي الاصكصية المعلكماتية لؤلاراد اي العالـ الرقمي 

 بأر ر مف دكلة.

 الكسيلة مة باست نا  العا األررافف البنياف القانكني ليذا النكع مف الجراشـ ينسجـ مم إ
البيانات كالمعلكمات الااصة المحفكظة على أجيزة المستادمة كمحؿ االعتدا  "

 الذرية " كاألجيزةالحاسكب 

 عندما لـ يحدد أم  ان تكحف المشرع الفلسطيني قد احسف صنعان عندما جعؿ الباب مفإ
 التقاط الصكرأك  تسجيؿ المحاد اتأك  جيزة التي تستادـ الستراؽ السممجياز مف األ

 كذلؾ لجعليا تتناسب كالتطكر العلمي اي ىذا الصدد.

 إلى  ف الجراشـ المرتربة  د الحؽ اي الاصكصية ىي مف الجراشـ العمدية التي تحتاجإ
ال ما است ناه المشرع بنص إال يتصكر كقكعيا بطريؽ الاطأ ك  القصد الجناشي العاـ

 ااص.

 نسياف أك  الاطكط الياتفيةار نتيجة تدااؿ آمرالمة شاص إلى  ف استماع شاصإ
شاص جياز تسجيلو اي مراف ترتب عليو تسجيؿ حديث بيف شاصيف ال يعتبر جريمة 
 كبالتالي ال يعاقب مرترب ىذا الفعؿ كذلؾ النتفا  القصد الجناشي اي م ؿ ىذه الحاالت 

 مررر على قانكف   262)المادة  بإ ااةف المشرع الفلسطيني سكا  ما جا  بو إ
ار مف كما جا  بو الشؽ اآل ـ1936لسنة   74)لمطبؽ اي قطاع غزة رقـ العقكبات ا
ال انو لـ إ اإللرتركنيةبشأف الجراشـ  ـ2017لسنة   16)قرار بقانكف رقـ  بإصدارالكطف 

يستطيم التالص مف الصبدة التقليدية لمفيكـ الحؽ اي الاصكصية بدليؿ المفاىيـ 
كردىا اي العديد مف مكاطف القرار أالمصطلحات الشاسعة الداللة التي الف فا ة ك 
ما قصكر لعدـ االنسجاـ مم الطبيعة أتقببلن الذم سينجـ عنو مس األمربقانكف كىك 
 ف يتـ تحميؿ النص داللة ار ر مما يحمليا .أأك  اإللرتركني لئلجراـالمستقبلية 
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 الحؽ اي الاصكصية مف ابلؿ  ف مجمؿ الجراشـ التي يتـ اييا االعتدا  علىإ
عبلفالترنكلكجيا يحمؿ اييا الجاني ىداان مررزيان كىك نشر  أك  كاستعماؿ التسجيبلت كا 

 تحقيقيا.إلى  التي يسعى الجاني أىمية األر ر األمكرالك اشؽ االعبلنية مف أك  الصكر

 تـ عليو التنازؿ عف بعض اصكصياتوف ر ا  الشاص بداكؿ عالـ الترنكلكجيا يحإ. 

 ف جكىرية كمحؿ جريمة االعتدا  على الاصكصية مف ابلؿ التطكر الترنكلكجي ىك إ
الشاصية التي تتعلؽ بالحياة الااصة كيراض صاحبيا العبلنية أك  المعلكمات االسمية

 .ليا

 على الجراشـ  إلسقاطومررر مف ال يعتبر صالحان   262)ف ما جا ت بو المادة إ
 .اإللرتركنيةالمعالجة  أنظمةعلى البيانات دااؿ المرتربة  د الاصكصية الكاقعة 

 ف مجرد االحتفاظ بالبيانات مف قبؿ شاص غير مراص لو كحصؿ علييا بطرؽ غير إ
كتجاكز اي  اإلنترنتتـ حفظيا مف ابلؿ شاص مراص لو رمزكد ادمة أك  مشركعة

تازينيا المدة القانكنية المسمكحة يداؿ بيذه الحالة اي داشرة التجريـ باعتباره حقؽ الررف 
أك  مف الجيات الماتصة إذفالمادم ليذه الجريمة كىك حفظ كتازيف البيانات بدكف 

 .تجاكز المدة المسمكحة اي احتفاظو ليذه البيانات

 التي اصبديا المشرع على حياتيـ الااصة  قلة الكعي لدل المكاطنيف بطبيعة الحماية
كتساىليـ باستاداـ الترنكلكجيا بشرؿ مفرط جعؿ الق ايا المعرك ة تتنامى بشرؿ 

 أ يفتأماـ الق ا  الذم ال يجد متسعان اي المكاد التي  األمرم طرد كىك ما عقد 
 ليستند علييا كيصدر أحرامان ااصة بحماية الاصكصية.
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 ثانًيا: التوصيات

 على ما سبؽ؛ يمرف لنا تكجيو التكصيات للمشرع كصانم القرار الكطنييف؛ المتم لة باآلتي:  بنا ن 

 عف سياسة االزدكاج التشريعي بيف شقي الكطف كتكحيد  نكصي ب ركرة االبتعاد
المكاجية التشريعية بيف شقي الكطف بقانكف مكحد قادر على مكاجية التطكر الترنكلكجي 

 كسرية مراسبلتيـ. األاراداي ظؿ االعتدا  الجسيـ الذم بات ييدد اصكصية 

  الك يقة الدستكرية التي  ركرة إجرا  التعديبلت البلزمة على القانكف األساسي؛ باعتباره
ت م االطار العاـ لحماية حقكؽ األاراد كحرياتيـ، كالنأم بيا بعيدنا عف أم انتياؾ بما 

مستحد ة على صعيد ترنكلكجيا المعلكمات؛ كتكسيم نطاؽ يدة اليتبل ـ كالتطكرات الجد
حماية الحؽ اي الاصكصية المعلكماتية ليشمؿ البعد المادم كالمعنكم اي اإلطار 

 لمادم كالرقمي. ا

 ف أيف عليو ف المشرع الفلسطيني كأ نا  معالجتو لمك كع الحؽ اي الاصكصية يتعإ
  262)المادة  بإلدا يترام عف االعتدا  على ىذا الحؽ الذم يم ؿ حقان دستكرياى أصيبلن 

 أنياركف   ـ2009لسنة   3)قانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ إلى  مررر الم ااة
قانكف  بإقرارجا ت لمعالجة قصكر تشريعي اي حقبة االنقساـ السياسي كاستبداليا 

لمك كع الحؽ اي الاصكصية ك  اإلجراشيةيشتمؿ على شقي المعالجة المك كعية ك 
 .ترنكلكجيا الحدي ةالاالعتدا  عليو مف ابلؿ كساشؿ 

  بالجراشـ الااص  ـ2017لسنة   16)النظر اي القرار بقانكف رقـ  إعادةبنكصي
ك الصادر عف رشيس السلطة الكطنية الفلسطينية ركف انو جا  لمعالجة  اإللرتركنية

 إال أىدااياالتي تم ؿ الحؽ اي الاصكصية احد ف ابلؿ الترنكلكجيا ك الجراشـ المرتربة م
يد مأمكرم ال بط الق اشي للكصكؿ للمعلكمة بأم  بإطبلؽانو جا  لياترؽ ىذا الحؽ 

اي  األارادذلؾ على حساب االحتفاظ بسرية المراسبلت كاصكصية  مف حتى كلك راف 
  .34)حياتيـ بدليؿ المادة 
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 ف أعبر كساشؿ الترنكلكجيا الحدي ة  اإللرتركنيةعند معالجة الجراشـ أنو المشرع  نكصي
الذم يتحتـ عليو  األمريراعي الطبيعة المرنة لمحؿ االعتدا  اي م ؿ ىذه الجراشـ كىك 

ف ي م تحديدان دقيقان لمفيكـ الحؽ اي أ قبؿؿ م بلن اي أم مشركع قانكف ف يتداأ
ىذا ىك المسيطر على صياغة نصكص  األمنيالاصكصية كاف ال يجعليا مف اليكس 

 كاصكصياتيـ األارادف يراعي حقكؽ أالقانكف بقدر ما يتعيف عليو 

   المعلكماتية بشرؿ عاـ ينظـ الجراشـ نكصي بسف قانكف عصرم يطبؽ على شقي الكطف
كجراشـ االعتدا  على الحؽ اي الاصكصية المعلكماتية اي العالـ الرقمي بشرؿ ااص؛ 
لسد الفراغ القانكني الذم يعترم المنظكمة القانكنية الفلسطينية اي ىذا المجاؿ؛ مم 
 مراعاة استعماؿ المصطلحات القانكنية التي ترفؿ تجريـ ىذه األنماط مف الجراشـ كتراعي

صياغة ىذا القانكف أف ال ينطكم عند ٌبد  األبعاد المستقبلية لل كرة الترنكلكجية؛ رما ال
غمكض؛ يمنح السلطة التنفيذية مف ابللو سلطات تقديرية كاسعة اي أك  على لبس

 الرقابة على حياة األاراد الااصة. 

  ستاداـ ا إسا ةنكصي ب ركرة التنصيص على تكاار القصد الجناشي الااص اي جراشـ
بالمشرع الفرنسي ك  اسكهغير المشركع للبيانات  اإلاشا الحاسكب اي جريمة  أنظمة

 ـ.2004أغسطس لعاـ  6مف قانكف   22-262)الذم نص على ذلؾ اي المادة رقـ 

  ف يركف مأمكر أكعدـ االرتفا  بالنص على  اإللرتركنيةجياز متاصص بالجراشـ  إنشا
ف أركف  اآلليالتحقيقية اي جراشـ الحاسب  باإلجرا اتال بط الق اشي مؤىبلن للقياـ 

عدـ بطبلنو اذا ما انجز مأمكر أك  اإلجرا ذلؾ سيفتح باب الابلؼ الفقيي حكؿ بطبلف 
كذلؾ باالعتماد على حراية النص  اإللرتركنية بط ق اشي غير مؤىؿ اي الجراشـ 

  .33)حسب المادة  ـ2017لسنة   16)الكارد اي القرار بقانكف رقـ 

  نكصي بالعمؿ على إنشا  معامؿ جناشية لفحص األدلة الرقمية؛ لبياف مشركعية
 استابلصيا كمصداقيتيا.

  التكعية ككرشات الت قيؼ للمكاطنيف ب ركرة حماية معلكماتيـ الااصة  أعماؿتنشيط
 .المعلكمات الااصة بيـإلى  كطرؽ مرااحة محاكالت الكلكج
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  إلى  التي تجيز لمأمكر ال بط الق اشي الكلكجنكصي المشرع بأف يحدد الحاالت
كذلؾ حتى  ال يشكب مكاد أم قانكف سيصدر  األشااصالمعلكمات الااصة الحد 

 .الحقان اي ىذا الصدد شبية عدـ دستكرية نصكصو

 تي تستيدؼ الحؽ اي ليات دكلية لمرااحة الجراشـ الآ إيجاد ب ركرةالمشرع  نكصي
  .اي حياتيـ العادية األاراديؤرؽ  ف ذلؾ بات قلقان أالاصكصية ركف 

  تفعيؿ دكر الق ا  الفلسطيني؛ بما ي مف تعزيز منظكمة الحقكؽ كالحريات العامة
لؤلاراد اي العالـ الرقمي؛ كترسيخ أربر قدر مف المبادئ الدستكرية على غرار الق ا  

 .المقارف
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، بحث 2011 ، 36اريجة حسيف، الجراشـ اإللرتركنية كاالنترنت، مجلة المعلكماتية، العدد ) .6
 ي:ظكمة على الرابط االلرتركني اآلتمتكار على منشكرات دار المن
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة المحتو 
 ب اآلية الرريمة

 ج اإلىدا 
 د  شرر كتقدير

 ق  ملاص الدراسة
 1 مقدمة

 2 مشرلة الدراسة
 3 أىداؼ الدراسة
 3 أىمية الدراسة
 4 مني  الدراسة

 5 صعكبات الدراسة
 6 الدراسات السابقة

 9 التعقيب على الدراسات السابقة
 11 الفجكة البح ية

 الفصل التنهيدي

 اخلصوصية ماهّية احلق يف
 13 تمييد كتقسيـ

 14 المبحث األوؿ مفيـو ومظاىر الحؽ في الخصوصية
 15 المطلب األكؿ  مفيـك الحؽ اي الاصكصية
 24 المطلب ال اني  مظاىر الحؽ اي الاصكصية

 32 الخصائص القانونية لمحؽ في الخصوصيةالمبحث الثاني التكييؼ و 
 33 اي الاصكصيةالمطلب األكؿ الترييؼ القانكني للحؽ 

 36 المطلب ال اني الاصاشص القانكنية للحؽ اي الاصكصية
  الفصل األول

 جرائه االعتداء على احلياة اخلاصة باستخداو األدوات التكيولوجية
 42 تمييد
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 44 المبحث األوؿ جريمة استراؽ السمف أو تسجيؿ أو نقؿ المحادثات الخاصة
 48 السمم أك تسجيؿ أك نقؿ المحاد ات الااصة المطلب األكؿ  أرراف جريمة استراؽ

 53 المطلب ال اني عقكبة جريمة استراؽ السمم أك تسجيؿ أك نقؿ المحاد ات الااصة
 56 المبحث الثاني جريمة التقاط أو نقؿ الصورة

 59 المطلب األكؿ  أرراف جريمة التقاط أك نقؿ الصكرة
 63 الصكرةالمطلب ال اني عقكبة جريمة التقاط أك نقؿ 

المبحػػث الثالػػث جريمػػة نشػػر أخبػػار أو صػػور أو تعميقػػات تتصػػؿ بأسػػرار الحيػػاة 
 66 الخاصة لألفراد أو العائمية

المطلػب األكؿ أررػاف جريمػة نشػػر أابػار أك صػكر أك تعليقػػات تتصػؿ بأسػرار الحيػػاة 
 الااصة لؤلاراد أك العاشلية

67 

أك تعليقػات تتصػؿ بأسػرار الحيػاة المطلب ال اني عقكبة جريمة نشػر أابػار أك صػكر 
 الااصة لؤلاراد أك العاشلية

70 

المبحث الرابف  جريمة اإل اعة أو النشر أو طباعػة أو نسػخ أو اسػتعماؿ لمتسػجيؿ 
 72 أو الصور أو المستندات

المطلػػػػب األكؿ أررػػػػاف جريمػػػػة اإلذاعػػػػػة أك النشػػػػر أك طباعػػػػة أك نسػػػػخ أك اسػػػػػتعماؿ 
 اتللتسجيؿ أك الصكر أك المستند

73 

المطلب ال اني عقكبة جريمة االحتفاظ أك اإلعبلف أك االستاداـ للتسجيؿ أك الصػكر 
 أك الك اشؽ

76 

 الفصل الثاىي

 جرائه االعتداء على اخلصوصية الواقعة على البياىات داخل أىظنة املعاجلة اإللكرتوىية
 79 تمييد كتقسيـ:

 83 نحو غير مشروع المبحث األوؿ  جريمة حفظ البيانات وتخنينيا عمى
 88 المطلب األكؿ  أرراف جريمة حفظ كتازيف البيانات على نحك غير مشركع
 91 المطلب ال اني عقكبة جريمة حفظ كتازيف البيانات على نحك غير مشركع

 94 المبحث الثاني جريمة اإلفشاء غير المشروع لمبيانات االسمية
 98 المشركع للبياناتالمطلب األكؿ  أرراف جريمة اإلاشا  غير 

 101 المطلب ال اني  عقكبة جريمة اإلاشا  غير المشركع للبيانات
 104 المبحث الثالث جريمة المعالجة اإللكترونية لمبيانات الشخصية دوف ترخيص

 107 المطلب األكؿ أرراف جريمة المعالجة اإللرتركنية للبيانات دكف ترايص
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 110 المعالجة اإللرتركنية للبيانات دكف ترايصالمطلب ال اني عقكبة جريمة 
المبحػػث الرابػػف جريمػػة االنحػػراؼ عػػف الغػػرض مػػف المعالجػػة اإللكترونيػػة لمبيانػػات 

 113 االسمية

المطلػػػػػب األكؿ  أررػػػػػاف جريمػػػػػة االنحػػػػػراؼ عػػػػػف الدػػػػػرض أك الدايػػػػػة مػػػػػف المعالجػػػػػة 
 اإللرتركنية للبيانات االسمية

115 

النحػػػػػراؼ عػػػػػف الدػػػػػرض أك الدايػػػػػة مػػػػػف المعالجػػػػػة المطلػػػػػب ال ػػػػػاني عقكبػػػػػة جريمػػػػػة ا
 اإللرتركنية للبيانات االسمية
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