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:امللخص
يكتب اإن التطور التكنولويج احلاصل أسس لعامل افرتايض ومهي يتفاعل فيه أشخاص اجملمتع ادلويل يف
خمتلفف جمففالت احليففاةص ف صففبش حففق الشففخص يف اخلصوصفية اوا ح ففي مففام واسففع و بف مففن ال ي ففات
واملن امت ادلولية تطبيقا ملبدأ وجوب احفرتام حقفوق الإاسفانص عرلفة لك مفاق مفن يفبفل عفرتيف التعامفل مفع
ش باكت الانرتنتص ذوا امل ارات العالية يف ارتاكب اجلرمية بعيدا عن الريفابة المنية مع اإماكنية اإتفكف ادلليفلص
وكل حاول املرشع جامدا يف خمتلف الترشيعات توف غطفا يففانواب لفرن مفن عفدم هفايتفهص محلايفة احلفق يف
.اخلصوصية
. املعلوماتية; خصوصية; البياانت; امحلايةص اجلنائية:اللكامت املفتاحية
Abstract:
Accordingly, we will address the concept of the right to privacy in the
first topic, and the concept of crimes against the right to privacy in the
second topic, international and regional efforts to protect the right to privacy
- Algeria as an example - in the third topic .
The technological development that is taking place is the basis for a
virtual and fictitious world in which the people of the international
community interact in various areas of life, so the person's right to privacy,
which has received wide and large attention from international bodies and
organizations in implémentation of the principle of the obligation to respect
human rights, is vulnerable to violation by professionals dealing with the
Internet, with High skills in committing the crime away from security
control with the possibility of destroying the evidence, so the legislator has
tried hard in various legislations to provide legal cover, despite its
insufficiency, to protect the right to privacy.
Keywords: Informatics; Privacy; data; Protection, criminal
 املؤلف املرسل
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مقدمة:
تعترب احلياة اخلاصة ل إكاسان عنرصا أساس يا وجفومر ل ميكفن املسفاه بفه بف ا شفل مفن الشفاكل
واحلفق يف اخلصوصففية املعلوماتيففة جفزأ ل يت فزأ مففن احلففق يف احليففاة اخلاصففةص ف ففو أحففد املكففوانت الساسف ية
للحقوق واحلر تص ومو حق يفانواب ودس تورا مضمون ملا للحياة اخلاصفة مفن أمهيفة بسفرب ارتباط فا الو يفق
بكرامة الإاسانص ف و يعين يف جومره ترق الإاسفان يعف و وفقفا لففاكره وإارادتفه ومبادئفه ومعتقداتفه و لطريقفة
اليت يراما مناس بة يف مدو اتم بعيدا عن فضول الآخرين.
عىل غرار التطور التكنولويجص وملا أصبحت احليفاة اخلاصفة دفددةص ارتف رش املرشفع وورة ولفع يفيفود تكفره
وتكفل حاميما عىل املس تورش ادلويل وا إليفلمييص ومفاا مفا يتضفش جليفا مفن خفكل نفص املفادة  00مفن الإعفكن
العففاملي حلقففوق الإاسففان 0241ص واملففادة  00مففن الع ففد ادلويل للحقففوق املدنيففة والس ياسف ية 0266ص ودسففات
اجلزائر منا .0260
وأصبحت وعيا عامليا تسعى يف سفريل الوصفول اإليفه دل ادلول عفىل اخفتكف أن ممفا القانونيفةص بفل واعتفربت
اجلرامئ املاسة حبرمة احلياة اخلاصة عرب وسائل التكنولوجيا احلديثة جرامئ عابرة للحدودص بل وعكفت عىل اإعفداد
يفوانني ملاكحفماص اإذ ل بد من مسا ةل مقرتفاها وفق ما تقتضيه يفواعد العدل والإنصافص س نحاول من خكل مفاا
املقال الاجابة عىل الإشاكلية التالية :مايه الآاثر القانونية املرتتبة عن يفيام املسؤولية يف حال املسفاه حلفق يف
اخلصوصية ؟ وما مدرش فعالية الن مة القانونية يف حاميته ؟
اإن طبيعة ادلراسفة تتطلفب الاعفاد عفىل املفج التحلفيي اوا يعف بتحليفل النصفوص القانونيفة ذات الصفةل
ملولوع من هجةص وهاا الاعاد عىل املج املقارن حني التطرق لطبيعة احلق يف اخلصوصيةص واجلرامئ املنمكفة
حلرمته وس بل ماكحفته من خكل التطرق لل ود ادلولية والوطنية يف ماا اجملال.
املبحث الول :مف وم اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية
اإن من أهرب السلبيات اليت خلفما الثورة التكنولوجية جفرامئ املعلوماتيفةص حيفث أصفبش احلاسفب الآيل
وس يةل لرتاكب الفعل غ املرشوع اوا ت يشل ظفامرة اجاعيفة تنمفامي يففو جومريفة أفص الشفخاص
الطبيعية واملعنوية عىل حفد سفوا ) املطلفب الول(ص ون فرا لرتباط فا ليبيفوتر أتفت تمتفي بطبيعفة خاصفة
)املطلب الثااب(ص من خكل ادلخول غ املرصف بفه والاعتفدا عفىل املراسفكت وا فاداثت الالكرتونيفةص أو
خرتاق البياانت الشخصية املعاجلة الكرتونيا )املطلب الثالث(ص اإذ لبد من اس تحداث يفوانني خاصفة ملاكحفمفا
يف اإطار املوازنة بني احلق يف اخلصوصية واحلق يف املتابعة دون تفضفيل اإن تعلفق المفر ملصفلحة العامفةص دلر
العصف حلقوق الفردية )املطلب الرابع(.
املطلب الول :تعريف اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية
وعىل الرن من تنايم هجود التصدا ل امرة الإجرام املعلومايتص اإل أنه ل يوجد تعريف متفق عليفه بفني
الفق ا حول مف وم اجلرمية املعلوماتية ويفد تناول ا الفقه عىل حنوينص جانفب لفيق )الففرع الول( وجانفب موسفع
)الفرع الثااب( لإلافة اإىل مويفف املرشع اجلزائرا من التعريف )الفرع الثالث(.
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من أمه الحداث اليت يع ش ا العامل اليوم ورة املعلومات والتكنولوجيا احلديثفةص فورة تقفوم عفىل تقنيفات عاليفة
تمتثل يف اس تخدام اليبيفوتر والشف باكت املعلوماتيفة والفيت ترفت أ فرا اإيفابيفا يف حيفاة الففرد وادلولص ففالخ ة
س لت مع م العامل واخلفدمات نفن خفكل اسف تخدام احلاسفب الآيل أفزن املعلومفة وتسفرتجعص واسف تعملت
تطبيقاته يف خمتلف اخلدمات املرصفية والتعلمي والصحةص احل ز الآيل لنقل املسافرينص اإذ تصل املعلومفة لل ميفع
من خكل ش بكة التصال ادلويل.
لرن من ماا الاس تغكل الإيفايب يف خمتلف القطاعات اإل أنه ظ رت سفلو يات غف مرشفوعة يف اسف تغكل
الن ففام املعلومففايت اوا أحلففق بففدوره أوارا رصففاص الفففرد خاصففة ومصففاص اجملمتعففات وادلول عامففةص ومففاا مففا
اصطلش عليه جبرامئ املعلوماتية ومو نوع جديد من اجلرامئ نقل اجلرمية مفن طابع فا التقليفدا اإىل طفابع الكفرتواب
يصعب التعامل معه.
الفرع الول :التعريف الضيق لل رمية املعلوماتية
يُعرف الفقيه الفرايس  ROS BLATجرمية اليبيوتر ب هنفا ":دل اشفاط غف مرشفوع موجفه لنسف أو
تغي أو حاف أو الوصول اإىل املعلومات اخملزنة داخل احلاسب الآيل وإاىل حتويل طريقه"ص وعرفه مكتب تقيفمي
التقنية لول ت املتحدة المريكية ب هنا ":اجلرامئ اليت تلعب فاها البيفاانت اليبيوتريفة والفربام املعلوماتيفة دورا
رئ سا".1
الفرع الثااب :التعريف املوسع لل رمية املعلوماتية
ذمففب الفقاهففان"  "MICHEL ,CREDOاإىل أن جرميففة احلاسففب تشففمل اس ف تخدام احلاسففب داة
لرتاكب اجلرميةص ماا لإلافة اإىل احلالت املتعلقة لولوج غ املرص به حلاسب اجملفين عليفه أو بياانتفهص هفام
متتد جرمية احلاسب لتشمل الاعتدا ات املادية سوا عىل بطايفات الئانص ا مفاق ما ينفات احلسفاب الآيل رفا
تتضمنه من ش ياكت حتويل احلسفا ت املاليفة بطفرق اإلكرتونيفة وتزييفف املكفوانت املاديفة واملعنويفة للحاسفب
ورسيفة احلاسب يف حد ذاته وأا من مكوانته.2
الفرع الثالث :تعريف املرشع اجلزائرا لل رمية املعلوماتية
اصطلش املرشع اجلزائرا عىل تسفمية اجلرميفة املعلوماتيفة رصفطلش اجلفرامئ املتصفةل بتكنولوجيفا الإعفكم
والتصالص وتر يف ذكل التعريف اوا جا ت به التفايفية ادلولية ل إكجرام املعلومايتص روجب املادة الثانية مفن
القانون  74-72املتضفمن القواعفد اخلاصفة للويفايفة مفن اجلفرامئ املتصفةل بتكنولوجيفا الإعفكم والتصفال وماكحفمفا
وعرف ا عىل أهنا « :جرامئ املساه ب ن مة املعاجلة الآلية للمعطيات ا ددة يف يفانون العقو ت وأا جرمية أخررش
ترتكب أو يس ل ارتاكهبا عن طريق من ومة معلوماتية أو ن ام لكتصالت الالكرتونية ».3
 -1عبد الفتا بيويم جحازاص مبادئ الإجرا ات اجلنائية يف جرامئ اليبيوتر والانرتنتص الطبعة0ص دار الفكر اجلامعيص مرصص 0776ص ص 22
 -2طريش نورةص ماكحفة اجلرمية املعلوماتيةص ما رة لنيل ش ادة املاجس ت ص يفانون جنايئص لكية احلقوقص اجلزائرص 0700-0700ص ص .6
 -3القانون رمق  74-72املتضمن القواعد اخلاصفة للويفايفة مفن اجلفرامئ املتصفةل بتكنولوجيفا الاعفكم والتصفالص املفؤر يف  75أوت 0772ص اجلريفدة
الرمسية العدد  40الصادرة  06أوت .0772
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املطلب الثااب :خصائص اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية
تمتي اجلرامئ املعلوماتية ريات ألفت علاها طابعا خاصفاص ف ف ي نفوع جديفد مفن اجلفرامئ العفابرة للحفدود
الوطنية وا إليفلمييفة أو القاريفة1ص اإذ ل تعفرتف بعنرصف الزمفان أو املفاكن ف ف ي تمتفي لتباعفد اجلغفرايف واخفتكف
التويفيتات بني اجلااب واجملين عليه.2
فللجااب أن يرتكهبا بعيد عن الريفابة المنيةص المر اوا يُصعب فكة التحمك يف حتديد جحم الرضفر النفاع عجفاص
خاصففة وأهنففا تففت متففس أمه الاشففطة الايفتصففادية والاجاعيففة للم متففع )املعلومففات املاليففةص الشخصففيةص
العسكرية(3ص فعكست القصور الترشيعي يف مواهجما يف ظل س وةل اإتكف الدةل من يفبل اجلناة.4
يُعترب اجلااب عرتف يف التعامل مع ش باكت النرتنت ويمتتع ر ارات فنية عالية يطبق ا حفني ارتاكبفه لل فرم المفر
اوا يصعب دمة الاشتباه بهص فاجلرمية املعلوماتية جرمية مادئة ل تتطلب العنف.5
ن را لعدم وجود مف وم يفانواب دويل مشرتق لتعريف ا وحتديد عنارصما صعب فكرة التعامل مع ا.6
نبدأ ل جرمية ول عقوبة اإل بنص يُعد من ادلعامئ الساس ية اليت يقوم علاها القانون اجلنايئص حيمي الإاسفان مفن
خطر الت رمي والعقاب بغف نفص يففانواب ويفعفم يف مف من مفن رجعيفة الترشفيع وبعيفدا عفن خطفر القيفاه يف
الت رمي والعقابص ف و أمه لامنة حلقوق الإاسان.7
املطلب الثالث :أنواع اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية وطرق إا باهتا
تعددت التسميات واملع واحفدص فعنفد القفول اإسفا ة اسف تخدام اليبيفوترص احتيفال اليبيفوتر اجلرميفة
املعلوماتيةص جرامئ اليبيوترص اجلرمية املرتبطة ليبيوترص جرامئ التقنية العالية جرامئ ال ا رز أو جرامئ الانرتنفتص
فلك ا تعين ا ماق احلق يف اخلصوصية اإل أن الهرث ش يوعا يف الترشيعات مصفطلش اجلرميفة ذات التقنيفة العاليفة
نا يه أنواع ا؟ )الفرع الول( ومايه طرق إا باهتا؟ )الفرع الثااب(.
الفرع الول :أنواع اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية
اإن احلق يف اس تخدام الربيد الالكرتواب ي ُعترب من احلقوق الشخصيةص وماا احلفق مفن أمه احلقفوق املكففوةل يف
ادلس تور والقانونص فادلخول غ املرصف بفه )أول(ص وا مفاق رسيفة املراسفكت )اثنيفا(ص والبيفاانت الشخصفية
املعاجلة الكرتونيا )اثلثا(ص تعترب صورة من صور ا ماق حرمة احلياة اخلاصة.

 -1يواس خادل عرب مصطفىص جرامئ احلاسوب-دراسة مقارنة -رساةل ماجس ت ص الردنص 0224ص ص .10
 -2عبد هللا حسن عي محمودص رسيفة املعلومات اخملزنة يف احلاسب الآيلص دار الجضة العربيةص مرصص 0770ص ص .050
 -3جعفر حسن جامس الطايئص جرامئ تكنولوجيا املعلوماتص رؤية جديدة لل رمية احلديثةص دار البدايةص عامنص 0707ص ص .000
 -4محمد عي العر نص اجلرامئ املعلوماتيةص دار اجلامعة اجلديدة للنرشص القامرةص 0774ص ص .54
 -5أمحد خليفة امللطص اجلرامئ املعلوماتيةص دار الفكر اجلامعيص الإسكندريةص 0776ص ص .004
 -6خادل ممدو اإبرامميص أمن اجلرمية الالكرتونيةص ادلار اجلامعيةص مرصص 0771ص ص .42
 -7عبد العزيز العشاواص أحباث يف القانون ادلويل اجلنايئص دار مومة للنرش والطباعة والتوزيعص اجلزائرص 0770ص ص .000
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أول :جرامئ ادلخول غ مرص به للربيد الالكرتواب
1
اإن لل اإاسان احلق يف أن يع و حيفاة مادئفة بعيفدا عفن العلنيفة والنرشف واللفوا ص اإل أن التطفور
التكنولويج احلاصل سامه بشل فعال يف ا ماق حرمة احلياة اخلاصفة عفن طريفق اخفرتاق الربيفد الالكفرتوابص
ومو ما يُعرف جبرمية ادلخول غ املرشوع أو البقا غ املرص به اليت عرف ا بعف الفق فا عفىل أهنفا ":معليفة
دخول غ مرص به اإىل أهجزة الغ وش باكهتم الالكرتونية بواسفطة بفرام متطفورة يسف تخددا دل مفن ميف
خربة يف اس تعامل ا".2
عرف ا بع الفق فا عفىل أهنفا ":معليفة اخفرتاق لن مفة احلاسفوب تفش عفرب شف بكة الانرتنفت غالبفاص لن أغلفب
حواس ب العامل مرتبطة عرب ماه الش بكة أو حىت عرب ش باكت داخلية يرتبط فاها أهرث من هجاز حاسوب".3
فك تقوم اجلرمية اإل بقيام اجلااب خرتاق الربيد الالكرتواب بدون رلا صفاحبه وأن يتجفاوز الترصفمل املمنفو
دلخولص س تعامل برام متكنه من ادلخول الالكرتواب.4
حىت وإان مل يفد املعلومات والبياانت اليت يرغب هبفا دون يفطفع التصفال5ص ومنفا نتحقفق مفن علمفه وإارادتفه يف
ادلخول غ املرص به اوا يُعد متاك حلق الغ يف اخلصوصية.6
اثنيا :جرامئ الاعتدا عىل رسية املراسكت وا اداثت الالكرتونية
املقصود حلق يف رسية املراسكت هام  م التطرق اإليه سابقا )عدم جواز ا مفاق رسيفة املراسفكت بفني
الفراد ل س لكوهنا متثل اعتدا عىل حق ملكية ما تتضفمنه مفاه املراسفكتص فقفط وإاكفا لكوهنفا تتصفل جبرميفة
الفففرد الفكريففة والايفتصففاديةص فقففد تتضففمن أمففورا تتعلففق ملعتقففدات ادلينيففة أو الس ياسف ية أو تنففاول عكيفففات
صناعية أو جتارية(.7
ول تقوم اجلرمية اإل بتوفر العمل وتوجه ا إلرادة اإىل الاعرتاض العمدا لرسائل الربيد الالكفرتواب ومفن دون وجفه
حق.8
أتلف ماه اجلرمية عن جرمية ادلخول غ املرص به يف ون الخف ة ل تكفون اإل مفن خفكل القيفام بتشفغيل
هجاز احلاسب الآيل لدلخول اإىل ن امفهص أمفا يف حفاةل اعفرتاض رسفائل الربيفد الالكفرتواب ففاإن احلاسفب الآيل
يكون أآنااق منشغك من يفبل خشص أآخر يفد يكفون مالكفهص ومفن ففة ففاإن اجلفااب يقترصف دوره عفىل اعفرتاض
الرسائل فقط والتقاط ا.9
 -1بولني أنطنيوه أيوبص امحلاية القانونية للحياة الشخصية يف جمال املعلوماتيةص منشورات احلليب احلقويفيةص لبنانص ب وتص ص .47
 -2خادل ممدو اإبرامميص املرجع السابقص ص .14
 -3انتصار نورا الغريبص أمن اليبيوتر والقانونص دار الراتب اجلامعيةص لبنانص ب وتص 0224ص ص .54
 -4انئةل عادل محمد يفورةص جرامئ احلاسب الآيل الايفتصادية منشورات احلليب احلقويفيةص لبنانص ب وتص 0775ص ص .000
 -5ش و عبد الغين محمد عطا هللاص امحلاية اجلنائية للتعامكت الالكرتونيةص دار اجلامعة اجلديدةص مرصص الإسكندريةص 0771ص ص .000-20
 -6انئةل عادل محمد يفورةص جرامئ احلاسب الآيل الايفتصاديةص املرجع السابق او رص ص .007-062
 -7فيصل ش نطاواص حقوق الإاسان والقانون ادلويل الإاساابص طبعة0ص دار احلامد للنرش والتوزيعص الردنص عامنص 0770ص ص .00
 -8محمود عبد الرمحن محمدص نطاق احلق يف احلياة اخلاصةص دار الجضة العربيةص مرصص القامرةص 0224ص ص .000
 -9انئةل عادل محمد فريد يفورةص املرجع السابقص ص .050
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اثلثا :جرامئ الاعتدا عىل البياانت الشخصية املعاجلة الكرتونيا
يكون إلوار رعلومات اليبيفوتر ووظائففهص ويكفون داخليفا حيفث جفرم املرشفع اجلزائفرا ذكل يف
املادة  024مكرر 0يفانون العقو تص وحدد صور الاعتدا عىل سريل احلرصص فيكون إلافة معطيات جديدة
غ حصيحة اإىل املعطيات املوجودة داخل الن ام واليت متت معاجلما أآلياص أو إ زاةل معطيات مسجةل عىل دعامفة
موجودة داخفل ن فام املعاجلفة الآليفة أو حتطفمي تف ادلعامفة أو نقفل جفز مفن املعطيفات مفن املنطقفة اخلاصفة
وا رةص أو بتغي املعطيات املوجودة داخل الن ام واسفتبدال ا رعطيفات أخفررش ويكففي أن يصفدر عفن اجلفااب
احداما ليك يكمتل الرن املادا لل رمية رشط توفر العمل وا إلرادة.1
ويكون الاعتدا خارجيا اإذا تعلق المر بتصممي حبث أو جتميع أو توف أو ارش أو الاجتفار يف معطيفات خمزنفة
أو معاجلة أو مرسةل عن طريق من ومة معلوماتيةص ميكن أن ترتكب هبا اجلرامئ املنصفوص علاهفا يف مفاا القسفم
مع حيازة أو افشا أو ارش أو اس تعامل لا غرض اكن املعطيات املتحصل علاها من اإحفدرش اجلفرامئ املنصفوص
علاها.2
من النصوص الفيت اسف تحد ا املرشفع اجلزائفرا صفوص جتفرمي الاعتفدا ات الوايفعفة عفىل أن مفة املعاجلفة أو
معطياهتا سوا داخلية أو خارجية ميكن اس تخكص جترمي الاعتدا عىل س ن ام املعاجلة الآلية للمعطيات.
فبالعتدا عىل الن ام بتخريبه هام نصت املادتني  024مكررص  024مكرر  0مفن يففانون العقفو ت تتف ر معليفة
س الن ام املعلومايت.
الفرع الثااب :طرق إا بات اجلرامئ املاسة حلق يف اخلصوصية
ا إل بات مو اإيفامة ادلليل أمام القضا لطرق الفيت حفددما القفانون عفىل وجفود وايفعفة يفانونيفة متنفازع
علاها بني اخلصوم.
أما ا إل بات الالكرتواب فيقصد بفه اسف تخدام الوسفائل املسف تخرجة مفن تقنيفات التصفالت احلديثفة يف إا بفات
الترصفات اليت تربم بني الفراد عن بعدص من خكل النرتنت أو غ ه من الوسائل احلديثة.3
ي ُسامه ا إل بات يف مساعدة ا ية عىل تصور يفية ويفوع اجلرم وخيرهجا من نطاق الشامي اإىل اليقفني4ص اكلشف ادة
اكلش ادة والاعرتافص أو اخلربة العلمية هفحفص احلفاةل العقليفة للمفمم مفن أجفل حتديفد املسفؤولية5ص ول إك بفات
اجلنايئ ن م خمتلفةص ن ام ا إل بات اخملتلطص ن ام ا إل بفات احلفر اوا أخفا بفه املرشفع اجلزائفرا ون فام ا إل بفات
املقيد اوا أخا به اكس تثنا ص و لن فر للتطفور التكنولفويج الفرامن تطفورت صفور أدةل ا إل بفات بفني البصفمة

 -1املادة  024مكرر 0القانون  05-74املتضمن تعديل يفانون العقو ت.
 -2املادة  024مكرر  0القانون  05-74املتضمن تعديل يفانون العقو ت.
 -3أمحد عزيم احلروبص الس ندات الرمسية الالكرتونيةص الطبعة 0ص دار الثقافة للنرش والتوزيعص عامن 0707ص ص .05
 -4عنب محمد محمدص اس تخدام التكنولوجيا احلديثة يف ا إل بات اجلنايئص دون طبعةص دار الجضةص القامرةص 0770ص ص.00
 -5محمد حامد مرجه ال ييتص التحقيق اجلنايئ والدةل اجلرميةص الطبعة 0ص دار املناجه للنرش والتوزيعص 0707ص ص .04
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الورا يفة مففن خففكل حتليفل امحلف النففووا ADN1ص ويه أتلفف مففن اإاسففان لآخفر تبعففا للصفففات الورا يففة
اخلاصة لب والم2ص وتلتقط س تعامل أشعة فوق بنفس ية.3
وادلليل الالكرتواب اوا يُعرف عىل أنه ":دل البيفاانت الفيت ميكجفا اإعفدادما أو أزيجفا يف شفل ر في حبيفث
ميكن احلاسوب من اإجناز دمة ما" 4ص آةل التصوير الر يةص اليفراص الصلبة واملرنة واملوايفع الالكرتونية...5اخل
املبحث الثااب :اجل ود ادلولية وا إليفلميية يف حامية احلق يف اخلصوصية
تُعترب جرامئ املعلوماتيفة جفرامئ عفابرة حلفدودص ون فرا لصفعوبة الكشفف عجفا ولغيفاب اسفرتاتي ية فعفاةل
اربما طغت عىل ساحة الإجرام.
وحىت ل هيدر حق الضحية يف حال بوت اجلرمص ت افرت اجل ود ادلولية )املطلب الول( وا إليفلمييفة )املطلفب
الثااب(ص لحتوا اجلرمية والتخفيف مجاص حيث أوجبفت عفىل املترضفر حتريفامي دعفورش لولفع حفد لك مفاق مفع
التعوي )املطلب الثالث(ص لنمتكن من حامية اللبنة الساس ية اليت ير علاها اجملمتع ادلميقراطيص وماا ما نفددت
به دل املؤمترات والتفايفيات العاملية وا إليفلميية محلاية احلق يف اخلصوصية.
املطلب الول :اجل ود ادلولية يف حامية احلق يف اخلصوصية
بعفد انعقفاد املفؤمتر الول لفات املتحفدة اخلففاص حبقفوق الإاسفان سف نة 0261ص أصفبش احلفق يف احليففاة
اخلاصة عل امام العديد من ال ي ات واملؤسسات اليت سفعت جامفدة يف تكفريس حاميتفه عفن طريفق من مفة
التعاون الايفتصادا والتمنية )الفرع الول(ص جملس أورو )الففرع الثفااب(ص الاحتفاد الورويب )الففرع الثالفث(ص
من مة الت املتحدة )الفرع الرابع(.
الفرع الول :دور من مة التعاون الايفتصادا والتمنية يف حامية احلق يف اخلصوصية
من مففة التعففاون الايفتصففادا والتمنيففة يه من مففة  م ت س س ف ا يف  0260ببففاريسص هتففدف اإىل التمنيففة
الايفتصادية و انعاش التبادلت التجاريةص تتكون من مجموعة من البدلان املتقدمفة الفيت تقبفل مبفادئ ادلميقراطيفة
المتثيلية وايفتصاد السوق احلر.
6
أصدرت مجموعة من التوصيات محلاية حق الشخص الطبيعفي يف اخلصوصفية ص ففدفع دليل فا ادلول الوربيفة اإىل
اإصففدار ترشففيعات وطنيففة تغطففي مففاا اجملففالص حفرصففت معليففة ففع البيففاانت ورهففزت عففىل طبيعمففا وحففددت
الاس تخدام لغرض ا دد وأشارت أيضا اإىل احلق يف املسا ةل.7
 -1خليفة عي الكعيبص البصمة الورا ية وأ رما عىل الحاكم الفق يةص الطبعة0ص دار النفائس للنرش والتوزيعص الردنص 0770ص ص .00
 -2أرشف عبد القادر يفنديلص ا إل بات اجلنايئ يف اجلرمية الالكرتونيةص دار اجلامعة العربيةص مرصص 0705ص ص .04
 -3حسام أمحدص البصمة الورا ية جحيما يف ا إل بات اجلنايئ والنسبص طبعة0ص منشورات احلليب احلقويفيةص لبنان 0707ص ص .02
 -4أرشف عبد القادر يفنديلص ا إل بات اجلنايئ يف اجلرمية الالكرتونيةص املرجع السابق او رص ص .000
 -5عبد اللطيف معتوقص الإطار القانواب ملاكحفة جرامئ املعلوماتية يف الترشيع اجلزائراص والترشيع املقارنص مفا رة لنيفل شف ادة ماجسف ت يف العلفوم
القانونيةص جامعة احلاج خلرض تنةص 0700ص ص .001
6- http://www.oecd.org

 -7عي رمييص ت التطور التكنولويج عىل حقوق الإاسانص احلياة اخلاصة وحامية البياانت الشخصية "كوذجفا"ص جمفةل أحبفاث الفعفل الاحتجفايج
ملغربص مقار ت الإاسان والسلو يات والقميص العدد 60ص 0705ص ص .16
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الفرع الثااب :دور جملس أورو يف حامية احلق يف اخلصوصية
يُعترب جملس أورو من مة دولية ت سست يف  0242مكونفة مفن  40دوةل أوربيفة صفدر عجفا امليثفاق
الوريب حلقوق الإاسان  0257واكن أمه اإجنازاتهص هام سامه يف ولع اتفايفية عاملية بشف ن حاميفة اخلصوصفية عفام
 0210ولقد تبنت جلنة وزرا ه اتفايفية حامية الفراد يف نطاق املعاجلة الآلية للبياانت الشخصية.
تضمنت مبادئ متقاربة مع مبادئ من مة التعاون الايفتصفادا والتمنيفة اإل أهنفا ملزمفةص لإلفافة اإىل أنفه أصفدر
سلسةل من ادللئفل التوجاهيفة املعمتفدة عفىل التفايفيفة املفا ورة ويه توصفيات تتعلفق حباميفة املعلومفات الطبيفة
1
املؤمتنة والاحصا ويفاعدة املعلومات اخلاصة لغراض التسويق...اخل
هام ويفعت دول الاحتفاد الوريب مفن خفكل الل نفة اخلاصفة بقضفا اجلرميفة بتلكيفف مفن اجمللفس الوريب عفىل
املسودة الجائية ملعامدة شامةل هتدف ملساعدة البدلان يف ماكحفة جرامئ الانرتنفتص وبعفد ان يفش املصفاديفة علاهفا
من يفبل رئاسة اجمللس وتويفيع ا من يفبل البدلان املعنية س تلزم التفايفية ادلول املويفعة علاها بسن احلد الدىن من
القوانني الرضورية للتعامل مع جرامئ التقنية العاليةص را يف ذكل ادلخول غ املرص به اإىل ش بكة ما والتكعفب
لبياانت.2
الفرع الثالث :هجود الاحتاد الورويب يف حامية احلق يف اخلصوصية
أصفدر الاحتفاد الورويب بففدوره تعلفوت سف نة  0206متعلقفة حباميففة الففراد مففن أاشفطة التقيففمي الآيل
للبياانت وأخررش متعلقة حبامية الفراد يف مواهجة التطوير التقفين ملعاجلفة البيفاانت هفام يففدم مجموعفة أدةل توجاهيفة
حول حامية البياانت اكن من حصيلما دليل  0225ومو ادلليل املقرر من يفبل الربملان الوريب وجملس أور .3
رهز بعدما عىل تش يع القطاع اخلاص لترين مدوانت سلوق وتن وت خاصة بش ن حامية البيفاانت الشخصفية
يف ب ئة التصالت العامليةص ويفدم الرتهي عىل حتديد احتياجات القطاع اخلاص لتوف ن ام امحلاية اخلصوصية.4
الفرع الرابع :هجود من مة الت املتحدة يف حامية احلق يف اخلصوصية
حيففث اعمتففدت املن مففة دلففيك عففام  0212يتعلففق س ف تخدام احلوس ف بة يف معليففة ت فديفيق البيففاانت
الشخصيةص ويف عام  0224أصدرت امجلعية العامة دلفيك لتن فمي اسف تخدام املعاجلفة الآليفة للبيفاانت الشخصفية
يتضمن نفس املبادئ املشار اإلاها أآنفا يف دل من من مة التعاون الايفتصادا والتمنية وجملس أور ويه بفدورما
5
غ ملزمة.
 -1بن يفارة مصطفى عائشةص احلق يف اخلصوصية املعلوماتية بني حتد ت التقنية ووايفع امحلاية القانونيفةص اجملفةل العربيفة للعلفوم واأف الحبفاثص اجملفدل
الثاابص العدد 5ص 0706ص ص .44
 -2د .سعيدااب سكيمص تطور الترشفيعات والتفايفيفات ادلوليفة يف جمفال اجلفرامئ املعلوماتيفة (ويففائع ومقفار ت) جمفةل السف تاذ الباحفث لدلراسفات
القانونية والس ياس يةص جامعة محمد بوليافص املس يةلص اجملدل70ص العدد 07ص 0701ص ص .077
3- Fabien Marchadier , Réseaux sociaux sur internet et vie privée, techniques et droit humains, Montchrestien lex,
2010, p216.

 -4فوزا أوصديقص اإشاكلية املعلوماتية بني حق اخلصوصية وإافشا الرسار امل نيةص جمةل دراسات يفانونيةص مرهز البصف ة للبحفوث والاستشفارات
التعلمييةص العدد 0ص اجلزائرص 0771ص ص .00
 -5أمين عبد هللا فكراص جرامئ ن م املعلوماتص دراسة مقارنةص دار اجلامعة اجلديدة الإسكندريةص 0770ص ص .600
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املطلب الثااب :اجل ود ا إليفلميية يف حامية احلق يف اخلصوصية
س نرني يف ما يي املسار التطويرا للترشيعات حامية البياانت لمه ادلول سوا الغربية مجا أو العربية:
تعترب أملانيا أول دوةل يف جمال املعاجلفة الترشفيعية محلايفة البيفاانت سف نة 0207ص ويف عفام  0200أصفدر يففانون
حامية املعطيات املعدل بقانون  0227ويفانون 0224ص وولع أآخر س نة  0777هيدف اإىل الااسجام مع القفانون
الوريب أا مع اتفايفية .0225
تزمعت السويد مجموعة ادلول اليت ولفعت ترشفيعا محلايفة البيفاانت الشخصفية عنفد اإصفدارما لول يففانون هبفاا
الش ن س نة  0200املعدل بقانون  0202و 0210و 0216و0227ص وولعت يفانوان جديدا عام .0221
وأصدرت الفول ت املتحفدة المريكيفة يففانون اخلصوصفية عفام  0204ويففانون  0214ولتعزيفز امحلايفة أصفدرت
يفانون  0216املعين لتصالت الالكرتونية وأصدرت س نة  0220يفانون حامية خصوصية املس م .
هام تعترب فراسا من ادلول الرائدة يف ميفدان حقفوق وحفر ت املفواطنني يف مواهجفة خمفاطر وتطفور تكنولوجيفا
املعلومات1ص ف صفدرت يففانون املعلوماتيفة واحلفر ت سف نة  0201وعدلتفه سف نة 0211و  0220و0222حيفث
أاش ماا القانون الل نة الوطنية للمعلوماتية واحلر ت.
املطلب الثالث :جتربة اجلزائر يف ماكحفة اجلرمية املعلوماتية
حىت تمتكن اجلزائر من مواهجة املعلوماتية عدل املرشع اجلزائرا يفانون العقفو ت روجفب القفانون -74
 05املؤر يف  0774-00-07وخصص يفسام ل ا حتت عنوان املساه ب ن مة املعاجلة الآلية للمعطيات.2
أين انتقل من الن ام الوريق يف ا إل بات اإىل الن ام الالكرتواب بعد تعديل القانون املداب من خفكل القفانون رمق
.307-75
واس تحدث اإجرا ات حتقيق تتفق وطبيعة اجلرمية املعلوماتية بولع القانون رمق  74-72املؤر يف .40772-1-5
انميامي عن دسات اجلزائر منفا  0260الفيت أرسفت احلفق يف اخلصوصفية و رسفت حاميتفهص اإل أهنفا غف اكفيفة
والقصور واحض خاصة يف ظل التطور التكنولويج احلاصل.
يف س نة  0706ويف اإطار تكيف املرشع اجلزائرا وحتيني من ومته مع التطفورات القانونيفة ادلوليفةص خاصفة مفا
تعلق مجا راكحفة جرامئ الإرماب اليت عرفت يك هاكل تطورا وأصبش جمرمو الإرماب يعمتدون يف تنفيا جفرامم
عىل تكنولوجيا الاعكم والتصالص ذكل ما حدا ملرشع اإىل تعديل يفانون العقفو ت اجلزائفرا روجفب القفانون
570-06ص اوا تضمن  70مواد نصت عىل اإلافة املواد  10مكرر 00ص و 10مكفرر 00ص واملفادة  024مكفرر
لقانون العقو ت اجلزائرا.

 -1عصام عبد الفتا مطرص التجارة الالكرتونية يف الترشيعات العربية والجنبيةص دار اجلامعة اجلديدةص الإسكندريةص 0705صص .070
 -2بن يفارة مصطفى عائشةص جحية ادلليل الالكرتواب يف جمال ا إل بات اجلنايئ يف القانون اجلزائرا واملقارنص دار اجلامعة اجلديدة 0772ص ص .00
 -3المر رمق  51-05املتضمن القانون املداب السالف او ر.
 -4القانون رمق -74-72املؤر يف  0772-1-5السالف او ر.
 -5املؤر يف  02جوان 0706ص ج.ر.ج.ج العدد 00ص الصادرة بتارخي  00جوان .0706
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خامتة:

اإن التطففور التكنولففويج احلاصففل أسففس لعففامل اففرتايض ومهففي يتفاعففل فيففه أشففخاص اجملمتففع ادلويل يف
خمتلفف جمففالت احليففاةص ف صففبش حففق الشففخص يف اخلصوصفية اوا ح ففي مففام واسففع و بف مففن ال ي ففات
واملن امت ادلولية تطبيقا ملبدأ وجوب احفرتام حقفوق الإاسفانص عرلفة لك مفاق مفن يفبفل عفرتيف التعامفل مفع
ش باكت الانرتنتص ذوا امل ارات العالية يف ارتاكب اجلرمية بعيدا عن الريفابة المنية مع اإماكنية اإتفكف ادلليفلص
وكل حاول املرشع جامدا يف خمتلف الترشيعات توف غطفا يففانواب لفرن مفن عفدم هفايتفهص محلايفة احلفق يف
اخلصوصية.
اذ اس تنت أن احلق يف احلياة اخلاصة مو حق لصفيق لإاسفانص نصفت جفل الترشفيعات عفىل حاميتفهص اإل أنفه
ون را لتقص الترشيع يف اإيفاد تعريف جامع جلرمية املعلوماتية اليت أتفت تشفل أهفرب خطفر متفامي حلفق يف
اخلصوصيةص وهنا ل تعرتف بعنرص املاكن ول الزمان ول تتطلب العنفف هفام يصفعب حتديفد جحفم الرضفر فاهفاص
جعزت السلطات المنية والقضائية عن مواهجما.
يفامئة املراجع:
أول :الكتب
أمحد خليفة امللطص اجلرامئ املعلوماتيةص دار الفكر اجلامعيص الإسكندريةص .0776
.0
أمحد عزيم احلروبص الس ندات الرمسية الالكرتونيةص الطبعة 0ص دار الثقافة للنرش والتوزيعص عامن .0707
.0
أسامة عبد هللا يفايدص امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوق املعلوماتص دون طبعةص دون دار ارشص .0211
.0
أرشف عبد القادر يفنديلص ا إل بات اجلنايئ يف اجلرمية الالكرتونيةص دار اجلامعة العربيةص مرصص .0705
.4
انتصار نورا الغريبص أمن اليبيوتر والقانونص دار الراتب اجلامعيةص لبنانص ب وتص .0224
.5
أمين عبد هللا فكراص جرامئ ن م املعلوماتص دراسة مقارنةص دار اجلامعة اجلديدة الإسكندريةص .0770
.6
بن يفارة مصطفى عائشةص جحيفة ادلليفل الالكفرتواب يف جمفال ا إل بفات اجلنفايئ يف القفانون اجلزائفرا واملقفارنص دار
.0
اجلامعة اجلديدة .0772
بوسقيعة أحسنص يفانون العقو ت يف لو املامرسة القضائية وفق تعديكت  0776--07مدمع لجمفاد القضفايئص
.1
دون طبعةص منشورات ب يتص اجلزائرص .0771
بولني أنطنيوه أيوبص امحلاية القانونية للحياة الشخصية يف جمال املعلوماتيفةص منشفورات احللفيب احلقويفيفةص لبنفانص
.2
ب وت.
جعفر حسن جامس الطايئص جرامئ تكنولوجيا املعلوماتص رؤية جديدة لل رمية احلديثةص دار البدايةص عامنص .0707
.07
حسام أمحدص البصمة الورا ية جحيمفا يف ا إل بفات اجلنفايئ والنسفبص طبعفة0ص منشفورات احللفيب احلقويفيفةص لبنفان
.00
.0707
حسام ادلين اكمفل المفواابص احلفق يف احفرتام احليفاة اخلاصفة احلفق يف اخلصوصفيةص دراسفة مقارنفةص دار الجضفة
.00
العربيةص القامرةص دون س نة ارش.
حس ين اجلنداص لامانت حرمة احلياة اخلاصة يف الإسكمص طبعة0ص دار الجضة العربيةص .0220
.00
خادل مصطفى ف ميص املسؤولية املدنية للصحفي عفن أعفام الصفحفيةص دون طبعفةص دار اجلامعفة اجلديفدة للنرشفص
.04
الإسكندريةص س نة .0770
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د .براكت عامد ادلينص ط/د طييب حورية
خادل ممدو اإبرامميص أمن اجلرمية الالكرتونيةص ادلار اجلامعيةص مرصص 0771
خليفة عي الكعيبص البصمة الورا ية وأ رما عىل الحاكم الفق يةص طبعفة0ص دار النففائس للنرشف والتوزيفعص الردنص

.05
.06
.0770
شويق اجلرفص احلرية الشخصية وحرمة احلياة اخلاصةص طبعة0ص دار الجضة العربيةص القامرةص مرصص .0220
.00
ش و عبد الغين محمد عطا هللاص امحلاية اجلنائية للتعامكت الالكرتونيةص دار اجلامعة اجلديدةص مرصص الإسكندريةص
.01
.0771
عبد الرزاق الس جوراص الوس يط يف رش القانون املدابص ج) 1حق امللكية(ص دار الجضة العربيةص القامرةص مرص.
.02
عبد العزيز العشاواص أحباث يف القانون ادلويل اجلنايئص دار مومة للنرش والطباعة والتوزيعص اجلزائرص .0770
.07
عبففد الفتففا بيففويم جحففازاص مبففادئ الإج فرا ات اجلنائيففة يف جفرامئ اليبيفوتر والانرتنففتص الطبعففة0ص دار الفكففر
.00
اجلامعيص مرصص 0776
عبد اللطيف اهلمفميص احفرتام احليفاة اخلاصفة يف الرشفيعة الإسفكمية والقفانون املقفارنص طبعفة0ص دار عفامن للنرشف
.00
والتوزيعص .0774
عبد هللا حسن عي محمودص رسيفة املعلومات اخملزنة يف احلاسب الآيلص دار الجضة العربيةص مرص .0770
.00
عصام عبد الفتا مطرص التجارة الالكرتونية يف الترشيعات العربية والجنبيةص دار اجلامعة اجلديدةص الإسفكندريةص
.04
.0705
عي أمحد عبد الزعيبص حق اخلصوصية يف القانون اجلنفايئ-دراسفة مقارنفة -طبعفة 0ص املؤسسفة احلديثفة للكتفابص
.05
لبنانص .0776
عامد محدا جحازاص احلق يف اخلصوصية ومسؤولية الصحفيص دار الفكر اجلامعيص الإسكندريةص .0771
.06
عنب محمد محمد محمدص اس تخدام التكنولوجيا احلديثة يف ا إل بات اجلنايئص دون طبعةص دار الجضةص القامرةص .0770
.00
فيصل ش نطاواص حقوق الإاسان والقانون ادلويل الإاساابص طبعة0ص دار احلامد للنرش والتوزيعص الردنص عفامنص
.01
.0770
محمد الش اواص امحلاية اجلنائية محلاية حرمة احلياة اخلاصةص دون طبعةص دار الجضة العربيةص القامرةص .0775
.02
محمد حامد مرجه ال ييتص التحقيق اجلنايئ والدةل اجلرميةص الطبعة 0ص دار املناجه للنرش والتوزيعص .0707
.07
محمد عي العر نص اجلرامئ املعلوماتيةص دار اجلامعة اجلديدة للنرشص الزارطيةص .0774
.00
محمود عبد الرمحن محمدص نطاق احلق يف احلياة اخلاصةص دار الجضة العربيةص مرصص القامرةص .0224
.00
محمود عبد الرمحن محمدص نطاق احلق يف احلياة اخلاصةص دراسة مقارنفةص دون طبعفةص دار الجضفة العربيفةص القفامرةص
.00
س
دون نة ارش.
خل
ممدو يل العاابص امحلاية القانونية للحيفاة اخلاصفة يف القفانون اجلنفايئص أطروحفة دهتفوراهص جامعفة القفامرةص دار
.04
الجضة العربيةص القامرةص مرصص .0210
آ
انئةل عادل محمد يفورةص جرامئ احلاسب اليل الايفتصادية منشورات احلليب احلقويفيةص لبنانص ب وتص .0775
.05
يوسف الش ي يوسفص حامية احلق يف حرمة الحاديث اخلاصفةص طبعفة 0ص دار الفكفر العفريبص القفامرةص مرصفص
.06
.0221
اثنيا :املقالت
ل
بن يفارة مصطفى عائشةص احلق يف اخلصوصية املعلوماتية بني حتد ت ا تقنية ووايففع امحلايفة القانونيفةص اجملفةل العربيفة
.0
للعلوم وارش الحباثص اجملدل الثاابص العدد 5ص .0706
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عي رمييص ت التطور التكنولويج عىل حقوق الإاسفانص احليفاة اخلاصفة وحاميفة البيفاانت الشخصفية "كوذجفا"ص
.0
جمةل أحباث الفعل الاحتجايج ملغربص مقار ت الإاسان والسلو يات والقميص العدد 60-60ص .0705
فوزا أوصديقص اإشاكلية املعلوماتية بني حق اخلصوصفية وإافشفا الرسار امل نيفةص جمفةل دراسفات يفانونيفةص مرهفز
.0
لتعل
البص ة للبحوث والاستشارات ا مييةص العدد 0ص اجلزائرص .0771-2
4.
Fabien Marchadier , Réseaux sociaux sur internet et vie privée, techniques et droit
humains, Montchrestien lex, 2010.

اثلثا :الرسائل واملا رات
أآدم عبد البديع أآدم حسنيص احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدرش امحلاية الفيت يكفل فا القفانون اجلنفايئص أطروحفة
.0
دهتوراهص يفسم القانون اجلنايئص لكية احلقوقص جامعة القامرةص.0777
طريش نورةص ماكحفة اجلرمية املعلوماتيةص مفا رة لنيفل شف ادة املاجسف ت ص يففانون جنفايئص لكيفة احلقفوقص اجلزائفرص
.0
.0700-0700
عبد اللطيف معتوقص الإطار القانواب ملاكحفة جرامئ املعلوماتية يف الترشيع اجلزائراص والترشيع املقارنص ما رة لنيفل
.0
ش ادة ماجس ت يف العلوم القانونيةص جامعة احلاج خلرض تنةص .0700
عبد هللا حسنيص الإسكم وحقوق الإاسان الفردية ومدرش متتفع املرصفيني حبفريمم الشخصفيةص أطروحفة دهتفوراهص
.4
لكية احلقوقص جامعة الإسكندريةص .0225
يواس خادل عرب مصطفىص جرامئ احلاسوب-دراسة مقارنة-رساةل ماجس ت ص الردنص .0224
.5
رابعا :املوا يق ادلولية
الإعكن العاملي حلقوق الإاسانص املعمتد روجب يفرار امجلعية العامة لات املتحدةص املؤر يف .0241-00-07
.0
الع د ادلويل اخلاص حلقوق املدنية والس ياس يةص املعمتد روجب يفرار امجلعية العامة لات املتحدةص املفؤر يف -06
.0
.0266-00
خامسا :النصوص القانونية
ملف
سر
المر رمق  51/05املؤر يف  06مترب 0205ص املتضفمن القفانون املفداب املعفدل وا متمص ج.ر.ج.جص العفدد 01ص
.0
سر
الصادرة بتارخي  07مترب .0205
مل
المر رمق 056/66ص املؤر يف  71جوان 0266ص املتضمن يفانون العقو ت املعدل وا متمص ج.ر.ج.ج العفدد 42ص
.0
الصادرة بتارخي يف  00يونيو .0266
القانون  72-74املتضمن القواعد اخلاصة للويفاية من اجلرامئ املتصةل بتكنولوجيا الاعكم والتصالص ج.ر.ج.ج العدد
.0
40ص الصادرة بتارخي  06أوت .0772
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