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اًيؼام اًلاهوين ـللسسم ذسساث االٕهرتهت يف اًدرشيؽ ادلزائصي
ا ٔلس خارت/سععف ًُضوز وس مية
خاسـة ؾحس اسليس جن ابذي مبس خلامن
سلسسة:
ٔبذى ػِوز ص حىة االٕهرتهت إىل هلةل هوؾية يف حيات اًخرشية ،ـلا ًِشٍ اًض حىة سن ذوز فـال يف إاتحة اًخحاذل
اًواسؽ كلخَف بٔمناظ اـلـَوساث واًرتاسي اًفوزي تلغ اًيؼص ؾن اًحـس اـلاكين واالٕدذالف اًزساين ،ونشا ذَلِا
ًحيئة ً ٕالسدامثز وا ٔلؾٌلل االًٕىرتوهية.
وصلدول ُشٍ اًض حىة يخعَة ا ٔلسص ثسذي ظصف اثًر ًيعي اـلس خزسم هبشٍ اًض حىة واطلي يعَق ؿَيَ سزوذ
ذسساث االٕهرتهت إر يلوم ُشا ا ٔلذري تخلسمي ذسساث فٌية حمتثي يف زتط اـلضرتنني ابـلواكؽ ٔبو ابـلس خزسسني
الٓدصين ابالٕهرتهت. 1
فلس ؾصف اـلرشغ ادلزائصي سلسم ارلسساث يف اًلاهون زمق  04-09اـلؤزد يف ٔ 05بوث  2009اـلخـَق ابًوكاية
سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا ،2تبٔهَ ٔبي هيان ؿام ٔبو ذاض يلسم ـلس خـمًل
ذسساثَ اًلسزت ؿىل االٕثعال تواسعة سٌؼوسة سـَوساثية بٔو هؼام ً ٕالثعاالث ،نٌل ؾصفَ تبٔهَ ٔبي هيان يلوم مبـادلة
ٔبو ختزين سـعياث سـَوساثية ًفائست ذسساث االٕثعال وسس خـمَهيا.

 -1مجيي ؾحس اًحايق اًعلري ،االٕهرتهت واًلاهون ادليايئ ،ا ٔلحاكم اـلوضوؾية ٌَجصامئ اـلخـَلة ابالٕهرتهت ،ذاز اٍهنضة اًـصتية ،اًلاُصت ،سرص ، 2002،ض .106
 -2اًلاهون زمق  04-09سؤزد يف  14صـحان ؿام  1430اـلوافق ٔ 05بوث س ية ، 2009يخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم
واالٕثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف ٔ 16بوث ،2009ض .05
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وهؼصا ٌضلوز اـلِم اطلي يلوم تَ سزوذ ذسساث االٕهرتهت تان سن اًرضوزي إجياذ ثيؼمي جرشيـي سذاكسي ُحيسذ
سصنزٍ اًلاهوين  ،ويحني يف هف اًوكت سسؤوًيخَ ّمعا يُصحىة سن خماًفاث ؿرب اًض حىة اًـاـلية ً ٕالهرتهت.
ٔبوال :رشوظ اس خلالل ذسساث االٕهرتهت:
اصرتظ اـلرشغ ادلزائصي ؿىل سن يصقة يف سزاوةل وضاظ إكاسة ذسساث إهرتهت واس خلالًِا وحوة حعوهل ؿىل
حصديط سن ادلِاث اكلخعة اـلـيية تشعل ،و ٔبن يىون اًصاقة يف رعل رسعا سـيواي ذاضـا ٌَلاهون
ادلزائصي،1وفامي يًل س يدٌاول ابًخفعيي ُشين اًرشظني.
 -1اًرتديط:
هط اـلرشغ ادلزائصي سن ذالل اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98ؿىل رضوزت اذلعول ؿىل زدعة ""Licence
الٕكاسة ذسساث االٕهرتهت واس خلالًِا وًي حصديط " ، "autorisationنٌل حصمج لكمة "  " licenceاًوازذت يف
اًيط ابٌَلة اًفصوس ية جلكمة حصديط " ، "autorisationيف حني ٔبهَ ُياعل فصق تني هؼام اًصدط
واًرتاديط.2
وًىن تـس ظسوز اـلصسوم اًخيفيشي زمق ، 307-2000ختىل اـلرشغ ادلزائصي رصاحة ؾن هؼام اًصدط اـليعوض
ؿَيَ يف اـلصسوم اًخيفيشي  257-98وحتول إىل هؼام اًرتاديط الٕكاسة ذسساث االٕهرتهت واس خلالًِا.3

 -1رصاغ هصمية ،واكؽ وبٓفاق اًخجازت االًٕىرتوهية يف ادلزائص ،سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًخجازية ،لكية اًـَوم االٕكذعاذية وؿَوم اًدس يري واًـَوم اًخجازية ،خاسـة
وُصان ،ادلزائص ، 2014،ض 148.
 -2اًزُصاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث االًٕىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلؤمتص اًـَمي اـللازيب ا ٔلول حول اـلـَوساثية واًلاهون ٔ،بتاذميية
اصلزاساث اًـَيا ،ظصاتَ ،اـليـلس يف اًفرتت سن  28إىل  29بٔنخوجص ، 2009ض .06
 -3اـلاذت  05سن اـلصسوم اًخيفيشي  " :307-2000يـوط ًفغ "زدعة" اـلس خـمي يف ظَة اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلؤزد يف  03حٌلذى الاوىل
ؿام  1419اـلوافق  25قضت 1998واـلشهوز ٔبؿالٍ تَفغ "حصديط" ،ح.ز ،ؿسذ ، 60اـلؤزذة يف  15انخوجص  ،2000ض .15
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فاًرتديط ُو معي جسمؼح مبوحدـَ اًسَعـة االٕذازيــة ـلس خفــيس مبٌلزسة وضاظ ٔبو اٍمتخؽ حبق ذمازس خَ ، 1مفن
حير اًعحيـة اًلاهوهية هل فِو ثرصف كاهوين فؼي ظؼوزت كصاز إذازي إهفصاذي، 2وُشا اًلصاز ُو سًضبٔ ٌَحق
وًي تاصفا هل.3
ويضرتظ ٌَحعول ؿىل حصديط ٔبن يلسم ظاًة اس خلالل ذسساث االٕهرتهت ؾصط سفعي ؾن ارلسساث اًيت
يلرتخ ثلسميِا ،ونشعل رشوظ وهيفياث اًيفار إىل ُشٍ ارلسساث ،نٌل يضرتظ ؿَيَ ثلسمي ذزاسة ثلٌية حول
اًض حىة اـللرتحـة واًخجِزياث واًرباسؼج اـلـَوساثية اًخاتــة ًِـا ،سؽ حتسيـس ُيىـَِا ونشعل ظيف اًوظي ابًض حىة
اًـموسية ً ٕالثعاالث ،نٌل جية ؿىل اـلسدمثص ٔبن يلسم اًزتام سن اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت اـللكفة ابالٕثعاالث
يثخت إساكهية إكاسة اًوظةل اكلععة واًرضوزية ًيلي ذسساث االٕهرتهت. 4

 -1سُص اصلين توس خة ،اًصكاتة ؿىل اًحيوك ارلاظة ،زساةل ساحس خري يف اًلاهون ،ختعط كاهون ا ٔلؾٌلل ،لكية اذللوق ،خاسـة يوسف جن ذست ،ادلزائص 2008،
،ض .13
ٔ -2بؾصاة ٔبمحس ،اًسَعاث االٕذازية اـلس خلةل يف افلال اـلرصيف ،سشهصت ساحس خري يف اًلاهون ،لكية اذللوق ،خاسـة توسصذاش ،ادلزائص ، 2007،ض .65
3- André CHAMINADE , poste et communications électroniques ,Régime Juridique des autorisations d’utilisation des
préquences radioélectriques, JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 2007,II10177,P36.
 -4اـلاذت  05سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث إكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل واـلمتم ":يصسي إىل اًوسيص اـللكف
ابالٕثعاالث ظَة اًرتديط ابٕكاسة ذسساث "إهرتهت" واس خلالًِا ابًًس حة ًلك سوكؽ يخىون سن اًواثئق الٓثية -:ظَة حيصز ؿىل منورح منعي ثـسٍ دلية ذسساث
"إهرتهت" اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت ٔ 15بذانٍ  -وسزة سن اًلاهون ا ٔلسايس اطلي خيول اًضرط اـلـيوي ثلسمي ُشٍ ارلسساث  -وسزة سن اًًرشت اًصمسية ارلاظة
ابالٕؿالانث اًلاهوهية واـلخضمية جسجيي اًضرط اـلـيوي  -إزحاث جسسيس حاكًيف ذزاسة اـلَف اقلسذ سدَلِا مبوحة كصاز سضرتك تني اًوسيصين اـللكفني ابـلاًية
واالثعاالث  -ؾصط سفعي ؾن ارلسساث اًيت يلرتخ اًعاًة ثلسميِا نشعل رشوظ وهيفياث اًيفظل إىل ُشٍ ارلسساث  -ذزاسة ثلٌية حول اًض حىة اـللرتحة
وحول اًخجِزياث واًرباسج اـلـَوساثية اًخاتـة ًِا ،سؽ حتسيس ُيلكهتا ونشعل ظيف اًوظي ابًض حىة اًـموسية ً ٕالثعاالث  -إًزتام سن اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت
اـللكفة ابالثعاالث يثخت إساكهية إكاسة اًوظةل اكلععة اًرضوزية ًيلي ذسساث "إهرتهت"  -خيضؽ ا ٔلصزاض اـلـيويني اًصاقحني يف اس خلالل ذسساث "إهرتهت"
الٕحذياخاهتم ارلاظة إهعالكا سن سوكؽ سوظول سدارشت ابرلازح ً،يف ُشٍ اًرشوظ ابس خثٌاء اًرشوظ اـلخـَلة تلاهوهنم ا ٔلسايس اطلي خيوهلم ثلسمي ُشٍ
ارلسساث.
جية إيساغ سَف ظَة اًرتديط صلى اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت اـللكفة اب ٕالثعاالث سلاتي وظي اس خالم" ،ح.ز ،ؿسذ ، 63اـلؤزذة يف  26اوث  ،1998ض
.07
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وال يسؿل اًرتديط اب ٕالس خلالل إال تـس حتليق ثبُٔيًل يبٔسص تَ وسيص االٕثعاالث 1ونشعل تياء ؿىل سوافلة دلية
سىوهة سن ذمثًل وسازاث خمخَفة ،2ويسؿل اًرتديط ـلست كري حمسذت وال ميىن اًخياسل ؾيَ.3
 -2رسط سـيوي ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصي:
ًلس هط اـلرشغ ادلزائصي يف اـلاذت اًصاتـة سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98كدي اًخـسيي ؿىل ٔبهَ ال يصدط
ابٕكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا ٔلقصاط جتازية مضن رشوظ  ،إال ً ٔلصزاض اـلـيويني ارلاضـني ٌَلاهون
ادلزائصي اـلسؾوين "سلسسو ارلسساث" وجص ٔبسٌلل ميَىَ فلط ٔبصزاض سـيويون ذاضـون ٌَلاهون اًـام
ؤ /بو ٔبصزاض ظحيـيون سن خًس ية حزائصية.4
يفِم سن ذالل ُشٍ اـلاذت تبٔن لك رسط سـيوي ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصي ميىٌَ اصلدول ـلٌلزسة ُشا اًًضاظ،
سواء تان ُشا اًضرط ؿام ٔبو ذاض ،ونشعل ُو اذلال ابًًس حة ا ٔلخاهة اطلين يلدَون ارلضوغ ٌَلاهون
ادلزائصي.
كري ٔبن اـلرشغ ادلزائصي يضرتظ ٔبن يىون ز ٔبش سال ُشا اًضرط اـلـيوي ذمَوك ٔلصزاض سـيويون ذاضـون
ٌَلاهون اًـام ؤ /بو ٔبصزاض سن خًس ية حزائصية.

 -1اـلاذت  06سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث إكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل واـلمتم ،ح.ز ،ؿسذ ، 63اـلؤزذة يف
 26اوث  ،1998ض 07.
 -2اـلاذت  07سن هف اـلصسوم ،ض 07.
 -3اـلاذت  08سن هف اـلصسوم ،ض .07
 -4اـلاذت  04سن هف اـلصسوم ،ض .06
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وؿَيَ فإن اـلرشغ ادلزائصي يليص ا ٔلخاهة سن الاسدامثز يف وضاظ الاهرتهت ،ا ٔلسص اطلي مي تبٔحس اضم اـلحاذئ
اًيت خاء هبا كاهون اـليافسة ،وُو سدس ٔب ؿسم اٍمتيزي واًخفصكةLe principe de non discrimination, " ،
 "non distinctionتني سسدمثص سلمي وسسدمثص كري سلمي تني اًوظييني وا ٔلخاهة.1
إال ٔبهَ حصاحؽ تـس رعل ؾن ُشا اٍمتيزي تخـسيي اـلـاذت اًصاتـة سؼن اـلصسؼوم اًخيفـيشي زكـم  ،257-98مبوحة
اـلاذت اًثاًثة سن اـلصسوم اًخيفيشي  ،2307-2000حير فذح ابة الاسدامثز ٔبسام ا ٔلصزاض اـلـيويني ارلاضـني
ٌَلاهون ادلزائصي .
فؿل يضرتظ اـلرشغ يف رعل متخؽ اًضرط اـلـيوي ابدلًس ية ادلزائصية  ،وتشعل يىون كس ٔبهنؼ اذلىص اًـشي ظحق
مبوحة اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اطلي تان يضمي فلط ا ٔلصزاض اًعحيـيون واـلـيويون روي ادلًس ية
ادلزائصية.
اثهيا :إًزتاساث سلسسم ذسساث االٕهرتهت:
ٔبًل اـلرشغ ادلزائصي ؿىل ؿاثق سزوذي ذسساث االٕهرتهت ؿست اًزتاساث ،ورعل مبوحة اـلصسوم اًخيفيشي زمق
 257-98واـلخـَق تضحط رشوظ وهيفياث إكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا، 3ونشا اًلاهون زمق  04-09اـلؤزد

 -1اًزُصاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث االًٕىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلصحؽ اًساتق ،ض 05.
 -2اـلاذت  03سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  ":307-2000ال يصدط ابٕكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا ٔلقصاط جتازية مضن اًرشوظ اقلسذت ٔبذانٍ ،إال ً ٔلصزاض
اـلـيويني ارلاضـني ٌَلاهون ادلزائصي اطلين يسؾون ٔبذانٍ سلسسم ذسساث االٕهرتهت.
ال خيضؽ ٔلحاكم ُشا اـلصسوم ؾصط ارلسساث سن هوغ اهرتهت يف اـلوكؽ ٌَمصثفلني اًزواز ٔبواـلضرتنني ؿرب اقلعاث اًعصفية اـلوظوةل مبلسم ذسساث االٕهرتهت.
كري ٔبن اس خلالل ارلسساث اـليعوض ؿَهيا يف اًفلصت اًساتلة خيضؽ ًخرصحي سس حق حيصز يف منورح اس امتزت ثلسرما سعاحل اًوسازت اـللكفة ابـلواظالث اًسَىية
واًالسَىية،ويسجي ُشا اًخرصحي صلى ُشٍ اـلعاحل سلاتي اصـاز ابالٕس خالم" ،ح.ز ،ؿسذ ، 60اـلؤزذة يف  15انخوجص  ،2000ض 15.
 -1اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلؤزد يف  03حٌلذى الاوىل  1419اـلوافق ًؼ ٔ 25بوث  1998اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث إكاسة ذسساث االٕهرتهت
واس خلالًِا ،ح.ز ،اًـسذ ، 63اـلؤزذة يف ٔ 26بوث ، 1998ض 05.
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يف ٔ 05بوث  2009واـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم وا ٕالثعال
وساكحفهتا. 1
 -1االًٕزتام مبساؿست اًسَعاث اًـاسة:
ابالٕضافة إىل سلذضياث اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اقلسذ ًرشوظ وهيفياث اس خـٌلل ذسسة االٕهرتهت ،فإن
اـلاذت  10سن اًلاهون ٔ ، 04-09بًزست سلسسم ذسساث االٕهرتهت تخلسمي اـلساؿست ٌَسَعاث اـللكفة ابًخحصايث
اًلضائية زلؽ وجسجيي اـلـعياث اـلخـَلة مبحخوى االٕثعاالث يف حيهنا وتوضؽ اـلـعياث اًيت يخـني ؿَهيم حفؼِا
وفلا ٌٌَلذت  11حتت ثرصف ثغل اًسَعاث.2
نٌل يخـني ؿىل سلسسم ارلسساث نامتن زسية اًـمَياث اًيت ييجزوهنا تعَة سن اقلللني ،ونشعل اـلـَوساث اـلخعةل
هبا حتت ظائةل اًـلوابث اـللصزت الٕفضاء ٔبزساز اًخحصي واًخحليق.3
وابؾخحاز ٔبن ذوز سلسم ذسساث االٕهرتهت يمتثي يف متىني سس خزسم االٕهرتهت سن اصلدول إىل اًض حىة واالٕظالغ
ؾٌل يححر ؾيَ ٔبو سا يصيس سـصفذَ ،فِشا ميىٌَ سن سصاكدة وسـصفة مجيؽ ارلعواث اًيت يددـِا ُشا اـلس خزسم،
و سـصفة اـلواكؽ اًيت سازُا واـلـَوساث اًيت كس كام تخرزيهنا ولك االٕثعاالث اًيت ٔبحصاُا.
 -2االًٕزتام حبفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري:
ًلس زثة اًلاهون  04-09اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال
وساكحفهتا  ،ؿىل ؿاثق سلسم ذسسة االٕهرتهت نشعل اًزتاسا بٓدص ظحلا ٌٌَلذت  11سن اًلاهون اـلشهوز ،4وُو حفغ
 -2اًلاهون زمق  04-09سؤزد يف  14صـحان ؿام  1430اـلوافق ٔ 05بوث س ية ، 2009يخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم
واالٕثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف ٔ 16بوث ،2009ض 05.
ً -3لس هط اـلرشغ ادلزائصي ؿىل إحصاء حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ،واًيت حتسذ ثس ية واحست اتخساء سن اتزخي جسجيَِا وفلا ٌٌَلذت  11سن اًلاهون -09
 ، 04وعم ثـس سست كعريت وكري تافية ابـللازهة سؽ اـلـعياث اـليعوض ؿَهيا.
 -4سيسان سيححة ،ادلصمية اـلـَوساثية يف اًدرشيؽ ادلزائصي واصلويل ،ذاز اًِسى ٌَعحاؿة و اًًرش واًخوسيؽ ،ؿني سَيةل ،ادلزائص ، 2011،ض .153
 -1اـلاذت  11سن اًلاهون  04-09اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا " :سؽ سصاؿات ظحيـة وهوؾية
ارلسساث يَزم سلسسو ارلسساث حبفغ.
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اـلـَوساث اًيت سن صبٔهنا متىني هجاث اًخحليق سن اًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة ،و حسذ ُشا اًلاهون اـلست
اًالسسة ذلفغ اـلـعياث ثس ية واحست سن اتزخي اًدسجيي.
نٌل ٔبوحة اًلاهون ؿىل سلسسم ارلسساث إًزتاساث ذاظة سٌعوض ؿَهيا يف اـلاذت  12سن اًلاهون هفسَ وعم:
 واحة اًخسذي فوزا ًسحة اـلـعياث ٔبو اقلخوايث اكلاًفة ٌَلاهون وختزيهنا ٔبو سٌؽ اصلدول إٍهيا ابس خـٌللوسائي ثلٌية حتول ذون اصلدول إٍهيا.
 وضؽ اًرتثيداث اًخلٌية اًيت مبوحهبا يمت حرص إساكهياث اصلدؼول إًؼ اـلوسؾـاث اًيت حتخوي سـَوساث خماًفةٌَيؼام اًـام و ٔبن خيربوا اـلضرتنني صلهيم توحوذُا.1
 -3االًٕزتام ابًرسية واًضفافية:
ٔبًزم اـلرشغ سلسسم ذسساث االٕهرتهت وحفاػا ؿىل اذليات ارلاظة ـلضرتهيَ ،ابقلافؼة ؿىل زسية لك اـلـَوساث
اـلخـَلة مبضرتيك ذسساث الاهرتهت 2وؿسم االٕذالء هبا إال يف اذلاالث اـليعوض ؿَهيا كاهوان ،إر يَزتم سلسم ارلسسة

ٔب -اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة.
ة -اـلـعياث اـلخـَلة ابًخجِزياث اًعصفية اـلس خـمةل ً ٕالثعال.
ح -ارلعائط اًخلٌية ونشا اتزخي ووكت وسست لك اثعال.
ذ -اـلـعياث اـلخـَلة ابرلسساث اًخوكيَية اـلعَوتة ٔبو اـلس خـمةل وسلسسهيا.
ُؼ -اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل اـلصسي إًيَ ٔبو اـلصسي إٍهيم االثعال ونشا ؾياوين اـلواكؽ اـلعَؽ ؿَهيا.
ابًًس حة ًًضاظاث اًِاثف ،يلوم اـلخـاسي حبفغ اـلـعياث اـلشهوز يف فلصت " ٔب" سن ُشٍ اـلاذت ونشا ثغل اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سعسز ا ٕالثعال وحتسيس
ساكهَ" ،ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف ٔ 16بوث  ،2009ض 07.
 -1ؾحس اًفذاخ َلوذ اًىيالين ،سسى اـلسؤوًية اًلاهوهية ـللسسم ذسسة االٕهرتهت http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf،
.16:54، 2015/07/03،
2

- Cedric HERBIN, Les fournisseurs d’accès { internet , les fournisseurs d’hébergement et les données à caractère
personnel, mémoire de DUA informatique et droit, faculté de droit, université de Montpellier, France,2003,p 26.
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ابذلفاع ؿىل سـعياث سضرتهيَ 1حتت ظائةل اًـلوابث اـلخـَلة ابٕفضاء ا ٔلزساز اـليعوض ؿَهيا يف كاهون
اًـلوابث.
نٌل جية ؿىل سلسسم ذسساث االٕهرتهت جسِيي اًيفار إىل ذسساث االٕهرتهت حسة االٕساكهياث اـلخوفصت إىل لك
اًصاقحني يف رعل، 2ابٕس خـٌلل ٔبجنؽ اًوسائي اًخلٌية ،ونشا إؾعاء سضرتهيَ سـَوساث واةحة وذكيلة حول سوضوغ
اًيفار إىل ذسساث االٕهرتهت وسساؿسهتم لكٌل ظَحوا رعل، 3ونشعل ؾصط ٔبي سرشوغ ذاض ابس خـٌلل سٌؼوساث
اًرتسزي ؿىل اٌَجية اكلخعة.
ابالٕضافة إىل رعل فِم سَزسني ابختار لك االٕحصاءاث اًالسسة ًخبٔسني حصاسة ذامئة ـلضمون اـلوسؿاث اـلفذوحة
ـلضرتههيم 4كعس سٌؽ اًيفار إىل اـلوسؿاث اًيت حتخوي سـَوساث ثخـازط سؽ اًيؼام اًـام بٔو ا ٔلذالق.5
نٌل فصط ؿَهيم اًزتام ٔبذاليق سمتثي يف احرتام كواؿس حسن اًسريت ابالٕسذياغ ذاظة ؾن اس خـٌلل ٔبي ظصيلة كري
سرشوؿة سواء اجتاٍ اـلس خـمَني ٔبو اجتاٍ سلسسم ذسساث االٕهرتهت الٓدصين.

 -3زاحؽ اـلاذت  14سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلؤزد يف  03حٌلذى الاوىل  1419اـلوافق ًؼ ٔ 25بوث  1998اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث إكاسة
ذسساث االٕهرتهت واس خلالًِا ،ح.ز ،اًـسذ ، 63اـلؤزذة يف ٔ 26بوث  1998ض 08.
 -4ذاصل حاسس سععف ،اـلسؤوًية ادليائية ًيارشي ارلسساث اًخلٌية وسلسسهيا ؾن سوء اس خزسام ص حاكث اًخواظي االٕحامتؾي ،جمةل زؤى اسرتاثيجية ،اًـسذ 02
،سازش ، 2013ض .22
 -1ظاحل ص يني ،اسلاية ادليائية ٌَخجازت االًٕىرتوهية ،ذزاسة سلازهة ٔ ،بظصوحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض ،لكية اذللوق ،خاسـة ٔبتو جىص تَلايس ،ثَمسان ،ادلزائص
، 2013،ض .115
2-

Eloise gratton, la responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec, Lex Electronica ,Vol 10, n°01, Hiver
2005, p 10.
َ -3لس اجصاُمي ؾصسان ٔبتو اًِيجاء ،ؿالء اصلين ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ،اـلسؤوًية اًخلعريية ـلزوذي ذسساث االٕهرتهت ؾن اقلخوى كري اـلرشوغ ،جمةل اًرشيـة
واًلاهون ، ،اًـسذ ٔ ،42بفصيي ، 2010ض .39
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اثًثا :اـلسؤوًية اًلاهوهية ـللسسم ذسساث االٕهرتهت :

ثـخرب كضية اـلسؤوًية اًياص ئة ؾن اس خزسام ص حىة االٕهرتهت سن اـلسائي اًضائىة هوهنا حصثحط ثض حىة واسـة
متخس إىل تافة ٔبحناء اًـاؾل وسن اًعـوتة اًس يعصت ؿَهيا ،وفامي يًل سًذعصق إىل اـلسؤوًية اًـلسية وادلزائية ـلزوذي
ذسساث االٕهرتهت.
 -1اـلسؤوًية اًـلسية ـلزوذي ذسساث االٕهرتهت:
مبجصذ اجصام اًـلس تني اـلضرتك وسلسم ذسساث االٕهرتهت ،يَزتم ُشا ا ٔلذري تخرزين اـلاذت اـلـَوساثية وٕايعاًِا إىل
سس خزسسم اًض حىة ؾن ظصيق حزويسضم ابًوسائي اًفٌية اًيت جسمح تشعل ،وابـللاتي يَزتم سس خزسسو اًض حىة
واـلس خفيسون سن ُشٍ ارلسساث تخبٔذية سا حصثة يف رسهتم سن اس خحلاكاث ساًية ،ونشعل ابحرتام اًلواهني
وا ٔلهؼمة اًسازية وا ٔلؾصاف ،وكواؿس اًسَوك اًثاتخة يف ُشا افلال.
فذثوز اـلسؤوًية اًـلسية ـلزوذ ذسساث االٕهرتهت يف حال إذالهل ابًزتاسَ تخلسمي ثغل ارلسسة ،حير حيق ًلك
سضرتك اذلعول ؿىل ذسسة االٕهرتهت اـلخـاكس ؿَيَ ،ففي حاةل ؿسم متىٌَ سن االٕثعال ابًض حىة ٔ ،بو ؿسم وظوهل إىل
اـلاذت اـلـَوساثية اـلعَوتة ٔلي سخة تان ،ثُعحق سدارش ًت كواؿس اـلسؤوًية اًـلسية ؿىل سلسم ارلسسة.
مفلسم ارلسسة يحشل يف رعل ؾياية اًضرط اًـاذي ،مبـىن ٔبهَ ال ثعحق ؿَيَ كواؿس اـلسؤوًية اًـلسية إال يف حاةل
إذالهل تخٌوذ اًـلس ثسخة دعبٔ حس مي ٔبو قش سن خاهحَ
 -2اـلسؤوًية ادلزائية ـللسسم ذسساث االٕهرتهت:
ًلس ثياول اـلرشغ ادلزائصي اـلسؤوًية ادليائية ـلزوذي ذسساث االٕهرتهت يف اًلاهون  04-09اـلؤزد يف 05
ٔبوث  2009اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ابًوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا ،إر
ثلوم ُشٍ اـلسؤوًية يف حاةل إفضاء ٔبزساز اًخحصي واًخحليق ٔ ،بو يف حاةل ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة
اًسري.1
 -1زاحؽ اـلاذت  11سن اًلاهون زمق  04-09اـلؤزد ٔ 05بوث س ية ، 2009اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال
وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف ٔ 16بوث ،2009ض 07.
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بٔ -حصمية إفضاء بٔزساز اًخحصي واًخحليق:

ثلوم ُشٍ ادلصمية وفلا ًيط اـلاذت  10فلصت  2سن اًلاهون ، 04-09يف حاةل ؿسم إًزتام سلسم ذسساث االٕهرتهت
جىامتن زسية اـلـَوساث و اًـمَياث اًيت يلوم هبا تعَة سن اقلللني ،ورعل تيلَِا وٕاراؾهتا وٕاظالغ اًلري ؿَهيا ،إر
ثلوم سسؤوًيخَ ادليائية يف ُشٍ اذلاةل تعفذَ سؤمتن ؿىل بٔزساز اًححر واًخحليق.
وجتة االٕصازت إىل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ؾل حيسذ ؾلوتة ُشٍ ادلصمية يف اًلاهون  ،04-09تي ٔبحال إىل اـلاذت 301
سن كاهون اًـلوابث اكلععة دلصامئ االٕفضاء 1فامي يخـَق اب ٔلصزاض اًعحيـية ٔ ،بسا خبعوض اًضرط اـلـيوي
فلس ٔبصاز إًيَ يف اـلاذت  303سىصز 3سن كاهون اًـلوابث.2
ة -حصمية ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري:
ٔبصاز إٍهيا اـلرشغ ادلزائصي وفلا ـللذضياث اـلاذت  11فلصت سن اًلاهون زمق ، 04-09حبير حمتثي ُشٍ ادلصمية يف
ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ٔ ،بو ؿسم حفؼِا يف اـلست اًلاهوهية وحوكن ُشٍ اـلـعياث يف:
 اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة. اـلـعياث اـلخـَلة ابًخجِزياث اًعصفية اـلس خـمةل ً ٕالثعال. ارلعائط اًخلٌية ونشا اتزخي ووكت وسست لك اثعال. اـلـعياث اـلخـَلة ابرلسساث اًخوكيَية اـلعَوتة ٔبو اـلس خـمةل وسلسسهيا. -1اـلاذت  301سن كاهون اًـلوابث" :يـاكة ابذلخ سن صِص إىل س خة ٔبصِص وتلصاسة سن  500إىل  5.000ذح ا ٔلظحاء وادلصاحون واًعياذةل واًلاتالث ومجيؽ ا ٔلصزاض
اـلؤمتيني حبنك اًواكؽ ٔبو اـلِية ٔبو اًوػيفة اصلامئة ٔبو اـلؤكذة ؿىل ٔبزساز ٔبذىل هبا إٍهيم و ٔبفضوُا يف كري اذلاالث اًيت يوحة ؿَهيم فهيا اًلاهون إفضاءُا ويرصخ هلم
تشعل ،."..اًلاهون زمق، 04-82اـلؤزد يف  13فيفصي  ، 1989اـلـسل ًلاهون اًـلوابث ،ح.ز ،ؿسذ ، 07سؤزذة يف  16فيفصي  ،1982ض 317.
 -2اـلاذت  303سىصز 3سن كاهون اًـلوابث ":يىون اًضرط اـلـيوي سسؤوال حزائيا ؾن ادلصامئ اقلسذت يف ا ٔلكسام 3و4و 5سن ُشا اًفعي ،ورعل ظحلا ٌَرشوظ
اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت  51سىصز .
وثعحق ؿىل اًضرط اـلـيوي ؾلوتة اًلصاسة حسة اًىيفياث اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت  18سىصز ،ويف اـلاذت  18سىصز 2ؾيس االٕكذضاء.
ويخـصط ٔبيضا ًواحست ٔبو ٔبنرث سن اًـلوابث اًخوكيَية اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت  18سىصز" ،اًلاهون زمق  23-06اـلؤزد يف  20ذيسمرب  ،2006اـلخضمن ثـسيي
كاهون اًـلوابث ،ح.ز ،ؿسذ ، 84سؤزذة يف  24ذيسمرب ، 2006ض.11
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 اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل اـلصسي إًيَ ٔبو اـلصسي إٍهيم االٕثعال ،ونشا ؾياوين اـلواكؽ اـلعَؽ ؿَهيا .ؿىل ٔبن يؤذي ؿسم حفغ ثغل اـلـعياث إىل ؾصكةل وثـعيي حسن سري اًخحصايث اًلضائية ،وحيسذ ُشا اذلفغ
ـلست س ية واحست سن اتزخي اًدسجيي.
وكس حسذث اًـلوابث اـلرتثحة ؿىل ؿسم حفغ ُشٍ اـلـعياث يف اًفلصت اًصاتـة سن هف اـلاذت.1
ذامتة:
ًلس فصط اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ؿىل سلسسم ذسساث االٕهرتهت وحوة اذلعول ؿىل حصديط سن اًسَعة
اـلـيية تشعل ـلزاوةل ُشا اًًضاظ ،نٌل جية ٔبن يىون ُشا اًضرط ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصي .
وظحلا ٌَدرشيؽ ادلزائصي فإن ؿىل سلسم ذسساث االٕهرتهت اثحاغ كواؿس اًسَوك اًعحيح ،سواء يف ثلسميِم ٌَزسسة
اـلخـاكس ؿَهيا سؽ اـلضرتكٔ ،بو يف إيواهئم وهلَِم ٌَمـَوساث االًٕىرتوهية ؿرب ٔبهجزهتم.
فليام سسؤوًية سلسسم ارلسساث يخوكَّف ؿىل سسى ؿَمِم تـسم سرشوؾية اـلضمون االًٕىرتوين اـلبٔوي ٔبو اـليلول
،حبير ثرتثة ؿىل سلسم ذسساث االٕهرتهت سسؤوًية حزائية يف حاةل سا إرا كام ابٕفضاء ٔبزساز اًخحصي
واًخحليق ٔ ،بو يف حاةل ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ورعل ظحلا ٔلحاكم اًلاهون زمق  04-09اـلؤزد
يف ٔ 05بوث  2009اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ابًوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا
اًساتق رهصٍ  ،نٌل ثرتثة ؿَيَ سسؤوًية ؾلسية يف حاةل ؿسم اًزتاسَ تزتويس اـلضرتك اـلخـاكس خبسسة االٕهرتهت.
كري ٔبن اـلرشغ ادلزائصي وحسة زبٔييا اـلخواضؽ اليزال كري كاذز ؿىل االٕـلام جلك ادلواهة اًلاهوهية اـلخـَلة ابًخجازت
االًٕىرتوهية ،وًِشا تان سن اـلِم إتساء اًخوظياث الٓثية:
 -1اـلاذت  11سن اًلاهون  04-09اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا ..." :ذون االٕذالل ابًـلوابث
االٕذازية اـلرتثحة ؿىل ؿسم احرتام االًٕزتاساث اـليعوض ؿَهيا يف ُشٍ اـلاذت ،ثلوم اـلسؤوًية ادلزائية ً ٔلصزاض اًعحيـيني واـلـيويني ؾيسسا يؤذي رعل إىل ؾصكةل
حسن سري اًخحصايث اًلضائية ،ويـاكة اًضرط اًعحيـي ابذلخ سن س خة (ٔ )6بصِص إىل مخ ( )5س يواث ،وتلصاسة سن  50.000إىل  500.000ذح.
يـاكة اًضرط اـلـيوي ابًلصاسة وفلا ٌَلواؿس اـللصزت يف كاهون اًـلوابث.
حتسذ هيفياث ثعحيق اًفلصاث  1و  2و  3سن ُشٍ اـلاذت ؾيس اذلاخة ؾن ظصيق اًخيؼمي" ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف ٔ 16بوث ،2009ض .07
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 رضوزت سداذزت اـلرشغ ادلزائصي ابٕظساز كاهون ذاض ابًخجازت االًٕىرتوهية سس خلي تشاثَ ؾن تلية فصوغ اًلاهونا ٔلدصى ،يؿل جاكفة حواىهبا وًي جمصذ سصاس مي وكواهني سذفصكة.
 إجياذ كواؿس كاهوهية ذاظة ثيؼم اًزتاساث وحاالث كيام سسؤوًية سلسسم ذسساث االٕهرتهت ادلزائية ،واـلسهية،وحاالث االٕؾفاء سهنا ،ذما يؤذي إىل سايذت جحم اًخحاذل اـلـَوسايت االًٕىرتوين ،وجضجيؽ الاسدامثز يف ُشا افلال.
 ثوؾية سس خزسسم ص حىة االٕهرتهت ،وذَق زوخ اـلسؤوًية ؾيسضم يف معَية ادذياز اـلـَوساث ؿرب ُشٍ اًض حىةواحرتام حلوق اًلري وؿسم االٕؾخساء ؿىل حلوق اـلَىية اًفىصية.
 كيام سلسسو ارلسساث تخيان اًلواؿس ا ٔلذالكية ،وكواؿس اًسَوك اذلسن ٌَمضرتنني ،واًيت حىفي احرتام اًلواهنيوا ٔلهؼمة اًسازية ،وؿسم اـلساش حبلوق الٓدصين.
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كامئة اـلصاحؽ:
 -1اًىذة:

 مجيي ؾحس اًحايق اًعلري ،االٕهرتهت واًلاهون ادليايئ ،ا ٔلحاكم اـلوضوؾية ٌَجصامئ اـلخـَلة ابالٕهرتهت ،ذاز
اٍهنضة اًـصتية ،اًلاُصت ،سرص .2002،
 سيسان سيححة ،ادلصمية اـلـَوساثية يف اًدرشيؽ ادلزائصي واصلويل ،ذاز اًِسى ٌَعحاؿة و اًًرش واًخوسيؽ
،ؿني سَيةل ،ادلزائص .2011،
 ؾحس اًفذاخ َلوذ اًىيالين ،سسى اـلسؤوًية اًلاهوهية ـللسسم ذسسة االٕهرتهت ،
http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf
 -2 زسائي اـلاحس خري واصلنخوزاٍ:
ٔ بؾصاة ٔبمحس ،اًسَعاث االٕذازية اـلس خلةل يف افلال اـلرصيف ،سشهصت ساحس خري يف اًلاهون ،لكية اذللوق
،خاسـة توسصذاش ،ادلزائص . 2007،
 سُص اصلين توس خة ،اًصكاتة ؿىل اًحيوك ارلاظة ،زساةل ساحس خري يف اًلاهون ،ختعط كاهون ا ٔلؾٌلل
،لكية اذللوق ،خاسـة يوسف جن ذست ،ادلزائص .2008،
 ظاحل ص يني ،اسلاية ادليائية ٌَخجازت االًٕىرتوهية ،ذزاسة سلازهة ٔ ،بظصوحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض
،لكية اذللوق ،خاسـة ٔبتو جىص تَلايس ،ثَمسان ،ادلزائص . 2013،
 رصاغ هصمية ،واكؽ وبٓفاق اًخجازت االًٕىرتوهية يف ادلزائص ،سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًخجازية ،لكية اًـَوم
االٕكذعاذية وؿَوم اًدس يري واًـَوم اًخجازية ،خاسـة وُصان ،ادلزائص .2014،
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 -كامئة اـلصاحؽ ابٌَلة ا ٔلحٌحية:

 André CHAMINADE , poste et communications électroniques ,Régime
Juridique des autorisations d’utilisation des préquences radioélectriques,
JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 2007,II10177.
 Cedric HERBIN, Les fournisseurs d’accès { internet , les fournisseurs
d’hébergement et les données { caractère personnel, mémoire de DUA
informatique et droit, faculté de droit, université de Montpellier,
France,2003.
 Eloise gratton, la responsabilité des prestataires techniques Internet au
Québec, Lex Electronica ,Vol 10, n°01, Hiver 2005.
 -02اـللاالث:
 اًزُصاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث االًٕىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلؤمتص
اًـَمي اـللازيب ا ٔلول حول اـلـَوساثية واًلاهون ٔ،بتاذميية اصلزاساث اًـَيا ،ظصاتَ ،اـليـلس يف اًفرتت سن
 28إىل ٔ 29بنخوجص .2009
 ذاصل حاسس سععف ،اـلسؤوًية ادليائية ًيارشي ارلسساث اًخلٌية وسلسسهيا ؾن سوء اس خزسام ص حاكث
اًخواظي االٕحامتؾي ،جمةل زؤى اسرتاثيجية ،اًـسذ ، 02سازش .2013
َ لس اجصاُمي ؾصسان ٔبتو اًِيجاء ،ؿالء اصلين ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ،اـلسؤوًية اًخلعريية ـلزوذي
ذسساث االٕهرتهت ؾن اقلخوى كري اـلرشوغ ،جمةل اًرشيـة واًلاهون ، ،اًـسذ ٔ ،42بفصيي .2010
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 -03اًيعوض اًلاهوهية:

 اًلاهون زمق ، 04-82اـلؤزد يف  13فيفصي  ، 1989اـلـسل ًلاهون اًـلوابث ،ح.ز ،ؿسذ ، 07سؤزذة
يف  16فيفصي .1982
 اًلاهون زمق  23-06اـلؤزد يف  20ذيسمرب  ،2006اـلخضمن ثـسيي كاهون اًـلوابث ،ح.ز ،ؿسذ 84
،سؤزذة يف  24ذيسمرب .2006
 اًلاهون زمق  04-09سؤزد يف  14صـحان ؿام  1430اـلوافق ٔ 05بوث س ية ، 2009يخضمن اًلواؿس
ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث االٕؿالم واالٕثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ ، 47اـلؤزذة يف
ٔ 16بوث .2009
 اـلصسوم اًخيفيشي زمق  257-98اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث إكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل
واـلمتم،ح.ز ،ؿسذ ، 63اـلؤزذة يف  26اوث .1998
 اـلصسوم اًخيفيشي  :307-2000ح.ز ،ؿسذ ، 60اـلؤزذة يف  15انخوجص .2000
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