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Abstract: 

 
The new millennium has brought about profound developments in 

society, reaching all fields through which means of communication 

have become, as a result of the digital revolution, basic pillars for the 

growth of countries' economies, which has affected the traditional 

human lifestyle socially, economically and culturally, and it became 
necessary to update the current legal arsenal to match the new bets, 

as the law Not in isolation from developments in the technological 

arena, it has become necessary to frame these technologies in order 

to protect the individual and society alike, as it is wrong to ignore the 

thesis of the effects of cyberspace on society and the law.  
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يعية والتحديات التقنية ن النصوص التشر ي العرص الرقمي بي 
ن
ي الخصوصية ف

ن
 الحق ف

 

 2سيا بوعمرة أ

 

 الملخص
ي إلمجتمعلقد أحدثت إأللفية إلجديدة 

 
طالت كل إلميادين أصبحت من ، تطورإت عميقة ف

، خاللها وسائل إإلتصال كنتيجة للثورة إلّرقمية دعامات أساسية لنمو إقتصاديات إلدول
من  وصار، مما أثر عىل نمط إلحياة إؤلنسانية إلتقليدي إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا 

سانة إلقانونية إلحالية  وري تحديث إلتر ن إلقانون أذلك ، لتتماشى وإلرهانات إلجديدةإلض 
وري ، ليس بمعزل عن إلتطورإت إلحاصلة عىل إلساحة إلتكنولوجّية فأضىح من إلض 
ؤذ من إلخطأ تجاهل ، تأطتر هذه إلتقنيات بهدف حماية إلفرد وإلمجتمع عىل حد سوإء 

إت إلفضاء  ي أطروحة تأثتر
ون   . عىل إلمجتمع وإلقانون إؤللكتر

يعية، إلعض إلرقمي : مفتاحيةالكلمات ال  . إلتحديات إلتقنية، إلنصوص إلتشى
 

 المقدمة: 
طالت جميع ميادين إلحياة أضحت من خاللها وسائل إإلتصال ، لفية إلجديدة حدثت تطورإت عميقةبدخول إأل

عىل نمط إلحياة وهو ما إثر ، وتكنولوجيا إلمعلومات كنتيجة للثورة إلرقمية دعامات أساسية لنمو إقتصاديات إلدول
ية إلتقليدي إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا  سانة إلقانونية إلحالية لتتماشى ، إلبشى ورة بمكان تحديث إلتر وصار من إلض 

، إلحاصلة عىل إلساحة إلتكنولوجية خذ بعير  إإلعتبار أن إلقانون ليس بمعزل عن إلتطورإتإأل  مع، إلجديدةوإلرهانات 
ورةذلك أن ضبط وتأطتر هذه إلتق كل ذلك لفرض ،  نيات بهدف حماية إلفرد وإلمجتمع عىل حد سوإء أضىح أكتر من ض 

إيدة باستمرإر أو  إلخصوصية إلمعلوماتيةأو  حماية عىل ما يعرف بحق إلخصوصية ي من إلمخاطر إلمتر 
إألمن إلمعلومانر

ورة مسايرته، وهو ما خلق تحديات بالنسبة للقانون إلذي يتمتر  بخاصية إلمحافظة وهو ما ، للتطورإت إلمتالحقة وض 
ع إلجزإئري إلذي أنشأ ؤطارإ قانونيا يهدف ، تحقيقه إلدول وإلمنظمات ؤىلوتسىع  تسع ضبط  ؤىلومنها إلمشى

نتإلمعامالت عتر إؤل  .  نتر  موإكبا بذلك إلتطورإت عىل إلصعيد إلدوىلي وإؤلقليمي
ي سمحت لكل شخص مهما كان

ة إلتطور إلتقن  ي أقىص، ؤن رسعة وتتر
 
أدناه من إستعمال تقنية إإلتصال إلحديثة أو  إلعالم ف

ي إلخصوصية إلمعلوماتية  ؤىلؤيجابا وسلبا مما قد يؤدي 
 
، صفحة إنتهاكات لحق إإلنسان ف ي

  .(32)إلعوض 
ي مجتمع شفاف، ؤن إلتقنيات إلحديثة للمعلومات بمختلف وسائلها 

 
إرتحل أو  فأينما حّل إلفرد ، جعلت إلفرد يعيش ف

ي إلسيارة، فهو مرإقب
 
ي إألمر أن إلمرإقبة إل تتوقف عىل مجرد إلتقاط إلصور بل تتعدإه ، إلمتجر ، إلشارع، ف

 
 ؤىلوإلجديد ف

ي تلتقط إلصور باألقمار إلصناعّية
كل هذإ   (3102)سعيد،  مما يقّوض حرمة إلحياة إلخاصة للفرد. ، دمج هذه إألجهزة إلنر

 طرح إؤلشكالية إلتالية:  ؤىليدفعنا 
ت وسائل إؤلعالم وتكنولوجيات إإلتصال إلحديثة 

ّ
ي إلخصوصية من حيث إلحماية  ؤىلهل أد

 
تطوير مضمون إلحق ف

ي تطاله؟ و ، إلمقررة له
إيدة إلنر إجع ويتقهقر بحكم إلمخاطر إلمتر  وإلوقوف حيال ماهي إإلليات إلمقررة لحمايته أم أنه يتر

ي تطاله؟
 إلتجاوزإت إلنر

ي إلذي إل يخلو  فضال، بالمنهج إلتحليىلي للنصوص إلقانونية تارة وإلمنهج إلمقارن تارة أخرى نتوإستع
عن إلمنهج إلوصف 

 بحث منه. 
 درإسة إلموضوع 

ّ
ي تقسيم هذه إلورقة إلبحثية، وإإلجابة عىل إؤلشكالية أعالهؤن

ي  ثنائيا.  تقسيما تقتىص 
 إألول إلمبحثفف 

ي إلخصوصية إلمفهوم إلقديم إلحديث ويتضمن بالدرإسة فيه سنتناول
 
ي  إلحق ف

 
ما أ، إلمفاهيمي  إؤلطار تحديد  محتوإه ف

سانة إلقانونية إلمقررة لذلك دوليا ووطنيا.  ي إلخصوصية وإلتر
 
ي حماية إلحق ف

 
ي فسننظر ف

ي إلمبحث إلثان 
 
 ف
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ي الخصوصية 
ن
 المعلوماتية المفهوم القديم الحديثالمبحث األول: الحق ف

ي إلخصوصية هو مضمون فضفاض يصعب ، من إلصعوبة بمكان ضبط فكرة عائمة ليس لها ؤطار محدد 
 
ذلك أن إلحق ف

فما سبق بيانه إل ، هناكأو  وإن أمكن رصد بعض مظاهره هنا ، ؤن لم نقل يستحيل ضبطه ضمن مفهوم وإحد محدد 
ي أ.،  يتعدى بعض مظاهر هذإ إلحق.   .(3102)إلزعنر

ي إلخصوصية وأعطته ، ؤن إلبيئة إلرقمية وما نجم عنها من ؤبدإعات وتدإعيات خارجة عن إلمألوف
 
ت مفهوم إلحق ف غتر

ي طريقة تعامل إألفرإد ، وقت غتر بعيد )مطلب أول( ؤىلصورة مغايرة لما عهدناه 
 
ورة ؤحدإث تغيتر ف وهو ما فرض ض 

ي إلخصوصية. 
 
 وإلزإمية إنضباطهم وفق مبادئ تتناسب وتطور مفهوم إلحق ف

 
ي الخصوصية

ن
ي الخصوصية المعلوماتية: المعنن الحديث للحق ف

ن
 المطلب األول: الحق ف

ي إلخصوصية ؤىلسىع إلفقه 
 
ي إلحياة إلخاصة  Martinحيث عرفه إلفقيه ، ؤيجاد تعريف للحق ف

 
من خالل تعريف إلحق ف

ي إلحياة إأل 
 
كما عّرفه إلبعض بانه  ية وإلشخصية وإلدإخلية وإلروحية لشخص عندما يعيش ورإء باب مغلق. رس بانه إلحق ف

ي 
 
ي ، ن يكون إلفرد حرإ وإن يعيش كما يريد أإلحق ف ي إ.،  دون أدن  حق للتدخل إلخارجر  . (3102)إلزعنر

 ؤىلوما نستخلصه هو إن إإلنسان وبحكم إدميته ووفقا لفطرته إإلجتماعية إل يمكنه إلعيش وحيدإ غتر إنه ورغم إنضمامه 
ي إلخصوصية بكل مفردإتهؤإل  إلمجتمع

 
ي عبارة إلحق ف

 
ي تظهر ف

ي عن إستقالليته وإلنر
وبالتاىلي إحتياج هذإ ، إنه إل يستغن 

 إلحق للحماية. 

ي إلخصوصية
 
كلها مرإدفات لمعن  وإحد وهو حق إلشخص ،  إلبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي ، إلمعلومات إإلسمية، إلحق ف

ي 
 
ي تخصه وإلمرتبطة بذإته كاسمهأف

وكل معلومة ملتصقة بشخص ، هاتفه، عنوإنه، ن يتحكم بالمعلومات إلشخصية إلنر
 وهي بيانات صارت بحكم إلرقمنة ذإت قيمة إقتصادية مهمة جدإ. ، (3102)قارة،  قابل للتعريفأو  معرف

ي إلخصوصية هو إلبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي إلمخزنة عىل دعائم رقمية
 
هذه ، وبالتاىلي صار إلمفهوم إلحديث للحق ف

ة صارت محل إنتهاك عن طريق إلتجسس.   إألختر
ي إلخصوصية بحكم إتصالها ومن هذإ إلمنطلق صارت حماية إلبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي 

 
هي إلشكل إلحديث للحق ف

ة صارت  ة إلشية هذه إألختر ي إلخصوصية وهي متر 
 
ة يتمتع بها إلحق ف ي وهو ما أثر عىل أهم متر  بالتطور إلرقمي وإلتكنولوجر

 ومتسعة إلمجال بدل ضيقها. ، نسبية بعد أن كانت مطلقة
ي إلخصوصية إلمعلوماتية مرتبطا بالجوإن

 
، حرمة إلمسكن، إلعرض، كالصورة،  ب إلمادية للشخصإستمر إلحق ف

غتر إنه وبتطور إلتقنيات ووسائل إإلعالم وإإلتصال إلحديثة تغتر هذإ ، إؤلتصاإلت إلخاصة فضال عن إلسالمة إلجسمانية
كالرسائل وإلصور ،  إلمفهوم حيث أضىح أكتر إرتباطا بالبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي إلمخزنة عىل دعائم رقمية

 كلها صارت محل إنتهاك. ،  لتسجيالت عىل إلوإتس وإلفيتر وإ
ي إلقانون رقم

 
ع إلجزإئري ف ي إلمادة رقم  ؤىل 01/12 هذإ ما دفع إلمشى

 
حيث قام بتعريفها بانها "كل  2إلنص عليها ف

عدة أو  عنض أو  رقم إلتعريف ؤىلقابل للتعرف عليه بالرجوع أو  معلومة بغض إلنظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف
يولوجيأو  عناض خاصة بهويته إلبدنية   "إإلجتماعية. أو  ،إلثقافيةأو  ،إإلقتصاديةأو  ،أو إلنفسيةأو  إلجينيةأو  ةإلفتر 

إلتعريف قد جاء بمفهوم جد وإسع ليشمل كل إلجوإنب إلمحيطة بالشخص إلطبيىعي سوإء من  وعليه يظهر بأن هذإ
ي إلخصوصية إلمعلوماتية يشمل إلبيانات  و عليه، غتر ذلك ؤىلخلقته أو  هيئتهأو  ظروفهأو  حالته

 
صار إلحق ف

إلحالة ، إلخصائص إلجسمانية، إلحالة إإلجتماعية، إلعنوإن، إألرقام إلشخصية، إللقب، بما فيها إإلسم، إلشخصية
يد ، إلمعتقدإت إلدينية، إآلرإء إلسياسية، إلجنسية، إألصول إلعرقية، إلصحية ي وعنوإن إلتر

ون  تاري    خ إلميالد ، إؤللكتر
ها ورقم بطاقة إلهوية وبطاقة إإلئتمان، ومكان إلعمل، وإلوظيفة، ومكانه ي إلحفاظ عىل هذه إلجوإنب  وغتر

وبذلك ينبىع 
، . إلحساسة أثناء خضوعها للمعالجة ي  .(522، صفحة 3131)بعىحر

ي أفرزتها ، ومما سبق ذكره
ي إلمعلوماتية إلنر

 
ي إلخصوصية أضيف ؤليه مضمون جديد وهو إلحق ف

 
فإن مفهوم إلحق ف

ونيإلتكنولوجيا إلحديثة وإإلتصاإلت  ي إلخصوصية، ةإؤللكتر
 
ع ، وهو ما أعىط مفهوما وإسعا للحق ف فرضت عىل إلمشى

ي هذإ إلعض 
 
إموهذإ ما فرض ، رعايته ف  وهو ما نرإه أدناه. ، إلمفهوم إلحديثات جديدة عىل إألشخاص تتالءم و ؤلتر 

ي حتمية 
إمإلمطلب إلثان  ي إلمعلوماتية ؤلتر 

 
 إألشخاص بما يتالءم وإلمفهوم إلحديث للحق ف

أنه وبتطور إلتكنولوجيا إلحديثة ؤإل  ،من غتر إلمعقول أن يقوم إلفرد باطالع إلغتر عىل بياناته ذإت إلطابع إلشخىصي 
يد  ي لالتصال أصبح لزإما عىل إلفرد ؤدرإج بياناته إلشخصية عىل موإقع إلتوإصل وإلتر

ون  ي تقدم  إؤللكتر
وإلموإقع إلنر

، كما أن إلتعدي كان يصدر من شخص وإحد ويتحمل مسؤوليته،  وعليه برز تحدي جديد مختلف عن إلسابق، خدمات
نتمسؤوليات متعددة كمسؤولية مقدم خدمات إؤل  أما حاليا فقد صار هناك وإلمسؤول عن معالجة إلبيانات ذإت  نتر

ي وتحديد إلجهات إلخاصة بالتوقيع ، إلطابع إلشخىصي 
ون  فكرة تحديد إلمسؤوليات وفرض  ؤىلفتم إإلنتقال ، إؤللكتر

إمإؤل ي ، فرضا ووإجبا  مساعدة إلسلطات وإلهيئات إلمكلفة بضمان إلخصوصية ؤىلفصارت إلمبادرة ، اتلتر 
 
وهو ما جاء ف
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ي  01/12من إلقانون رقم 01نص إلمادة 
ت إلنر

ّ
 عىل مقدمي إلخدمات كتمان رسّية إلعمليا

ي تنص عىل أنه'' يتعير 
إلنر

صلة بها 
ّ
إر إلتحّري أرس وذلك تحت طائلة إلعقوبات إلمقّررة ؤلفشاء ، ينجزونها بطلب من إلمحققير  وكذإ إلمعلومات إلمت

حقيق. 
ّ
 وإلت

نتمن ذلك مسؤولية مقدم خدمات إؤل ، اىلي فقد أصبح إلقانون يحدد إلمسؤوليات بصورة دقيقة وبصورة موسعةوبالت  نتر
ي إلمادة  10/15حيث عرفه إلقانون رقم 

 
خاص يقدم لمستعمىلي أو  كيان عامأي   بأنه : ، فقرة د  3مقدمي إلخدمات ف

كيان إخر يقوم أي   كما يعرف بانه،  نظام إتصاإلت أو  إلقدرة عىل إإلتصال بوإسطة منظومة معلوماتية و/ ، خدماته
 إلمستعملير  . أو  تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة إإلتصال إلمذكورةأو  بمعالجة

بل صار يستلزم تضافر جهود إلجميع ومنهم ، وعليه لم يعد أمر إلمساس بالخصوصية إلمعلوماتية يخص إلشخص بذإته
 مقدمو إلخدمات. 

ي إلخصوصية إلمعلوماتيةعالوة عىل كل ما 
 
إلبيانات ذإت إلطابع أو  قيل أعاله فقد أعاد إلمفهوم إلجديد للحق ف

ي إلخصوصية
 
ي مفهوم وتطور إلحق ف

 
سانة إلقانونية ، إلشخىصي إلنظر ف يىعي إلمكرس لها وإلتر

ر إإلهتمام إلتشى وهو ما يتر
 إلموجهة لحمايتها. 

 
 : ي
ن
سانة إلقانونية إلمقررة لحماية إلبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي  المبحث الثان ي إلخصوصية إلمعلوماتيةأو  ،إلتر

 
 إلحق ف

ي مناطها معالجة إلمعطيات ذإت إلطابع أ
ن إلتطور إلشي    ع وإلمتنامي لوسائل إؤلعالم وإلتكنولوجيا إلحديثة لالتصال إلنر

ي إلخصوصية حيث إنتقل هذإ إل
 
ي إلشخىصي غترّ مفهوم إلحق ف

ّ
ومنه ، إلمدلول إلمعنوي ؤىلحق من إلمدلول إلماد

ي بغية توفتر حماية للخصوصية إلمعلوماتية للشخص
وهو ما ، تكاثفت إلجهود عىل إلمستوى إلدوىلي وإؤلقليمي وإلوطن 

 نستعرضه تباعا: 
 

ي الخصوصّية دوليا
ن
 المطلب األول: أليات حماية الحق ف

ة منظمات دولّية لتكريس حماية 
ّ
ت عد ي إلخصوصية إلمعلوماتيةإنتر

 
إلجمعية إلعامة ، من إهم هذه إلمنظمات، إلحق ف

 منظمة إلتعاون إإلقتصادي وإلتنمية.  ؤىلوإلمفوضّية إلّسامية ؤضافة ، لألمم إلمتحدة
 الفرع األول: الجمعية العامة لألمم المتحدة

حيث أوضحت من خالله  022/21م إعتمدت إلجمعية إلعامة لألمم إلمتحدة إلقرإر رق 3102حيث وبتاري    خ ديسمتر 
إضها عىل حقوق إإلنسان وأكدت إلجمعية إن حقوق إألشخاص خارج  قلقها بشأن ما تخلفه مرإقبة إإلتصاإلت وإعتر

ي إلفضاء 
ون  ي إلفضاء  إؤللكتر

 
ي يجب إن تحىص  بالحماية أيضا ف

ون  ي إلخصوصية  ؤىلوتهيب بالدول  إؤللكتر
 
إم إلحق ف إحتر

ي 
 
ورة وتعديل وإعادة إلنظر ف إضها وجمع إلبيانات إلشخصية وض  يعاتها إلمتعلقة بمرإقبة إإلتصاإلت وإعتر ؤجرإءإتها وتشى

إمضمان إلدول تنفيذ   اتها بموجب إلقانون إلدوىلي لحقوق إإلنسان. ؤلتر 
أي  ن يقيم عىل أساسهأكما أضاف نفس إلقرإر إن إلقانون إلدوىلي لحقوق إإلنسان يضمن إؤلطار إلعالمي إلذي يجب 

ي حقوق إلخصوصية إلفردية. 
 
 تدخل ف

أي  نه إل يجوز تعريضأعىل ، دولة 022أما عن إلعهد إلدوىلي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية إلذي صادقت عليه 
ي 
ي خصوصياتهأو  شخص عىل نحو تعسف 

 
ي لتدخل ف

مرإسالته وألي حمالت غتر أو  بيتهأو  تهأرس شؤون أو  غتر قانون 
فه  ته. سمعأو  قانونية تمس رسى

كما تضمن صكوكا دولية لحماية حقوق ،  إلمساسأو  ن يحميه إلقانونأن من حق كل شخص أكما ينص إلعهد عىل 
ي إلخصوصية يجب ، إإلنسان أحكاما مماثلة

 
ي إلحق ف

 
ورتها أوإي تدخل ف ن يخضع لتقييم دقيق ونقدي لمدى ض 

وعيتها وتناسبها.   ومشى
: التقرير الجديد للمفوضية  ي

ن
 الساميةالفرع الثان

ي  022/21عطفا عىل إلقرإر رقم 
 
ي إلخصوصية ف

 
فقد طلبت إلجمعية من إلمفوضية إعدإد تقرير مفصل عن إلحق ف

ي سياق إلمرإقبة أإلعض إلرقمي ويتعير  
 
ي إلخصوصية وتعزيزه ف

 
ن يتناول إلتقرير بالبحث وفقا لنص إلقرإر حماية إلحق ف

. إلدإخلية وإلخارجية لالتصاإلت إلرقمية و/أو إ إضها وجمع إلبيانات إلشخصية بما ذلك عىل إلنطاق إلجماعي  عتر
ي وقت إلحق 

 
ي دورته  ؤىلوسيقدم إلتقرير ف

 
ي دورتها إلتاسعة وإلستون .  إىلو  32مجلس حقوق إإلنسان ف

 
 إلجمعية إلعامة ف

كاء دإخل منظومة إألمم إلمتحدة  وإضطلعت إلمفوضية بإكمال إلبحوث وإلمشاورإت مع إلجهات إلمعنية وإإلتصال بالشى
ي ،  وخارجها 

 
كما شجعت إلمفّوضية إلسامية جميع إألطرإف إلمهتمة عىل تبادل وجهات إلنظر بشأن إلمسائل إلمثارة ف

 .022/21إلقرإر رقم 
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: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ي
ن
 OECD الفرع الثان

ي تفعيل إلتناغم ما بير  إلتنمية إإلجتماعية وإلتطور  3110غاية  ؤىلدولة  30تتضمن هذه إلمنظمة 
 
ويكمن دورها ف

 إإلقتصادي. 
ي إلعض إلرقمي  بهدف حماية إلخصوصية ونقل 0021 عام من وقد أرست هذه إلمنظمة توجيهات إبتدإء

 
، إلبيانات ف

إمباؤل وألزمت إألعضاء  إلعام إلقطاعير   عىل وتطبق، فقط إلطبيعيير   باألشخاص إلمبادئ هذه تتعلق حيث بها لتر 
، وتوصيات ؤرشادإت مجرد إنها ؤذ، ملزمة غتر  وهي ، آليا  إلمعالجة غتر أو  آليا  إلمعالجة بالبيانات وتتعلق، وإلخاص
ي  إلحقأو  إلخصوصية لحماية إلرئيسية إلثمانية وإلمبادئ إلتوجيهات وتتضمن

 
 إلمبادئ وهذه، إلخاصة إلبيانات حماية ف

 :  هي

 إلغرض وتحديد، وتحديدها  إلشخصية إلبيانات طبيعة عىل وإإلقتصار، إلبيانات جمع عملية حض تحديد    

 إلمحدد بالغرض إإلستخدإم حض    

  إلمعلومات وأمن حماية وسائل توفتر    

 ي إلمساءلة إلحق
 
    وإلمشاركة ف

إ رئيسيا دورإ OCDE دليل كان وقد ي  وتأثتر
 
يعاتؤصدإر  ؤىل إألوربية إلدول دفع ف  وهكذإ، إلمجال هذإ تغىطي  وطنية تشى

إلتدإبتر  وتطور، إلخصوصية كبتر موضوع تتابع باهتمام إلمنظمة هذه أن نالحظ سوف إليوم ؤىل 0021سنة منذ
يعية ي إلخصوصية بير  إلتحديات إلتقنية ووإقع إلحماية إلقانونية، إلخاصة  إلتشى

 
 . (3102)قارة، إلحق ف

ي  األتحادالفرع الثالث:   األورون 
ي  إألتحاد ي  إلخاصة وإلبيانات إلمعطيات حماية بموضوع إهتم إآلخر هو إألورنر

 
ي  إللحظة نفس ف

 طرحت إلنر

 وهكذإ. إلمنضم إلقرن سبعينيات منتصف منذ إلعالمي  إلمستوى عىل إإلنسان بحقوق إإلهتمام مسألة فيها

ي  إلمقررة إلقوإعد توحيد بشأن جهودإ أولت إلهيئة فإن
 
 0022 عام من إبتدإء إلخصوصية حماية قوإنير   ف

 :إلتاىلي  إلنحو عىل عديدة تعليمات عنه فصدرت

 .للبيانات إآلىلي  إلتقييم أنشطة من إألفرإد بحماية إلمتعلقة :15/0022/ 11 تعليمات  

ي  إألفرإد بحماية : إلمتعلقة11/12/0020 تعليمات  
 
ي  إلتطوير موإجهة ف

 إلبيانات.  لمعالجة إلتقن 

ي  إلموضوع بنفس وتعليمات  
 
 .12/0020/ 10: ف

ي  إألتحاد قدم هذإ جانب إىلو   0002 دليل حصيلتها من كان،  إلبيانات حماية حول متكاملة توجيهية أدلة حزمة إألورنر
لمان قبل من إلمقرر إلدليل وهو، نقلها  وحرية إلشخصية إلبيانات بمعالجة يتصل فيما إألفرإد حماية بشأن ي  إلتر  .إألورونر

 
ي الخصوصّية وطنيا

ن
: اليات حماية الحق ف ي

ن
 المطلب الثان

لذلك ، لألفرإد  وإلبيانات إلشخصية إلخصوصية عىل إلوإقعة إإلعتدإءإت لموإجهة كافية حماية إلدولية لم تحقق إلجهود
 هذه

ّ
ي  إلمستوى ؤىلإلجهود  صار لزإما مد

 تكنولوجيا من سوء إستخدإم إإلنسان بهدف حماية حقوق، إلدإخىلي  إلوطن 
ها ومدى وإإلتصال إلمعلومات يعات ومنه فسوف نتابع أدناه .هذه إلحقوق عىل تأثتر إلبيانات ذإت  حماية مسار تشى

ي هذإ إلميدإن منها إلطابع إلشخىصي 
 
 إلعربية.  و إلغربية لبعض إلدول إلسّباقة ف

 الفرع األول: الدول الغربية: 
 الواليات المتحدة االمريكية-1

ي هذإ إلميدإن، 0025 إلصادر سنة" إلخصوصية "قانون لقد كان
 
 وتلته ، أول قانون أصدرته أمريكا ف

إعم 0015 قانون مثل أخرى نصوص قوإنير  
ّ
 بالسجالت إألفرإد ؤعالم جاء فيه وجوب حيث، إلخصوصية لفكرة إلد

ي  إلشخصية
ي إإلطالع ويمنحهم إلحق، عنه تجميعها يتم إلنر

 
 إلذي لغتر إلهدف إستخدإمها ويمنع، وتصحيحها  عليها ف

 .أجله من جمعت

وني إإلتصاإلت  صدر قانون لهذه إلحماية وتعزيزإ ي "  إلمستهلك خصوصية حماية قانون"وبعده ، 0012 سنة ةإؤللكتر
 
 ف

 وبعده: ، 0002 سنة

 0002سنة إلخط عىل إإلجتماعي  إلضمان خصوصية حماية قانون. 

 0002 سنة إإلتصاإلت  خصوصية قانون. 

 0002سنة إلمعطيات خصوصية قانون. 
 ألمانيا -2

ي  إلدولة تعتتر  حيث
 
ي    ع لحماية إلسّباقة ف "  بصدور 0022 سنة ذلك وكان، إلبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي  ميدإن إلتشى

 0005، 0001إلذي تم تعديله سنة ، "إلمعطيات إلفدرإىلي  حماية قانون
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ي  لحماية إلبيانات آخر كما أعقبه قانون
 
ي  إلقانون مع إإلنسجام ؤىل يهدف 3111 سنة ف بن .0002 إتفاقية معأي  ،إألورنر

 .52قارة ص

 فرنسا-3

ي  إلرإئدة إلدول هي من
 
ي  إلموإطنير   وحريات حقوق حماية ميدإن ف

 
 حيث، إلمعلومات وتطور تكنولوجيا مخاطر موإجهة ف

ي  0003و  0011 عد تم تعديله وإلذي، وإلحريات" إلمعلوماتية"قانون  0021/ 10/ 12 بتاري    خ أصدرت
 
، 0000 سنة وف

 ". وإلحريات للمعلوماتية إلوطنية إلجنة" هي  مستقلة ؤدإرية سلطة هذإ إلقانون أنشأ حيث
ع إلفرنسي  وقام ي  إلقانون عىل تعديالت بإجرإء إلمشى

ي    ع حيث تضمن، إلجنان  ي  إلتشى
تعديال  إلحديث إلفرنسي  إلجنان 

ي  0012 قانون من 55 و 50 للموإد
 
 بالبيانات إلمتعلقة إلجرإئم وتناول، بحماية إلبيانات إلشخصية إلخاص إلفصل ف

: ، إإلسمية  وهي

 332 إلمادة، إلبيانات لمعالجة إألولية إؤلجرإءإت إتخاذ عدم. 

 332 إلمادة، إلبيانات لحماية إلالزمة إإلحتياطات إتخاذ عدم    

 وعة إلمعالجة     332 إلمادة للبيانات غتر إلمشى

 332 إلمادة مصنفير   ألشخاص شخصية بيانات وحفظ تسجيل. 
ي مجال إلمعلوماتية من إلدول إلغربية

 
حنا تجربة إلجزإئر  ، فماذإ عن إلدول إلعربية؟، هذإ عن إلدول إلّرإئدة ف لذلك إقتر

 : ي
 كاإلنر

ي الدول العربية: 
ن
 الفرع الثان

 الجزائر تجربة

ها من إلدول إلجزإئر ؤن ع إلجزإئري حماية ، عنها من تدإعياتإلمعلوماتية وما نجم  بثورة تأثرت وكغتر حيث كّرس إلمشى
ي دستور ، وكذإ إلخصوصية إلمعلوماتّية، إلحقوق وإلحريات

 
ي مادته  0002وذلك ف

 
حيث نصت عىل " تضمن إلدولة  51ف

ي أي  عدم إنتهاك حرمة إإلنسان ويحض  
 مساس بالكرإمة". أي  أو  معنويأو  عنف بدن 

ي نص إلمادة 
 
إلدستور منع إلتعرض لألشخاص نظرإ لمعتقدإتهم فال مساس بحرمة حرية إلمعتقد من نفس  53كما جاء ف

 وحرمة حرية إلرأي. 
ي نص إلمادة 

 
ع  52وف ؤإل  حرمة إلمسكن حيث تضمن إلدولة عدم إنتهاك حرمة إلمسكن فال تفتيش ؤىلتطرق إلمشى

إم إلقانون وأنر نص إلمادة ، بمقتىص  إلقانون وبأمر مكتوب صادر من إلسلطة إلقضائية إلمختصة ي ؤطار إحتر
 
عىل  52وف

ي ترتبط بالخصوصية وهي عدم جوإز إنتهاك حرمة إلموإطن إلخاصةأذكر 
فه، هم إلحقوق إلنر ويحميها ، وحرمة رسى

 إلقانون. 
 رسية إلمرإسالت وإإلتصاإلت إلخاصة بكل إشكالها مضمونة. 
ل من

ّ
 إلسلطة إلقضائية.  إل يجوز بأي شكل إلمساس بهذه إلحقوق دون أمر معل

   يعاقب إلقانون عىل إنتهاك هذإ إلحكم. 
ي وعي إإلفرإد دإخل إلمجتمع مما دفعه 

 
ي تؤثر ف

ع إلجزإئري خطورة إلبيئة إلرقمية إلنر ي تعديل  ؤىلوقد أدرك إلمشى
 
ؤضافة ف

 .(3102، 02/10) 3102إلدستور لسنة 
ي إلمادة 

 
ي مجال معالجة إلمعطيات ذإت إلطابع إلشخىصي حق حيث  5فقرة  52ف

 
جاء فيها حماية إألشخاص إلطبيعيير  ف

.  .(3131)إحمد،  أساشي يضمنه إلقانون ويعاقب عىل إنتهاكه ي وإلشخىصي
ز أهمية إلحق إلمعلومانر  وهوما يتر

ع إلجزإئري باستحدإث قوإنير  جديدة تهتم  وأضاف مبادئ ، بحماية إلمعطيات ذإت إلطابع إلشخىصي كما قام إلمشى
صلة بحق إلخصوصية إلمعلوماتّية. 

ّ
 وحقوق ووإجبات مت

 02   15رقم إلقانون ذلك بموجب وكان، إؤلجرإم من إلمستحدثة إألشكال لموإجهة وذلك إلعقوبات قانون كما جاء تعديل
ي  إلمؤرخ
 
إلسابع "  أفرد إلقسم إلعقوبات وإلذي قانون إلمتضمن 022622رقم  لألمر إلمتمم 3115 عام نوفمتر  من 01 ف

 ."إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآللية للمعطيات: " منه تحت عنوإن" مكرر

ي  إلقانون عىل تعديالت إدخل كما
ي إلجزإئري للقانون وإلمتمم إلمعدل 01612رقم  إلقانون خالل من إلمدن 

 حيث إلمدن 
ع إنتقل ي  إلنظام من إلمشى

ر
ي  إلورف
 
ي  إلنظام ؤىل إؤلثبات ف

ون   .إؤللكتر
ع أن وإلمالحظ  خالل من حماية ؤجرإئية توفتر  ؤىل ذلك تعدى بل للمعطيات إلجزإئية بالحماية يكتف لم إلجزإئري إلمشى
ي  إلمؤرخ 15610 رقم قانون فسن، إلمعلوماتية إلجريمة وطبيعة تتفق تحقيق إجرإءإت إستحدإث

 
، 3110 سنة أوت 12 ف

 بتكنولوجيا إؤلعالم إلمتصلة إلجرإئم من للوقاية إلخاصة إلمتضمن "إلقوإعد (3110)إلجريدة إلرسمية إلعدد إلخامس، 
 .ومكافحتها" وإإلتصال

ي  15602إلقانون رقم  ؤىلوتجدر إؤلشارة 
 
إلذي يحدد إلقوإعد إلمتعلقة بالتوقيع وإلتصديق  3102فيفري  10إلمؤرخ ف

وني  وما إشتمل عليه من نصوص مستحدثة.  (3102)إلرسمية، ير  إؤللكتر
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ع بإلغاء إلقانون رقم  ي  3111612وقام إلمشى
 
يد  3112إوت  12إلمؤرخ ف إلذي يحدد إلقوإعد إلعامة إلمتعلقة بالتر

ي  15601بالقانون رقم  (3112 )إلرسمية، وإلموإصالت إلسلكية وإلالسلكية
 
إلذي يحدد إلقوإعد  3101إوت  01إلصادر ف

يد وإإلتصاإلت  ونيإلمتعلقة بالتر ي إلجريدة إلرسمية عدد ، ةإؤللكتر
 
ي نص إلمادة  2إلمنشور ف

 
منه إنه تبفر  010إلذي جاء ف

 غاية صدور إلتنظيم إلمحدد لتطبيق هذإ إلقانون .  ؤىلسارية إلمفعول إإلحكام إلسابقة 
ي  12601إلقانون رقم  ؤىلوإلبد من إؤلشارة 

 
ونيإلمتعلق بالتجارة  3101612601إلمؤرخ ف ي إلعدد إؤللكتر

 
 .31ة إلمنشور ف

ي  12601وإلقانون رقم 
 
ي مجال معالجة إلمعطيات  3101612601إلمؤرخ ف

 
ذإت إلذي يتعلق بحماية إألشخاص إلطبيعية ف

ي إلجريدة إلرسمية إلعدد ، إلطابع إلشخىصي 
 
ي إلمادة  00منشور ف

 
 ؤىلمنه عىل إنه "يهدف هذإ إلقانون  0إلذي نص ف

 ." ي مجال معالجة إلمعطيات ذإت إلطابع إلشخىصي
 
 تحديد قوإعد حماية إألشخاص إلطبيعيير  ف

ي إلمعلوماتية 
 
ي تحيط بالحق ف

ع إلجزإئري إلجوإنب إلحديثة إلنر إلنص عىل حق إإلطالع  ؤىلوهو ما دفعه ووإكب إلمشى
ي إلخصوصية وهو ما نصت عليه إلمادة 

 
إم إلحق ف  .3102من دستور 20عىل إلمعلومات موإزإة مع إحتر

 
 خاتمة: 

ي توفرها ، ؤن إلثورة إلرقمية
ي عديد إإلنتهاكات للمعلومات ذإت إلطابع إلشخىصي ؤإل  ،بالرغم من إلمزإيا إلنر

 
، أنها تسببت ف

ي إلقطاع إلعام وإلخاص وهو ما حدى بالدول 
 
سن  ؤىلوهو ما أثار قلق إألشخاص من تجميع إلمعطيات إلخاصة عنهم ف

ي ؤساءة إستعمال هذه إلمعطيات
 
يعات تتحكم ف  تخزينها وتجميعها. أو  تشى

 إلنتائج إلتالية:  ؤىلوعليه توصلنا 
 النتائج: 

  هذإ إلخضوع كقيود تمنع إنطالقها  ؤىلبينما إلتكنولوجيا تنظر ، إؤلنسانيةحاول إلقانون ؤخضاع إلتكنولوجيا للقيم
 وتطورها. 

  .ة إلنسبية ي منها إلقانون كمادة محافظة أمام إلثورة إلرقمّية طبعت هذإ إألختر بمتر 
ي يعان 

 ؤن إلثغرإت إلنر

 ي إل
 
  .خصوصيةفرزت إلتكنولوجيا نظرإ لصعوبة إلتحكم بها بيئة خصبة إلنتهاكات حق إإلنسان ف

 ي إلخصوصية حق لصيق بالشخص وحق من حقوق إإلنسان
 
 .إلحق ف

 ي إلخصوصية
 
يتجاوز ، مرتبط إرتباطا وثيقا بتطور إلتكنولوجيا  إلخصوصية إلمعلوماتية هو إلمدلول إلجديد للحق ف

 إلجوإنب إلكالسيكية إلمعروفة. 

 هذإ إلحق بالبيانات ذإت إلطابع إلشخىصي  يرتبط. 

 ي تعامل إإلفرإد مع هذه إلبيانات فرضت حماية إلبيانات
 
ي إلتعاطي ، ذإت إلطابع إلشخىصي نمطا جديدإ ف

 
يتمثل ف

ة.   بحذر مع هذه إألختر

  .ي إلخصوصّية
 
ي إلتكنولوجيا هو ما خلق مساسا بالحق ف

 
 صعوبة إلتحكم ف

  .ي إلخصوصية
 
 منظمة إألمم إلمتحدة وإلمنظمات إؤلقليمّية وإلدولّية سعت لفرض حماية للحق ف

 ّع إلجزإئري قام بصياغة نصوص وتوفتر أليات أهمها تقنية ي كالتصديق ،  إلمشى
ون   .إؤللكتر

  .إ عىل ورق  غالبا حتر
ي إلخصوصية لكنها تبفر

 
 أنشأ جهات ؤدإرية مهمتها حماية إلحق ف

 إتساع دإئرة إلمسؤولية بعد ضيقها. 

 جهود دولية ووطنية وإليات لحماية هذإ إلحق. 

 ي ضمان إلحما قصور وإضح
 
ي ظل موجة إلرقمنةف

 
 .ية ف

  .ي إلخصوصّية
 
 ف

ّ
ي جوإنب إلحق

 
م ف

ّ
 ويبفر إلّرهان قائما بسبب صعوبة إلتحك

 :  ومن هذإ إلمنطلق نوضي بما يىلي
 

 التوصيات: 
ي إلخصوصية •

 
ي إألنظمة إلقانونية إلمتعلقة بحماية إلحق ف

 
ورة إبرإز مناجي إلقصور ف  .ض 

ورة مرإجعة إلنصوص إلقانونية وتفعيلها •  .ض 

ي مرإقبة وإقرإر عقوبات ضد إلمساس بحق  •
 
إلسىعي نحو ضمان إمتثال إلدول وإلمنظمات للممارسات إلمتمثلة ف

ي إلخصوصية
 
 .إلفرد ف

ي تلحق  •
ي وتوعيته بمخاطر إلتكنولوجيا للوقاية من إإلنتهاكات إلنر

ي إلحقل إلتقن 
 
ورة تكوين إلفرد وإلمجتمع ف ض 
ي إلخصوصية إلمعلوماتية

 
 .بالحق ف

 



67 Assia BOUAMRA 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 60 -67 

 المراجع
. )، إحمد إلمناعسة ي وني(. جرإئم تقنية نظم إلمعلومات 3102جالل إلزعنر  23ص ة. إإلردن: دإر إلثقافة. إؤللكتر

( . ي ي إلخصوصية. إلقانون وإلمجتمع3131إحمد بعىحر
 
 .522-525إلصفحات ، (. تطور مفهوم إلحق ف

. )، أسامة أحمد إلمناعسة ي وني(. جرإئم تقنية نظم إلمعلومات 3102جالل دمحم إلزعنر مقارنة. إإلردن: دإر  ة درإسةإؤللكتر
 إلثقافة. 
 (.51(. )3112إوت،  12إلجريدة إلرسمية. )

 (.12(. )3102إلجريدة إلرسمية. )فيفري، 
 (.2(. )3110إلجريدة إلرسمية إلعدد إلخامس. )

 لجريدة إلرسمية . (. إ3102مارس،  12. )02/10إلقانون رقم 

ي إلخصوصية. مجلة كلية إلقانون 
 
. )بال تاري    خ(. إلضمانات إلدولية وإإلقليمية لحماية إلحق ف ي

بدرية عبد هللا إلعوض 
 .35-32إلصفحات ، إلكويتية إلعالمية

ي إحمد. ) ي إلخصوصية. إلقانون وإلمجتمع3131بعىحر
 
 .522صفحة ، (10)11، (. تطور مفهوم إلحق ف

ينة بن سعيد ي عهد إلتكنولوجيا. 3102. )صتر
 
ي حرمة إلحياة إلخاصة ف

 
 إلجزإئر. ، . باتنة3-0(. حماية إلحق ف

ي إلخصوصية إلمعلوماتية بير  إلتحديات إلتقنية ووإقع إلحماية إلقانونية. 3102جوإن،  15عائشة بن قارة. )
 
(. إلحق ف

 .23-21إلصفحات ، إلمجلة إلعربية للعلوم ونشى إإلبحاث
 

  
 


