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ملخص :
إن تدفق املعلومات وانسيابها عن طريق أجهزة االتصال الحديثة وخاصة
الكومبيوتر واالنترنيت له أثر إيجابي في مجال املعامالت القانونية املدنية والتجارية ،ويقابل
األثر اإليجابي لوسائل االتصال الحديثة أثر سلبي وعلى مختلف األوضاع االجتماعية
واالقتصادية والثقافية سواء على املستوى الداخلي للدول أو على املستوى الدولي ،وال
ُ
وحرياته األساسية ومن
يتوقف األثر السلبي إلى هذا الحد ،بل يمتد ليشمل حقوق اإلنسان
أهم هذه الحقوق التي تعرضت لالنتهاك االلكتروني في مجال تكنولوجيا املعلومات هو
الحق في الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة.
الكلمات املفتاحية  :التطور التكنولوجي ،الحق في الخصوصية ،النظام األوربي لحماية
حقوق اإلنسان ،السرية.
Abstract:
The flow of information through modern communication devices, especially
computers and the Internet, has a positive impact in the field of civil and commercial
legal transactions. To this extent, it extends to human rights and fundamental
freedoms. The most important of these rights that have been violated in the field of
information technology is the right to privacy or the right to private life.
Keyword: Technological development, the right to privacy, the European system for
the protection of human rights, confidentiality.
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مقدمة :
يعد الحق في الخصوصية من الحقوق األساسية للفرد ،والتي ال يجوز املساس بها
أو االعتداء عليها ،وتعد االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام  1950من املواثيق
اإلقليمية التي كرست هذا الحق في نصوصها.
تزيد اليوم املطالبة باحترام الحق في الخصوصية ،خاصة مع التحديات الناجمة
عن التكنولوجيا الرقمية التي أصبح الحق في الخصوصية معرضا في إطارها لالختراق
واالنتهاك األمر الذي يحتم على املجتمع الدولي تكثيف الجهود ملواجهة هذه التحديات التي
تفرضها ثورة التكنولوجيا ،ولعل منظمة مجلس أوربا من بين املنظمات اإلقليمية التي
عملت على مكافحة تحديات الثورة الرقمية ،وكل ما يمس بحقوق اإلنسان بصفة عامة،
وبالحق في الخصوصية بصفة خاصة ،من خالل التقنينات والتشريعات التي أقرتها ،والتي
تهدف من ورائها إلى الحد من الجرائم التي تنجم عن الثورة التكنولوجية.
وتعد املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان الجهاز القضائي الذي يسهر على تطبيق
األحكام الواردة في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام  ،1950وقد عالجت املحكمة
العديد من شكاوى األفراد والتي كان مضمونها االعتداء على الحق في الخصوصية.
واإلشكالية التي سنحاول اإلجابة عنها:
ما مدى مواكبة النظام األوربي لحماية حقوق اإلنسان للتطور التكنولوجي
لحماية الحق في الخصوصية؟
ولبحث هذا املوضوع سنقسمه إلى محورين نتناول في املحور األول تعريف الحق في
الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة وأساسه القانوني ،بينما نبحث في املحور الثاني
لبيان وسائل مواجهة االنتهاك االلكتروني لحقوقية األفراد في أوربا.
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املحور األول  :تعريف الحق في الخصوصية وأساسه القانوني
أوال :تعريف الحق في الخصوصية
الخصوصية لغة ،يقصد بها حالة الخصوص ،والخصوص نقيض العموم ويقال
خصه بش يء يخصه خصا خصوصا وخصوصية والفتح أفصح ،وأخصه أفرده به دون
غيره ويقال أختص فالن باألمر ،وتخصص له إذا انفرد.1
أما املعنى االصطالحي ،فتتباين بشأنه املواقف الفقهية ومن أبرز التعريفات في هذا
اإلطار للحق في الخصوصية.
تعريف الفقيه نيرسون ،الذي يرى أن الحق في حرمة الحياة الخاصة
يعني ":التحفظ الذي يمكن الشخص من عدم تعريض شخصيته للجمهور بدون موافقة،
وبهذه الكيفية يستطيع املرء أن يتمتع بالسلم وأن يترك وشأنه ،أي يستطيع أن يعتزل
الناس مقلدا املسيح ويخلو إلى نفسه".2
وعرف كاربونيه الحق في الحياة الخاصة بأنه ":حق الشخص في املجال الخاص
لحياته بحيث يستطيع أن يعيش بمنأى عن اآلخرين ،أي الحق في الخصوصية الطبيعية
للفرد والحق في أن يعيش بهدوء.
وعرف مارتن الحياة الخاصة تعريفا يستند إلى فكرة السرية ،فهو يرى أن هذه
الحياة هي الحياة املنعزلة أو املجهولة ،والحياة األسرية أو الشخصية اللصيقة أو الحياة
الداخلية وتلك التي يعيشها اإلنسان عادة خلف بابه املوصدة.
وعرف روبرسون الحق في الخصوصية بأنه ":الحق في أن يعيش اإلنسان بعيدا عن
العالنية"3
ويعرفها الدكتور ممدوح خليل بحر بـأنها النطاق الذي يكون للمرء في إطاره أن
ينسحب أو ينزوي عن اآلخرين ،بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ على سرية حياته
الخصوصية"
انطالقا من التعاريف السالفة الذكر ،يمكننا إيجاز بعض الحقائق املتصلة بتحديد
مفهوم الحق في الخصوصية.
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من الصعب وضع تعريف جامع للحق في الحياة الخاصة ،ألن تعريف هذا الحق
يرتبط في الحقيقة بمنظومة التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياس ي
في كل مجتمع.
يستخلص جانب من الفقه عناصر رئيسية للحق في الحياة الخاصة تلتقي عندها
اآلراء املتباينة بشأن تعريف هذا الحق:
 اقتران الخصوصية باالنسحاب من الوسط أو العالم املحيط وربطها من ثم بفكرةالخلوة أو العزلة ،وسندا لذلك تتمثل غاية هذا الحق بضمان السالم والسكينة لهذا
الجانب املنعزل من الحياة غير املتصل باألنشطة العامة يجعله بمنأى عن التقص ي
واإلفشاء غير املشروعين.
 االعتراف للشخص بسلطة االعتراض على التدخل أو التقص ي عن خصوصياته منجهة وسلطة االعتراض على الوصول املعلومات املتعلقة بالخصوصية إلى الغير من جهة
أخرى.
ثانيا  :األساس القانوني للحق في الخصوصية
تعتبر املادة  8من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام  1950السند القانوني
للحق في الخصوصية في نطاق حماية حقوق اإلنسان في أوربا ،وقد نصت املادة على:
 -1لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته.
 -2ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا الحق إال وفقا للقانون وبما تمليه
الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي
للمجتمع أو حفظ النظام ومنع الجريمة ،أو حماية الصحة العامة واآلداب ،أو حماية
حقوق اآلخرين وحرياتهم".
فهذه املادة تضمن احترام الحياة الخاصة واملسكن واملراسالت لكل فرد يوجد على
إقليم أي من الدول األطراف في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ،دون تفرقة بين
مواطني هذه الدولة ،ومواطني الدول األطراف ،أو غير األطراف فيها ،كما تشمل الحماية
التي تقررها هذه املادة أيضا عديمي الجنسية الذين يوجدون على إقليم أي من الدول
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األطراف في االتفاقية ،إال أن حماية الحياة الخاصة والعائلية واملسكن واملراسالت ليست
مطلقة ،بل إن الفقرة الثانية من املادة الثامنة تنص على مشروعية تدخل السلطات
العامة في مباشرة هذا الحق إذا كان ذلك الزما في املجتمع الديمقراطي ،لألمن الوطني ،أو
لألمن العام أو للرفاهية االقتصادية للدولة ،أو لحماية النظام ،أو للوقاية من الجرائم ،أو
لحماية الصحة أو اآلداب ،أو لحماية حقوق اإلنسان وحرمات الغير.4
وهكذا نجد أن الفقرة  2من املادة  8من االتفاقية األوربية تسمح للمشرع الداخلي
بصورة واسعة في مباشرة الحق املنصوص عليه في الفقرة  1منها ،وال يرد على حرية املشرع
الوطني في ذلك إال قيدان

هما5:

 القيد األول :أن يكون اإلجراء ضروريا في كل مجتمع ديمقراطي ،فإذا تحقق الشرط جازللمشرع الوطني أن يحد من مباشرة الحق في احترام الحياة الخاصة ،والعائلية وحرية
املسكن ،وحرية املراسالت عن طريق ما يصدر في هذا الخصوص من نصوص تشريعية.
 القيد الثاني :أن يكون التدخل من جانب املشرع ضروريا في كل مجتمع ديمقراطيلحماية األمن الوطني أو األمن العام ،أو الرفاهية االقتصادية للدولة أو لحماية النظام أو
ملنع الجرائم أو لحماية الصحة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الغير.
املحور الثاني  :املواجهة التشريعية لحماية الحق في الخصوصية في أوربا
أوال :االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام 1950
جرى التوقيع على االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان في روما في 1950/11/04
ودخلت حيز النفاذ في  ،1953/09/03وذلك بعد تصديق  10دول عليها ،وقد استكملت
أحكام االتفاقية بـ  16بروتوكوال إضافيا.
من قراءة ديباجة االتفاقية ،يتضح أن األساس الذي تقوم عليه االتفاقية هو
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لذلك فإن الحقوق التي وردت في االتفاقية هي في األصل
من طائفة الحقوق الكالسيكية ،أي من طائفة الحقوق الفردية املقررة للفرد بذاته

مجلة االستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 04العدد  - 02السنة 2019

258

د .فاضلي سيد علي

آثار التطور التكنولوجي على حماية الحق في الخصوصية في النظام األوربي
ص  - 254ص 264
لحماية حقوق اإلنسان

وبصفته تلك ،وقد وردت هذه الحقوق في االتفاقية ذاتها وفي البروتوكوالت(،12 ،7 ،4 ،1
.)13
وتقتصر االتفاقية على الحقوق املدنية والسياسية ،وتشمل االتفاقية على:
الحقوق الفردية :وتتمثل هذه الحقوق في  :الحق في الحياة(املادة  ،)02منع التعذيب
والعقوبات أو املعامالت غير اإلنسانية أو املهينة (املادة  ،)03منع العبودية والعمل القسري
(املادة  )04الحق في الحرية واألمن (املادة  ، )05حق الشخص املحروم من حريته بمعرفة
أسباب هذا الحرمان (املادة  ،)02/05حرية التنقل (املواد  4-2من البروتوكول )4
أما الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحرمة املسكن واملراسالت فق تم
النص عليها بموجب املادة  08من االتفاقية ،ويشمل هذا االحترام عدة جوانب :احترام
الحياة الخاصة ،احترام الحياة العائلية ،حماية املراسالت ،حرمة املسكن ،6كما قررت
املادة " "10من هذه االتفاقية على وجوب حماية حق الوصول ونقل املعلومات.7
ثانيا  :اتفاقية بودابست ملكافحة الجريمة االلكترونية 2001
من الجهود املبذولة على املستوى الدولي ،نجد اتفاقية بودابست التي حظيت
باهتمام كبير من الدول األعضاء فيها واملوقعين عليها ،وتعد هذه االتفاقية الوحيدة التي تم
إبرامها ملكافحة الجرائم املعلوماتية ،واملعروفة باالتفاقية الدولية ملكافحة الجرائم التي
ترتكب عبر االنترنت ،حيث شهدت العاصمة املجرية بودابست في  2001/11/23والدة أول
معاهدة دولية هدفها مكافحة جرائم االنترنت ،وتقوية الجهود الدولية من اجل التعاون
والتضامن في محاربة هذه الجرائم والحد منها وخاصة بعد أن أصبحت تلك الجرائم تشكل
خطرا يهدد األشخاص واملمتلكات ،وقد تم صياغة هذه االتفاقية من قبل عدد كبير من
األشخاص الذين يمتلكون خبرة قانونية في مجلس أوربا ،بالتعاون مع دول أخرى
وخصوصا الواليات املتحدة األمريكية ،وبعد مشاورات عديدة بين الحكومات وأجهزة
الشرطة وقطاع الكمبيوتر على مستوى العالم ،وهو األمر الذي أدى في النهاية إلى التوقيع
عليها من قبل  30دولة بتاريخ  2001/11/23وفي عاصمة املجر بودابست ،وذلك ملواجهة
االستخدام غير املشروع للحاسبات وشبكات املعلومات فيما يعرف باإلجرام الكوني أو
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اإلجرام املعلوماتي أو الجرائم املعلوماتية ،وقد تناولت هذه املعاهدة الجرائم التي تعد أكثر
انتشارا على مستوى العالم مثل اإلرهاب االلكتروني ،وعمليات تزوير بطاقات االئتمان
ودعارة األطفال...الخ.
وعلى اثر اتساع الجهود الدولية ملكافحة الجريمة املعلوماتية ،من حيث ضرورة
السعي لتكوين أرضية قانونية تعمل على دعم الكفاح الدولي املشترك ضد الجريمة عبر
االنترنت ،وبناء على توصية مجلس الوزراء األوربي ،وقراراته املختلفة حول املشاكل
والحلول التي يمكن طرحها ،وإعداد مشروعات قوانين تسير على هديها املجموعة األوربية،
فقد قام مجلس أوربا ،منذ ثمانينات القرن العشرين بمحاوالت عدة ،من أجل إعداد
مشروعات عمل ملواجهة األنشطة اإلجرامية والتهديدات املحتملة كاالختراق واألنشطة
اإلجرامية األخرى ذات العالقة بالحاسوب ومن تلك املحاوالت إعداد اتفاقية تتضمن في
محتواها ضرورة تسهيل التعاون الدولي في اإلجراءات الجنائية في الجرائم الناشئة عن
استخدام الحاسوب واالنترنت ،ولقد تم توجيه الدعوة إلى الو م أ واليابان وكندا وجنوب
إفريقيا ،لكي تشارك كل منها في إعداد االتفاقية بصفة مراقب ،وذلك لكون الو م أ تحديدا
ذات عالقة ومصلحة بموضوع الجريمة غبر االنترنت ،أما مشاركة كل من اليابان وكندا
وجنوب إفريقيا هو األمر الذي يجعل االتفاقية صالحة لكي تمتد للدول غير األعضاء في
االتحاد األوربي ،من حيث إمكانية الدول غير األعضاء في االتحاد من الدخول فيها.
لقد تضمنت االتفاقية أقساما ثالثة األول :تناول مجموعة الجرائم التي تتعرض لها
شبكة اإلنترنت والحاسب اآللي ،والثاني تناول اإلجراءات الجنائية التي تتخذ في مواجهة
هذه الجرائم ،وتناول القسم الثالث التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم بين الدول
األعضاء ،وجاء في املادة األولى من االتفاقية تعريفات لبعض املصطلحات الحديثة في
القانون الجنائي وهى «نظام معلوماتي« » بيانات معلوماتية» «مفهوم مقدم الخدمة عبر
اإلنترنت» « البيانات التي تمر خالل النظام املعلوماتي».
وتناولت املواد من 6 -2الجرائم ضد سرية وسالمة وإتاحة البيانات والنظم
املعلوماتية ،وهى جرائم الدخول غير املشروع للنظم املعلوماتية  ،واالعتراض غير القانوني
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لهذه النظم واالعتداء على سالمة البيانات ،وتناولت املادتان 7و 8منها التزوير والغش
املعلوماتي ،كما تناولت املادة  9الجرائم املتصلة باملواد اإلباحية لألطفال ،وتضمنت املادة
العاشرة االعتداء على حقوق امللكية الفكرية والحقوق املجاورة ،واملادة  11تناولت الشروع
واالشتراك في هذه الجرائم ،وشملت االتفاقية مسئولية األشخاص املعنوية عن ارتكاب
هذه الجرائم ،وهى مسئولية مستحدثة في التشريع الجنائي املعاصر وأيضا الجزاءات''.
كما تناولت االتفاقية الجوانب اإلجرائية إذ أوصت الدول األعضاء باتخاذ
اإلجراءات الالزمة والضرورية لضبط ونسخ األدلة املعلوماتية ،واستحداث تنظيم إلجراءات
هذا الضبط وتمكين سلطات التحقيق من الحصول على نسخ من األدلة وتفتيش وضبط
البيانات املعلوماتية املخزنة آليا ،ووضع نظم ملراقبة اإلنترنت والتحفظ العاجل على
البيانات املعلوماتية واعتراضها
وتضمنت االتفاقية أيضا التعاون الدولي في مكافحة الجريمة املعلوماتية حيث
نصت االتفاقية على إمكانية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم املعلوماتية عابرة الحدود،
وذلك بتسليم املجرمين واملساعدة القضائية املتبادلة ،كما نصت على إجراءات طلب
املساعدة القضائية املتبادلة ،وتحديد مجاالت هذه املساعدة في اإلجراءات الوقتية
العاجلة وفى مجاالت سلطات التحقيق ،وختاما فإن االنضمام إلى هذه االتفاقية ذات
أهمية قصوى من أجل التعاون الدولي ملكافحة الجرائم اإللكترونية خاصة مع تنامي
جرائم اإلرهاب على مستوى دول العالم.
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الخاتمة :
لقد أدى تبرير استخدام التكنولوجيا في ظل أطر قانونية عفى عليها الزمن إلى
ُ
خالفة في حق الخصوصية ،وأصبح من الواضح أن حماية الخصوصية
تدخالت واسعة وم ِ
يتعين أن تمتد إلى الحواسيب الخاصة وأن يتم إحداث توازن ما بين الحق في الخصوصية
أو الحق في الحياة الخاصة  ،وبين الحق في الوصول إلى املعلومات ،هذا التغير في الواقع
التكنولوجي عكس نفسه على حقل الحماية القانونية في الخصوصية بأبعادها التنظيمية
واملدنية والجزائية وبدأت تكثر األحاديث بشأن دعاوى االستخدام غير املشروع للمعلومات
وللوثائق الشخصية.
النتائج املتوصل إليها:
 أن التحدي األكبر الذي يواجه الحق في الخصوصية في العصر الرقمي يتمثل في غيابواضح قواعد قانونية ملزمة في هذا املجال ،وفي هذا اإلطار يمكننا القول أن قواعد
القانون الدولي بشان الحق في الخصوصية والتي قد أسس لها في املواثيق الدولية املختلفة
قد وفرت الحماية للخصوصية يشكل عريض ولم تتعاطى مع إشكالية التطور التكنولوجي
وأثرها على هذا الحق .إن احد األسباب وراء ذلك يتمثل في كون التقدم التكنولوجي قد
جاء في مرحلة الحقة على إطالق هذه املواثيق.
 بالرغم من ذلك ،فقد دعت الحاجة املاسة إلى موقف قانوني بشأن الخصوصية فيظل التقدم التكنولوجي الجمعية العامة لألمم املتحدة إلى إصدار قرارها رقم ()68\167
للعام 2013الخاص بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي .بناء على هذا القرار جاء تقرير
الحق بالخصوصية في العصر الرقمي الصادر عن املفوض السامي لحقوق اإلنسان في العام
.2014
 إن كل من القرار والتقرير يصبان في نتيجة مبدئية واحدة تتمثل في أن مصطلح الحقفي الخصوصية هو مصطلح عريض وبالتالي يتسع للوسائل التكنولوجية الحديثة والتي
يمكن أن تستخدم كوسيلة النتهاك الخصوصية .بالرغم من ذلك فقد اقر تقرير املفوض
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السامي لحقوق اإلنسان باألهمية الخاصة للوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تستخدم
من قبل الدولة ملراقبة األفراد تحديدا في ظل تنامي الخطر من جرائم اإلرهاب.
ّ
 بقي لنا القول أن املواجهة ّللتحديات املتصلة بالحق في الخصوصية في سياق
الفعالة
ً
ً
تكنولوجيا االتصاالت الحديثة يجب أن تتضمن التزاما مستمرا ومتضافرا ،وينبغي أن
تتضمن هذه العملية حوارا يشمل جميع أصحاب املصلحة املعنيين ،بما فيهم الدول
األعضاء واملجتمع املدني واألوساط العلمية والتقنية وقطاع األعمال واألوساط األكاديمية
وخبراء حقوق اإلنسان ،ومع استمرار ّ
تطور تكنولوجيا االتصاالت ،سيكون للدولة دور
حاسم لضمان استخدام هذه التكنولوجيات ولتسخير إمكانياتها من أجل تحسين التمتع
بحقوق اإلنسان املكرسة في اإلطار القانوني الدولي.
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