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انرقابت عهً احملتىي غري انقانىنٍ نىسائم انتىاصم االجتماعٍ يف 
-انقانىن اإلماراتٍ وادلقارن

)*(
- 

   أبى بكر أمحذ عثماند.    
 أستار انقانىن االدارٌ ادلساعذ

 ادلىصم/ جامعت احلقىقكهُت  
 ادلستخهص

ايتٛاؾٌ  قعَٛإ ايعٗٛز ٚا٫ْتػاز يٛضا٥ٌ ايٓػس ٚايتعبري ا٫يهرت١ْٝٚ ٫ٚضُٝا إ    
 ع٢ً سكٛم عتدا٤ّأَ املُازضات اـاط١٦ اييت غهًت ا٫دتُاعٞ قد تساؾل َع عدٜد 

١ ايد١ٜٝٓ َاملٓعٛ ع٢ً ا٫خسٜٔ اجملتُع بهاًَ٘ َٔ خ٬ٍ ا٫عتدا٤ ٖ٪٤٫خسٜٔ ضٛا٤ أنإ اٯ
أٚ ا٫خ٬ق١ٝ هلرا اجملتُع أّ ناْٛا أؾساد َٓؿسدٜٔ نايتػٗري أٚ ا٫عتدا٤ ع٢ً اـؿٛؾٝات 

                                                                             يػدؿ١ٝ.ا
ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ  يٛضا٥ٌٚاشا٤ ٖرٙ ا٫خطاز اييت بات ٜػهًٗا احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ     

تٛؾري اؿُا١ٜ اي٬ش١َ يًُذتُع ٚا٫ؾساد قد ٖرٙ  نإ ٫بد َٔ إ ٜتدخٌ املػسع َٔ ادٌ
، ٖٚهرا غسعت َععِ ايدٍٚ يف إهاد ٚضا٥ٌ زقاب١ٝ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫خطاز

، ْٚعسًا ـؿٛؾ١ٝ ع١ ٚايتًؿصٜٕٛاا٫دتُاعٞ أض٠ٛ بٛضا٥ٌ ايٓػس ايتكًٝد١ٜ نايؿشاؾ١ ٚا٫ذ
َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بٛؾؿٗا ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايٓػس ٚايتعبري عٔ ايسأٟ ؾكد تعددت 

يسقاب١ اـاؾ١ اييت متازضٗا إَا اؾٗات املط٪ٚي١ عٔ تٛؾري طسا٥ل ٚاْٛاع ايسقاب١، ؾعٗست ا
ات ايعا١َ ٚاـاؾ١ اٚ متازع ٖرٙ ايسقاب١ َٔ ٦ٝٚتٛؾٌٝ خد١َ ا٫ْرتْت إىل ا٫ؾساد ٚاهل

داْب ايػسنات ايكا١ُ٥ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ْؿطٗا، ؾك٬ً عٔ ذيو ٖٓايو ايسقاب١ 
تشدد ٖرٙ اهل٦ٝات يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ايعا١َ اييت متازضٗا ٦ٖٝات سه١َٝٛ، ٚت

يف دٚي١ ا٫َازات ايعسب١ٝ أَا  ٚدٍٚ ا٫ؼاد ا٫ٚزبٞ باهل٦ٝات ايككا١ٝ٥ بؿٛز٠ اضاض١ٝ
َٔ  ًااملتشد٠ ؾإْٓا لد إٔ اإلطاز ايكاْْٛٞ يًسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ا٭ع٬ّ ٜتكُٔ عدٜد

 2006( يط١ٓ 1ؼادٟ زقِ )ّ اضٛايتػسٜعات اييت ؼهِ ٖرٙ املطأي١ ؾٗٓاى ايكإْٛ مبس
ٚايرٟ خٍٛ اجملًظ َتابع١ احملت٣ٛ اإلع٬َٞ يهٌ َا ٜطبع ٜٚٓػس ٜٚبح داخٌ ايدٚي١، َٚا 
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                                        .1980يط١ٓ  (15قإْٛ املطبٛعات ٚايٓػس زقِ ) عٔ  ٜتِ اضتريادٙ َٔ اـازز، ؾك٬ً
ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ يف دٚي١  ٚضا٥ٌ ؾعاي١ٝ ايسقاب١ ع٢ًٚؼاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ ايٛقٛف ع٢ً 

     ا٫َازات ايعسب١ٝ َكاز١ْ مبا ٖٛ عًٝ٘ ايٛقع يف ايدٍٚ ا٭خس٣.
     ايهًُات املؿتاس١ٝ: احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ، ايسقاب١، اإلع٬ّ

Abstract 
        The emergence and  the spread of the electronic  means 

of publishing and expression, especially social network sites 

have been accompanied by many of wrong practices that 

have been infringed on the rights of others. This takes 

different forms sometimes it is an  attack on the religious 

organization or ethical community. This attack may be 

directed against individuals or the community as well. On  

the light of these dangers, which constitute the illegal 

content of the means of social media , the legislator must 

intervene in order to provide the necessary protection for 

society and individuals against these dangers. Therefore, 

most countries have begun to find means of control over 

social media, similar to  the traditional publishing methods 

such as journalism, radio and television. As far as the 

particularity of social media sites  are concerned as a means 

of publication and expression of opinion, there are many 

ways and types of censorship. The private censorship 

appeared  by the responsible institutions  for providing and 

connecting the Internet service to individuals and public and 

private bodies or exercised this control by companies based 

on social network sites themselves. In addition, there is the 

general control exercised by government bodies, and these 

bodies are  essentially determined in the United States and 

the European Union in the judicial bodies. 

    In the United Arab Emirates, we find that the legal 

framework for the control of the media includes a number of 

legislations governing this issue. The law is by Federal 

Decree No. (1) of 2006, authorized the Council to follow up 

the media content of everything printed material of what is 
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imported from abroad as well as the Law of Press and 

Publication No. (15) for the year 1980. 

     This study attempts to determine the effectiveness of 

censorship on the means of social media in the UAE 

compared to the situation in other countries. 
Key words; Illegal content, Censorship, media 

 تـادلقذم
غٗدت ٚضا٥ٌ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري تطٛزات دٖٛس١ٜ يف اٯ١ْٚ ا٫خري٠، ايتعسٜـ باملٛقٛع: 

ؾبعد إٔ ناْت سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري ٚيؿرت٠ ط١ًٜٛ تتِ َٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ تكًٝد١ٜ َهتٛب١ اٚ 
َس١ٝ٥ أٚ َطُٛع١ ؾإٕ ايتطٛز ايتكين ايرٟ غٗدٙ ايعامل ٫ضُٝا يف فاٍ ا٫تؿا٫ت أؾسش 

ا٥ٌ سدٜج١ يًٓػس ؽتًـ يف طبٝعتٗا ْٚطاقٗا عٔ ايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ، ٖٚهرا غهًت ٚض
غبه١ ا٫ْرتْت ؼدٜدًا َٓربًا إع٬ًَٝا ميهٔ ٭ٟ غدـ إ ٜستكٝ٘ ٜٚٓػس َا ٜػا٤ َٔ آزا٤ 
ٚأؾهاز َٔ دٕٚ إٔ ٜتكٝد بايكٝٛد اييت ؽكع هلا ٚضا٥ٌ ايٓػس ايتكًٝد١ٜ  ؾ٬ وتاز ٖرا 

ٔ د١ٗ َع١ٓٝ ٫ٚ ٜتكٝد باؿدٚد اؾػساؾ١ٝ ؾك٬ً عٔ تٓٛع ايٛضا٥ٌ ايػدـ إىل تسخٝـ َ
 اييت ميهٔ إٔ ٜتِ ؾٝٗا ايٓػس ٚاييت قد تهٕٛ َهتٛب١ أٚ َطُٛع١ أٚ َس١ٝ٥.

إٕ غبه١ ا٫ْرتْت َٚا اْتذت٘ َٔ ٚضا٥ٌ ْػس َطتشدث١ ٫ ضُٝا َٛاقع أٚ غبهات   
ؿٛا٥د ٚاييت اُٖٗا تٛؾري َطاس١ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚع٢ً ايسغِ َٔ ؼكٝكٗا يعدٜد َٔ اي

سس٠ يٮؾساد يًتعبري عٔ آزا٥ِٗ بؿٛز٠ ض١ًٗ ٚضسٜع١ ؾك٬ً عٔ ْطاقٗا ايعاملٞ، إ٫ إ ٖرٙ 
املٛاقع ٚايػبهات ناْت َٔ ْاس١ٝ أخس٣ ٚض١ًٝ ي٬ضتدداّ ايط٤ٞ َٔ عدد ٫ ٜطتٗإ ب٘ 

تُع بأعمع٘ أٚ َٔ املطتددَني ٚاييت ٚؾًت يف بعض ا٭سٝإ إىل ازتهاب دسا٥ِ عل اجمل
 عل أؾساد قددٜٔ.

ٚاشا٤ ٖرٙ ايتشدٜات ٚددت ايدٍٚ ْؿطٗا َسغ١ُ ع٢ً قسٚز٠ َٛاد١ٗ ٖرٙ ا٫خطاز اييت    
ميهٔ إٔ تػهًٗا غبه١ ا٫ْرتْت عًَُٛا ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ خؿٛؾًا ؾعُدت إىل 

تهب بٛاضط١ غبه١ ا٫ضتعا١ْ بٛضا٥ٌ عدٜد٠ َٚٓٗا ضٔ ايكٛاْني اييت ػسّ ا٫ؾعاٍ اييت تس
ا٫ْرتْت، ٚؾك٬ّ  عٔ ذيو ؾسقت ايدٍٚ ْٛعًا َٔ ايسقاب١ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت عٝح ؼٍٛ 
ٖرٙ ايسقاب١ َٔ دٕٚ اضتدداّ غبه١ ا٫ْرتْت يف ازتهاب اؾعاٍ غري َػسٚع١ اٚ متٓع ع٢ً 

٢ ا٫قٌ ا٫ضتُساز يف ازتهاب ٖرٙ ا٫ؾعاٍ َٔ خ٬ٍ إشاي١ أٟ قت٣ٛ غري قاْْٛٞ ٜٓػس عً
 غبه١ ا٫ْرتْت َٚٓٗا بايطبع ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.
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َؿاؿٗا ٖٚٚهرا غدت ايسقاب١ أَسًا ٫ َؿس َٓ٘ َٔ ادٌ احملاؾع١ ع٢ً نٝإ ايدٚي١   
اؾٖٛس١ٜ ؾك٬ً عٔ محا١ٜ سكٛم ا٫ؾساد، ٚقد تٓٛعت تطبٝكات ايدٍٚ يف فاٍ ايسقاب١ ع٢ً 

ٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ باخت٬ف ايعسٚف ايط
ٚاملٓع١َٛ ا٫خ٬ق١ٝ ايطا٥د٠، ؾٓذد إ بعض ايدٍٚ قد قٝدت ايسقاب١ يف فا٫ت قٝك١ 
عٝح اتاست َطاس١ ٚاضع١ َٔ دٕٚ إ تهٕٛ خاقع١ يًسقاب١ ؾك٬ً عٔ تكٝٝدٖا يًسقاب١ 

، يف سني بكٝٛد تدخٌ ايككا٤ َجٌ ايدٍٚ ايػسب١ٝ أٚ إٔ تتِ بعد ْػس احملت٣ٛ ٚيٝظ قبً٘
اػاٖات دٍٚ اخس٣ إىل ايتٛضع يف اجملا٫ت اييت تطاهلا ايسقاب١ ؾك٬ً عٔ ؽٌٜٛ ا٫دٗص٠ 
اإلداز١ٜ ؾ٬سٝات ٚاضع١ يف ؾسض ايسقاب١ َٚٔ دٕٚ إ تهٕٛ َكطس٠ إىل َسادع١ ايككا٤ 

 أٚ ؼؿٌٝ َٛاؾكت٘ ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً عدٜد َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ. 
ٛؾٍٛ إىل ْعاّ قاْْٛٞ يًسقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ غري ٜٗدف ايبشح إىل اي اٖداف ايبشح:

ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜتداٍٚ ع٢ً َٛقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ود َٔ املُازضات غري ايكا١ْْٝٛ اييت 
تٓذِ عٔ اضتدداّ ٖرا ايٓٛع َٔ ٚضا٥ٌ ايتعبري ٜٚساعٞ يف ايٛقت عٝٓ٘ سكٛم ٚسسٜات 

 ا٭ؾساد يف ايتعبري ٚايٓػس.
 ح تطا٫٩ت عدٜد٠ ميهٔ ؼدٜدٖا:ٜجري ايبش تطا٫٩ت ايبشح:

 . َا١ٖٝ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.1
 . َؿّٗٛ ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.2
. َد٣ ايتعازض بني ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚبني نؿاي١ سس١ٜ ايسأٟ 3

 ٚايتعبري.
 ا٫دتُاعٞ . ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب اييت تتبع يف ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾ4ٌ

يف ايٛقت ايرٟ تػتد ؾٝٗا اؿاد١ يؿسض زقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ  َػه١ً ايبشح:
ايرٟ ٜطسح َٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، ؾإٕ ؾسض ْعاّ يًسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ 
ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٜجري َع ذيو اعرتاقات ترتنص ؼدٜدًا يف نْٛٗا تػهٌ اْتكاؾًا ؿس١ٜ 

 ايٓػس املهؿٛي١ مبٛدب املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايداخ١ًٝ يًدٍٚ.ايتعبري ٚ
اتبعٓا يف ٖرا ايبشح املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاملٓٗر املكازٕ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  َٓٗذ١ٝ ايبشح:

 ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ٚا٫سهاّ ايككا١ٝ٥ ٚاٯزا٤ ايؿك١ٝٗ يف ايدٍٚ َٛقٛع ايدزاض١.
يسقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ٚيًبشح يف َٛقٛع ا ٖٝه١ًٝ ايبشح:

 ا٫دتُاعٞ ؾكد قطُٓا خط١ ايبشح ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:
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 َا١ٖٝ ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞاملبشح ا٫ٍٚ: 
 تعسٜـ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚبٝإ ْػأتٗااملطًب ا٭ٍٚ:  
 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاؾٌ ع٢ً ايسقاب١ املطًب ايجاْٞ: َؿّٗٛ  

 طسم ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞاملبشح ايجاْٞ: 
 ايسقاب١ اـاؾ١املطًب ا٫ٍٚ: 

 ايسقاب١ ايعا١َ أٚ اؿه١َٝٛاملطًب ايجاْٞ: 
 ادلبحث األول

 انتىاصم االجتماعٍ مىاقعماهُت انرقابت عهً 
تعسٜـ املٛاقع  يًٛقٛف ع٢ً َا١ٖٝ ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ضٓبشح يف    

ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚبٝإ ْػأتٗا، ٚنؿـ املطًب ايجاْٞ يدزاض١ ْػأ٠ ايسقاب١ ٚأضاضٗا 
  .ايكاْْٛٞ

 ادلطهب االول
 تعرَف مىاقع انتىاصم االجتماعٍ وبُان نشأتها

ٚضٓكطِ ٖرا املطًب إىل ؾسعني ْعاجل يف ايؿسع ا٭ٍٚ تعسٜـ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ     
 ٖرا ايٓٛع َٔ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ. ٠ؿسع ايجاْٞ ْػأْٚبني يف اي

 انفرع االول
 تعرَف مىاقع انتىاصم االجتماعٍ

نإ ي٬ْتػاز ايطسٜع ٚايٛاضع ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ َٚا اؾسشت٘ َٔ اثاز ضٝاض١ٝ     
، ؾع٢ً ٚاقتؿاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ا٫ثس يف شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بٗرا ايٓٛع َٔ ٚضا٥ٌ ايٓػس ا٫يهرت١ْٝٚ

بعض ايكٛاْني إىل ؼدٜد َؿّٗٛ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٖٚرا  تاملطت٣ٛ ايتػسٜعٞ ذٖب
ٚاييت عسؾت  2004-575( َٔ ايكإْٛ زقِ 4املػسع ايؿسْطٞ مبٛدب املاد٠ ) َا ؾعً٘

ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت بأْ٘ "بسٚتٛنٍٛ َؿتٛح أٚ زبط بٝاْات ٚتبادهلا 
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 اؾُٗٛز َٔ دٕٚ قٝد ع٢ً أٟ قت٣ٛ تباديٞ َٔ داْب َكدَٞ اـد١َ بأٟ غهٌ ٜؿٌ إىل
 .(1)ايتك١ٝٓ"

عدٜد َٔ ايهتاب ٚايؿكٗا٤ يٛقع تعسٜـ ملٛاقع ايتٛاؾٌ  ٣ٚع٢ً املطت٣ٛ ايؿكٗٞ تؿد
 يٮؾسادا٫دتُاعٞ، ؾعسؾٗا ايبعض بأْٗا "خدَات تطتٓد إىل َٛاقع ايهرت١ْٝٚ تتٝح اجملاٍ 

٘ عا١َ قُٔ ْعاّ َكٝد ا٫زتباط بكا١ُ٥ تتكُٔ َطتددَني إْػا٤ بٝاْات عا١َ أٚ غب
خسٜٔ ي٬تؿاٍ ٚايتٛاؾٌ َعِٗ َٚػاٖد٠ ٚاضتعساض قٛا٥ِ ا٫تؿاٍ مبا ؾٝٗا تًو اييت آ

 .(2)خسٕٚ قُٔ ايٓعاّ"اٯ اٜعدٖ
ْٗبببا بأإىل  ا٫دتُببباعٞٚذٖبببب ايببببعض إىل تعسٜبببـ َٛاقبببع ٚغببببهات ايتٛاؾبببٌ           

تطبببُح يٮؾبببساد بتكببدِٜ حملببب١ عبببٔ سٝببباتِٗ   "غبببهات تتػبببهٌ َبببٔ خبب٬ٍ اإلْرتْبببت،  
بكا٥ُبب١ املطببذًني ٚايتعبببري عببٔ ٚدٗبب١ ْعببس ا٭ؾببساد     ي٬تؿبباٍايعاَبب١، ٚإتاسبب١ ايؿسؾبب١  

أٚ   اجملُٛعبببات َبببٔ خببب٬ٍ ا٫تؿببباٍ ٚؽتًبببـ طبٝعببب١ ٖبببرا ايتٛاؾبببٌ َبببٔ َٛقبببع      
تسنٝبببب١ بأْٗبببا " ا٫دتُببباعٞخبببسٕٚ إىل تعسٜبببـ غببببهات ايتٛاؾبببٌ آٚذٖبببب  .(3)خبببس"ٯ

رتْٚٝببب١ ن ؾبببٓاعتٗا َبببٔ أؾبببساد أٚ عماعبببات أٚ َ٪ضطبببات، ٚن تطببب١ُٝ  ايه ادتُاعٝببب١
(، عٝببح ٜببتِ  Node)ايعكببد٠  باضببِاؾببص٤ ايتهببٜٛين ا٭ضاضببٞ )َجببٌ ايؿببسد ايٛاسببد(    

ؿبباٍ ٖببرٙ ايعكببد٠ بببأْٛاع كتًؿبب١ َببٔ ايع٬قببات نتػببذٝع ؾسٜببل َعببني، أٚ ا٫ؼبباد        ٜإ
يع٬قببات يببدزدات  يػببسن١ أٚ محببٌ دٓطبب١ٝ يبًببد َببا يف ٖببرا ايعببامل. ٚقببد تؿببٌ ٖببرٙ ا     

                          

نية ومقدمها عن سوء خالد حامد مصطفى، المسئولية الجنائية، لناشري الخدمة التق (0)
استخدام شبكات التواصل االجتماعي، مجمة رؤى استراتيجية، مركز االمارات لمدراسات 

 .9، ص2102االستراتيجية، المجمد األول، مارس 
مهدي عبدالرحمن، دراسة من القضاء االمريكي االثار القانونية لشبكات التواصل ( 2)

  0، ذو الحجة63القضائي، العدد  االجتماعي، مجمة المعهد، تصدر عن معهد دبي
 .39، ص2106 –أكتوبر  2، 0161

(3) Frank Renie, Tara Morrison, 2013, e-leraning and social 

Networking Handbook: Resources, for higher education Routledge, 

p.24.  
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أٚ املعتكببدات أٚ ايطبكبب١ ايببيت ٜٓتُببٞ ايٝٗببا      ا٫دتُبباعٞأنجببس عُكببًا نطبٝعبب١ ايٛقببع    
 .(1)ايػدـ

أٚبٝدٜا املٛقع ا٫يهرتْٚٞ ا٫دتُاعٞ بأْ٘ "ايتعبري املطتددّ  -نُا عسف َٛقع ٜٚب   
بٛؾـ أٟ َٛقع ايهرتْٚٞ ىٍٛ املطتددَني إْػا٤ ًَؿات غدؿ١ٝ ْٚػسٖا بػهٌ عاملٞ 

خسٜٔ ع٢ً ْؿظ املٛقع عٝح ٜهٕٛ آذيو املٛقع ٚتهٜٛٔ ع٬قات َع َػرتنني  عرب
 .(2)بإَهاِْٗ ايدخٍٛ إىل ذيو املٛقع"

 ا٫تؿاٍبػسض  ا٫دتُاعًٜٞٚشغ ع٢ً ٖرٙ ايتعازٜـ أْٗا قد سددت َٛاقع ايتٛاؾٌ      
 ٖ٪٤٫اٖتُاَات اٚ اغساض  باخت٬فٚايتعازف بني أغداف ػُعِٗ زٚابط ؽتًـ 

داف، ٚمٔ ْس٣ إٔ ٖرٙ ايتعازٜـ أؾبشت قاؾس٠ يف ايٛقت اؿاقس عٔ اإلساط١ ا٫غ
بتشدٜد َكُٕٛ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بعد إ تٛضعت ٖرٙ ا٫خري٠ يف اغساقٗا، ؾًِ 

 ٚإمناتعد تكتؿس ع٢ً ؼكٝل ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بني اغداف ػُعِٗ اٖتُاَات َػرتن١ 
، ؾك٬ً عٔ ايتٛاؾٌ بني ا٫غداف، يتشكٝل اؾبشت ٚض١ًٝ ْػس ايهرت١ْٝٚ تطتددّ

ْػا٤ ؾؿشات تٗتِ بٗرٙ إأغساض ضٝاض١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ اٚ اقتؿاد١ٜ اٚ ع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ 
ا٫غساض ٚػرب ايٝٗا ا٫غداف املٗتُني، ؾك٬ً عٔ ذيو مل تعد ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ 

١ٝ تطتعني امل٪ضطات ايعا١َ ايسمس بدأتمنا إا٭غداف ايعادٜني ٚع٢ً ا٫دتُاعٞ قاؾس٠ 
 بٗرٙ املٛاقع ي٬تؿاٍ ٚايتؿاعٌ َع املتعاًَني َعٗا.
 انفرع انثانٍ
 االجتماعٍنشأة مىاقع انتىاصم 

تعد غبه١ ا٫ْرتْت ايٛعا٤ ايرٟ تعٌُ ؾٝ٘ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، ؾ٬ فاٍ      
يٛدٛد ٖرٙ املٛاقع َٔ دٕٚ ٚدٛد غبه١ ا٫ْرتْت. يريو ًٜصّ يًشدٜح عٔ ْػأ٠ َٛاقع 

                          

لمواقع التواصل  وسام طايل فرحان البشابشة، دوافع استخدام طمبة الجامعات األردنية( 0)
االجتماعي واشباعاتها )فيسبوك وتويتر( دراسة عمى طمبة الجامعة األردنية وجامعة 

 .3، ص2106داب والعموم، جامعة البتراء، ، رسالة ماجستير، كمية اآلالبتراء انموذجاً 
ليمى أحمد الجرار، الفيس بوك والشباب العربي، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت ( 2)

2102 ،2. 
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ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ إٔ ْعسز أ٫ًٚ إىل اضتعساض ْػأ٠ غبه١ ا٫ْرتْت، ثِ ْبني ظٗٛز ْٚػأ٠ 
 َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.

 أ٫ًٚ ْػأ٠ غبه١ ا٫ْرتْت:
 Vonnevarعٓدَا طسح ؾاْٝؿازبٛؽ  1945اىل ض١ٓ  يٮْرتْتتعٛد ايؿهس٠ ا٭ٚىل     

BASH ا٫ْطا١ْٝ ٚايسبط بٝٓٗا  ازفاملعي١ أطًل عًٝٗا أضِ َُٝهظ َاغني يتٓعِٝ آ
ٚمتهني ايباسجني َٔ اضتعاد٠ املعًَٛات بطسٜك١ ايهرت١ْٝٚ ٚايٛؾٍٛ إىل املعًَٛات 

ا٫َسٜه١ٝ املتدؿؿ١  AT&Tغسن١ أ١ٜ تٞ أْد تٞ  طٛزت 1947بٗا، ٚيف ض١ٓ  املستبط١
 ض١ٓ عتُد عًٝٗا ا٫ْرتْت، ٚيفٜيف فاٍ ا٫تؿا٫ت ايرتاْصضتٛز ايرٟ اؾبح أِٖ تهٓٛيٛدٝا 

ؾهس٠ ايٓـ ايؿا٥ل اييت متهٔ ايٓاع َٔ ازضاٍ  Ted Nelsonقدّ تٝد  ًْٝطٕٛ  1962
 .(1)ٚاضتكباٍ املعًَٛات ٚايسبط بني ايسضا٥ٌ

ٚقعت ؾهس٠ ا٫ْرتْت َٛقع ايتطبٝل ايعًُٞ ع٢ً ٜد ايعًُا٤ ايعاًَني  1962ٚيف ض١ٓ       
 :تشد٠ ا٫َسٜه٠١ٝ يف اي٫ٜٛات امليف ٚناي١ ا٫عاخ ٚاملػسٚعات املتطٛز

The Advanced research Project agency  ايٛنا٫ت  إسد٣ٚاييت ناْت
، ٖٚرا ARBA اختؿازًااملدع١َٛ زمسًٝا َٔ ٚشاز٠ ايدؾاع ا٫َسٜه١ٝ ٚناْت تعسف 

، ٖٚٛ إزضاٍ تعًُٝات ايتؿٜٛب َٔ خ٬ٍ اضرتاتٝذٞاملػسٚع نإ ٜطتٗدف ؼكٝل ٖدف 
ست٢ ٚيٛ بعد تدَري دص٤ َٔ غبهات ا٫تؿاٍ ْتٝذ١  َسانص ايتشهِ إىل قٛاعد ايؿٛازٜذ

باضتدداّ ٖرا ايػبه١ زمسًٝا ٚمسٝت ب  ARBA. ٚقد قاَت ٚناي١ (2)تعسقٗا هلذّٛ
ARBANET إذ اضتددَت ٖرٙ ايػبه١ بٗدف تطٜٛس غبه١ املعًَٛات َٔ دٕٚ ساضب ،

َػازن١ يف ١َٓ. ٚناْت تكِ ازبع١ َٛاقع آْػا٤ ْٚػس َعًَٛات عطهس١ٜ إايٞ َسنصٟ ٜتٝح 
( SRIَٚعٗد ضتاْؿٛزد يٮعاخ ) ايػبه١، ٖٞ داَع١ نايٝؿٛزْٝا يف َد١ٜٓ يٛع الًظ

بازبازا ٚداَع١ ٜٛتا. ٚقد تطٛز ٖرا املػسٚع ٚؼٍٛ إىل  ٚداَع١ نايٝؿٛزْٝا يف َد١ٜٓ ضاْتا

                          

( د. فؤاد أحمد الساري، وسائل االعالم النشأة والتطور، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، 0)
 .632، ص2100

)2( Jarvelopp Harry- An introduction to law of the internet (part 1), 
p.1 www. Cbi. Umn. Edu/darpa/ipto.htm.  
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 بامسٗاا٭٣ٚ  استؿعتإىل غبهتني  1983ْكطِ ض١ٓ ا ا٫ضتعُاٍ ايطًُٞ، إذ
ARBANET  ٭ضاضٞ ٖٚٛ خد١َ ا٫غساض ايعطهس١ٜ، يف سني مسٝت ايػبه١ ٚبػسقٗا ا

اؾبشت  1986. ٚيف ض١ٓ (1)املد١ْٝ ي٬ضتدداَاتٚخؿؿت  MILNET باضِايجا١ْٝ 
ARBANET غهاٍ ايبشح ايعًُٞ ناؾ١ ٚذيو بعد إ ن ْكٌ تػػًٝٗا َٔ ٚشاز٠ َتاس١ ٭

 ؾأؾبشت NSFNET بايدؾاع إىل غبه١ َ٪ضط١ ايعًّٛ ايٛط١ٝٓ ٚاييت عسؾت اختؿازًا ب
ٖرٙ ا٫خري٠ ايعُٛد ايؿكسٟ ٚسذس ا٭ضاع يُٓٛ ٚاشدٖاز ا٫ْرتْت يف اي٫ٜٛات املتشد٠ 

ا٫ْرتْت بٛؾؿٗا تط١ُٝ  غبه١ ظٗست 1990ا٫َسٜه١ٝ َٚٔ ثِ دٍٚ ايعاّ ا٭خس٣. ٚيف ض١ٓ 
ايعادٜني باضتدداَٗا، ٚاٚقؿت اؿه١َٛ متًٜٛٗا يًػبه١ ٚتسنت  يٮغدافددٜد٠ ٚمسح 

 .(2)اؾد٣ٚ َٔ بكا٥ٗا اْتؿا٤ًكطاع اـاف بطبب ذيو ي
( Tim Birnersleeٜٚدع٢ ) بإلًرتامتهٔ أسد َٗٓدضٞ ا٫تؿاٍ  1991ٚيف ض١ٓ      
ْػا٤ عدد إا٫تؿاٍ ا٫يهرتْٚٞ ؾعايٝت٘ ن  اثبت. ٚبعد إ W3أٚ  W.W.W اخرتاعَٔ 

با ـد١َ أٚزٚٚ املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ اي٫ٜٛاتنبري َٔ ايػبهات اؿه١َٝٛ ايكد١ُ يف 
ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات، ٚاشداد عدد ايػبهات بؿٛز٠ أنرب بعد دخٍٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ 

  .ز َٓاؾط١اٚتٛؾريٖا خدَات ايػبه١ بأضع
 َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ:  ْػأ٠ -ثاًْٝا
ٜعٛد أٍٚ ظٗٛز ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ اىل بداٜات ايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ املاقٞ      

ٚنإ ايػسض َٓ٘ َطاعد٠  Classmates.comؾُِ نٛاْسادش َٛقع  ١ٓ1995 ؾؿٞ ض
ا٫ؾدقا٤ ٚايص٤٬َ ايرٜٔ عمعتِٗ ايدزاض١ يف َساسٌ سٝات١ٝ َع١ٓٝ ٚؾسقتِٗ ظسٚف اؿٝا٠ 

ا٫ؾدقا٤ ٚايص٤٬َ يف ايتٛاؾٌ  ٖ٪٤٫ايع١ًُٝ يف أَانٔ َتباعد٠، ٚنإ ٖرا املٛقع ًٜيب زغب١ 

                          

من منظور شرعي وقانوني، بحث متاح عمى  محمد عبداهلل منشاوي، جرائم االنترنت( 0)
 http://uqu.edu.sa/page/ar/91354شبكة االنترنت عمى الموقع االتي: 

رصاع فتيحة، الحماية الجنائية لممعمومات عمى شبكة االنترنت، رسالة ماجستير، كمية ( 2)
 .01، 2102 تممسان، -الحقوق والعموم السياسية،  جامعة أبي بكر بمفايد
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ٚايرٟ  1997ض١ٓ  SixDegrees.comثِ ظٗس بعد ذيو َٛقع  .(1)ؾُٝا بِٝٓٗ ايهرتًْٚٝا
َها١ْٝ ايتعًٝل إأتاح ايؿسؾ١ بٛقع ًَؿات غدؿ١ٝ يًُطتددَني ع٢ً املٛقع، ؾك٬ً عٔ 

 . (2)ع٢ً ا٫خباز املٛدٛد٠ ع٢ً املٛقع، ٚتبادٍ ايسضا٥ٌ َع باقٞ املػرتنني
، ٠سككت لاسات نبري، ٚاييت Friendsterٚغٗدت ايؿرت٠ اي٬سك١ ظٗٛز َٛاقع اٍ     

ٚايرٟ ؾتح اؾاقًا ٚاضع١ هلرا ايٓٛع َٔ املٛاقع إذ سكل  MySpaceٚنإ َٔ اُٖٗا َٛقع 
قع ايتٛاؾٌ ا. ٚع٢ً ايسغِ َٔ اؿكٛز ايرٟ سككت٘ 20033َْٛػا٥٘ ض١ٓ إَٓر  ًاًا ٫ؾتسلا

يهرت١ْٝٚ نإ ٖرا ايٓٛع َٔ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ا٫ اْتػازاملػاز ايٝٗا إ٫ إ ايع١َ٬ ايؿازق١ يف 
بعٗٛز َٛقع ايؿٝظ بٛى، ٚايرٟ أْػ٧ ع٢ً ٜد غدـ ٜدع٢ َازى شٚزنبريز ٚايرٟ نإ 
طايبًا يف داَع١ ٖازؾازد ؾكد نإ ي٘ دٚز يف تطٌٗٝ تبادٍ املعًَٛات بني ايط٬ب يف اؾاَع١ 
عرب غبه١ ا٫ْرتْت، يٝتشٍٛ بعد ذيو َٛقع ايؿٝظ بٛى إىل اغٗس َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ 

 ، (4)يف ايعامل اْتػازًانجسٖا ٚا

                          

د خميل القيسي، الرقابة عمى شبكات التواصل االجتماعي: فيس بوك وتويتر من محم( 0)
، 2101-2-0ولغاية  2106-01-0وجهة نظر طمبة الجامعات االردنية لمفترة من 

 .36، ص2101رسالة ماجستير، كمية االدارب واالعالم، جامعة البتراء، 
مستقبل، دار االعصار لمنشر ( مروى عصام صالح، اإلعالم اإللكتروني األسس وأفاق ال2)

 .213، ص2101والتوزيع، عمان، 
د. حسين عوض، أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية المجتمعية لدى ( 6)

 فئة الشباب، دراسة منشور عمى شبكة االنترنت عمى الموقع االتي:
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/d

r_housniAwad.pdf 
( مميون مستخدم نشط عمى المواقع التواصل 60( تشير بعض التقارير إلى وجود )1)

( مميون مستخدم في العالم العربي. وتتصدر االمارات العربية 061االجتماعية من بين )
%( تميها الكويت 16%( تميها قطر بمعدل )11المتحدة دول المنطقة بمعدل انتشار )

(. %26يما تحتل المممكة العربية السعودية المرتبة العاشرة بنسبة )%( ف16بنسبة )
ليمى الجهني، نموذج مقترح لسياسة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في مؤسسات د.

مجمة رؤى استراتيجية، مركز االمارات لمدراسات االستراتيجية، المجمد التعميم العالي، 
 .001، ص 2101، يوليو 0الثالث، العدد
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 .(1)ٚغريٖا ٚايٜٛتٛبنُا ؾتح ايباب يعٗٛز َٛاقع تٛاؾٌ ادتُاع١ٝ أخس٣ َجٌ تٜٛرت 
 ادلطهب انثانٍ

 مىاقع انتىاصم االجتماعٍ عهً انرقابتمفهىو 
ايسقاب١ َٔ ا٭َٛز اييت متظ ايهٝإ ايتٓعُٝٞ يًدٚي١، َٚٔ أدٌ َٓع ٚقٛع ايكسز  تعد      

ايدٍٚ عدٜد َٔ ع ضٛا٤ يف اؾاْب ا٫قتؿادٟ أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ ايطٝاضٞ قاَت ع٢ً اجملتُ
بإْػا٤ أدٗص٠ يًسقاب١ يًتأند َٔ ض١َ٬ تطبٝل ايكٛاعد ٚايٓعِ ٚايًٛا٥ح اييت ؼؿغ يًُذتُع 

 .أَٛاي٘ ٚزٚابط٘ ٚسسٜات٘
 ٚيًٛقٛف ع٢ً َؿّٗٛ ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ضٓكطِ ٖرا املطًب إىل   

ث٬ث١ ؾسٚع، ْبني يف ايؿسع ا٫ٍٚ تعسٜـ ايسقاب١، ْٚطتعسض يف ايؿسع ايجاْٞ تطٛز ايسقاب١ 
ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، نؿـ ايؿسع ايجايح ملٓاقػ١ ا٫ضاع ايكإْٛ يًسقاب١ 

 ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.
 انفرع األول

 تعرَف انرقابت عهً مىاقع انتىاصم االجتماعٍ
اؿازع َٚٓ٘ زقٝب ايكّٛ أٟ سازضِٗ ايرٟ ٜػسف  د بايسقاب١ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٜٛسا       

ع٢ً َساقبتِٗ يٝشسضِٗ. ٚاملَِسقَُب ٚاملَِسقَب١َُ املٛقع املػسف ٜستؿع عًٝ٘ ايسقٝب، ٚازتكب 
 .(2)املهإ

ٚاؾط٬سًا عسؾت ايسقاب١ بأْٗا ٚظٝؿ١ تكّٛ بٗا ايطًط١ املدتؿ١ بكؿد ايتشكل َٔ إٔ      
 .(3)عٌُ ٜطري ٚؾكًا يٮٖداف املسض١َٛ بهؿا١ٜ ٚيف ايٛقت احملدد ي٘اي
ٚايسقاب١ تٓكطِ إىل أْٛاع ٚؾٛز عدٜد٠ ؾُٔ سٝح اؾ١ٗ اييت تكّٛ بٗا تٓكطِ اىل زقاب١   

عا١َ متازع َٔ ٦ٖٝات عا١َ ٚزقاب١ خاؾ١ متازع َٔ ٦ٖٝات تتبع ايكطاع اـاف. 
 زقاب١ إداز١ٜ.ٚايسقاب١ ايعا١َ تٓكطِ إىل زقاب١ قكا١ٝ٥ ٚ

                          

 .22د. خالد حامد مصطفى، مصدر سابق، ص( 0)
 صادر ودار بيروت، الجوهري الصحاح، دار 121-121/ 0( ابن منظور، لسان العرب 2)

0 /212 . 

 .069، ص0961( د. فؤاد العطار، مبادئ اإلدارة العامة، دار النهضة، القاهرة، 6)
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 َٚٔ سٝح ٚقت ايكٝاّ بايسقاب١ تٓكطِ إىل زقاب١ ضابك١ )ٚقا١ٝ٥( ٚزقاب١ ٫سك١. 
ٚايسقاب١ اييت ميهٔ إٔ تؿسض ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بٛؾؿٗا ٚض١ًٝ ْػس    

ايهرت١ْٝٚ ميهٔ إ تهٕٛ زقاب١ خاؾ١ متازضٗا ٦ٖٝات خاؾ١ ع٢ً َطتددَٞ ايػبه١ ٖٚٛ 
اييت ميازضٗا ٚضطا٤ ا٫ْرتْت ؾك٬ً عٔ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ  َا ٜتشكل بايسقاب١

ْؿطٗا. ٚقد تهٕٛ ايسقاب١ عا١َ متازضٗا ٦ٖٝات عا١َ يف ايدٚي١ ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايسقاب١ ٜهٕٛ 
دا٥ًُا زقاب١ ضابك١ إذا َا ؼككت قبٌ ْػس احملت٣ٛ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت أٚ قد تهٕٛ زقاب١ 

 ت٣ٛ، ٚقد تهٕٛ ايسقاب١ قكا١ٝ٥ إذا قاَت بٗا احملانِ.٫سك١ إذا متت بعد ْػس احمل
ٚعًَُٛا عسؾت ايسقاب١ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت بأْٗا قٝاّ اؿهَٛات أٚ اهل٦ٝات املط٪ٚي١    

مبٓع إْتاز ٚتٛشٜع ْٚػس ٚعسض أ١ٜ اعُاٍ َٔ املُهٔ إ تتكُٔ َعًَٛات َٚٛاد خطري٠ 
طسم ٚادٚات ؽؿـ يًكٝاّ بٗرٙ  ٚقاز٠ ًَٚٛث١ ٚإباس١ٝ ٚعاد٠ َا ٜتِ ذيو باضتدداّ

 .(1)امل١ُٗ أٚ عٔ طسٜل إؾداز قٛاْني ٚتػسٜعات يًشد َٔ إتاس١ ٖرٙ املٛاد
 انثانٍانفرع 
 انتىاصم االجتماعٍ مىاقعتطىر انرقابت عهً 

منا تكسب إٚ ًايٝطت ايسقاب١ ع٢ً سس١ٜ ايساٟ ٚايتعبري ٚايٓػس اَسًا َبتدعًا اٚ َطتشدث
ذ، ؾؿٞ ظٌ سهِ ايدٚي١ ايسَٚا١ْٝ يف ؾرتت َا بعد امل٬ٝد ؾسض ظرٚزٖا يف اعُام ايتازٜ

ع٢ً اجملتُع ايسَٚاْٞ، ؾهإ ايسقٝب زدٌ قكا٤ َهًـ  ايكدمي١ ايسقاب١ْعاّ اؿهِ يسَٚا 
مبساقب١ ايتؿسؾات ا٫خ٬ق١ٝ يعُّٛ ايٓاع يف ضريتِٗ اـاؾ١، ٚقبٌ ظٗٛز ايطباع١ بكسْني 

زدٟ( ايرٟ عاؽ يف ايكسٕ ايجايح عػس َسضًَٛا ا ٖٚٛ )ؾًٝب يٖٛاٚبٚزأاسد ًَٛى  أؾدز
قك٢ بإخكاع املهتٛبات ٚاملؿٓؿات يًُساقب١ املطبك١ َٔ طسف زداٍ ايهٗٓٛت ٚنإْٛ 

 . (2)ِٖ زداٍ اؾاَع١
ٚبعد اخرتاع ايطباع١ ٚاْتػازٖا يف أٚزٚبا يف ايكسْني اـاَظ عػس ٚايطادع عػس ٚقع     

١ اضرتاتٝذٝات قدد٠ يكُإ عدّ تٗدٜد اؿهاّ يف ايبًدإ اييت دخًتٗا املطبع

                          

مى االنترنت في الوطن ( د. مصطفى عبد الغني، اليات الرقابة المركزية األمريكية ع0)
 .61، ص2113العربي، دار العين لمنشر والطباعة، 

( د. عبداهلل شقرون، وسائل الرقابة عمى االعالم الخارجي، جامعة نايف لمعموم االمنية، 2)
 .219ص
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ايتهٓٛيٛدٝا اؾدٜد٠ يطًطتِٗ، ؾأخكعت املطابع يًسقاب١ اؿه١َٝٛ املػدد٠ َٔ خ٬ٍ 
قٛاْني ايرتخٝـ ٚايكسا٥ب ٚغريٖا َٔ ايكٛاْني ٚيعٌ أٍٚ قإْٛ يًسقاب١ اؿه١َٝٛ املػدد٠ 

لًٝصٟ )ٖٓسٟ ٚٚقع٘ املًو اإل 1660ن ضٓ٘ نإ قإْٛ ايرتخٝـ ايرٟ ؾدز يف ض١ٓ 
ايطابع( ٚايصّ ؾٝ٘ نٌ َٔ ٜسٜد إْػا٤ َطبع١ اؿؿٍٛ ع٢ً تسخٝـ َطبل َٔ اؿه١َٛ، 
َٚاشاٍ ٖرا ايكإْٛ قا٥ًُا يف غايب١ٝ دٍٚ ايعامل اييت متٓع ا٭ؾساد َٔ إؾداز ايؿشـ أٚ 

 .(1)إْػا٤ قطات يإلذاع١ ٚايتًؿصٜٕٛ َٔ دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً تسخٝـ َطبل
سس١ٜ ايساٟ ٚايتعبري ؾدًا هلا يف اع٬ْات اؿكٛم اييت ؾدزت ابتدا٤ّ  ٚٚددت ايسقاب١ ع٢ً   

َسٚزًا بٛثٝك١ ؾسدٝٓٝا  1688َٔ "ٚثٝك١ اؿكٛم" ايٓاػ١ عٔ ايجٛز٠ ايربٜطا١ْٝ ض١ٓ 
ؾك٬ً عٔ إع٬ٕ ا٫ضتك٬ٍ ا٫َسٜهٞ ٚاْتٗا٤ بإع٬ٕ سٛم  1776ا٫َسٜه١ٝ ايؿادز٠ ض١ٓ 

، ؾبُٛاشا٠ تػدٜد ٖرٙ ا٫ع٬ْات ع٢ً سس١ٜ 1789ض١ٓ ا٫ْطإ ٚاملٛاطٔ ايؿسْطٞ ايؿادز 
دق١ ٚٚقٛسًا يف  أنجسايسأٟ ٚايتعبري أندت عمعٝٗا ٫ضُٝا اإلع٬ٕ ايؿسْطٞ ٚايرٟ نإ 

 تكسٜس إٔ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري يٝطت َطًك١ بٌ قدد٠ عدٚد ٚقٝٛد عدٜد٠.  
ُٝات نجري٠ ٚمشًت ٚضا٥ٌ ٚتٛايت بعد ذيو ايكٛاْني اـاؾ١ بايسقاب١ ٚاخرت اغها٫ً َٚط 

تٓؿٝر قٛاْني ايسقاب١ ايتٗدٜد ٚايتشرٜس ٚتعطٌٝ ايؿشـ بؿٛز٠ َ٪قت١ اٚ دا٥ِ َٚٓع ايتٛشٜع 
 .(2)ٚؾسض ايػساَات ٚايطذٔ ٚاؿسَإ َٔ ايعٌُ يف ايؿشاؾ١

ٚغٗدت بداٜات ايكسٕ ايعػسٜٔ تطٛزات ١َُٗ ع٢ً َطت٣ٛ سس١ٜ ايساٟ ٚايتعبري ٚايٓػس،     
٥ٌ تك١ٝٓ سدٜج١ َجٌ املرٜاع ٚايتًؿاش، ٖٚٛ َا قابً٘ ؾسض ادٚات زقاب١ٝ ٚذيو بعٗٛز ٚضا

 تت٤٬ّ َع ٖرٙ ايٛضا٥ٌ املطتشدث١. 
َا ايتطٛز ا٫سدخ ؾهإ ظٗٛز غبه١ ا٫ْرتْت َٚا اؾسشت٘ َٔ ٚضا٥ٌ ددٜد٠ يًتعبري أ  

صت ؾعٗس َا ٜط٢ُ بايٓػس ا٫يهرتْٚٞ ؾعٗست ايؿشاؾ١ ا٫يهرت١ْٝٚ اييت متٝ ايسأٟ ٚسس١ٜ
عٔ دخٍٛ عٓاؾس  بايطسع١ اهلا١ً٥ ٚق١ً ايتهايٝـ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتشدٜح املطتُس، ؾك٬ً

ددٜد٠ تطتددّ يف ايتعبري ؾًِ ٜعد َكتؿسًا ع٢ً املاد٠ املهتٛب١ ؾشطب بٌ اقٝـ هلا 
 ايؿٛت ٚايؿٛز٠.

                          

 .1( محمد خميل القيسي، مصدر سابق، ص0)
، 0999ربية، ( د. عمي كريمي، حقوق االنسان تطورها ومرجعيتها، دار النشر المغ2)

 .20ص
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َٚع اضتُساز ايتطٛز ايتكين ظٗس َا ٜعسف ايّٝٛ مبٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚاييت   
اِٖ ٚضا٥ٌ ايتعبري ٚايٓػس يف ايٛقت اؿاقس مبا تكُٓت٘ َٔ َٝصات تؿتكدٖا  اؾبشت

ٚضا٥ٌ ايٓػس ايتكًٝد١ٜ، ْٚعسًا يًطبٝع١ اـاؾ١ هلرٙ ايٛضا٥ٌ املطتشدث١ ٚددت ايدٍٚ 
ْؿطٗا ًَص١َ بايتعاٌَ َع ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٚقاٚي١ تٓعُٝٗا ٚقبطٗا مبا وٍٛ دٕٚ إ 

 حل ايعا١َ أٚ اـاؾ١. باملؿا يٮقسازتتشٍٛ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ 
 انثانثانفرع 

 فرض انرقابت عهً مىاقع انتىاصم االجتماعٍن انقانىنٍ سا األ
ٜطتٓد ؾسض ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٫ضظ ميهٔ     

 مبا ٜأتٞ: اؼدٜدٖ
 ْت تتِ َٕٔ ع١ًُٝ إداز٠ ا٫ْرتإ. طسٜك١ ْػس احملت٣ٛ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ: 1

باحملاؾع١ ع٢ً ا٫ضتكساز ايتػػًٝٞ يًػبه١ ٚتٓطٝل ٚإداز٠ خ٬ٍ َٓع١ُ ا٫ٜهإ اييت تكّٛ 
عٝح  ايعامل،ايعٓاؾس ايؿ١ٝٓ يٓعاّ أمسا٤ ايٓطام يكُإ تٝطري ا٫تؿاٍ ع٢ً َطت٣ٛ 

، اَا املٛقٛعات ا٭خس٣ (1)ٜتط٢ٓ ؾُٝع َطتددَٞ ا٫ْرتْت إهاد ايعٓاٜٚٔ ايؿشٝش١
ا٫ْرتْت َجٌ قٛاعد املعا٬َت املاي١ٝ ٚايسقاب١ ع٢ً قت٣ٛ  ٛبٗا َطتددَ اييت ٜع٢ٓ

ا٫ْرتْت ٚايربٜد ا٫يهرتْٚٞ غري املسغٛب ب٘ ٚمحا١ٜ ايبٝاْات ؾٗٞ خازز ْطام ١َُٗ 
 . (2)ا٫ٜهإ

ٖٚرا ٫ ٜعين بكا٤ ا٫ْرتْت خازز أ١ٜ ع١ًُٝ تٓع١ُٝٝ بٌ تتٛىل اؿهَٛات ٚايكطاع     
ٚاييت ضٝهٕٛ َٔ بٝٓٗا بايكسٚز٠ ؾسض زقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ غري  اـاف ٖرٙ امل١ُٗ

 ايكاْْٛٞ ع٢ً ٚؾل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يهٌ دٚي١.

ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ يٝظ  اا٫ْرتْت َٚٔ بٝٓٗ ت. َبدأ ضٝاد٠ ايكإْٛ: إٕ فا2٫
ت غإٔ ايٓػاطا ؽكع ٖرٙ اجملا٫ت غأْٗا، ٚإمنا (3)ؾكا٤ّ ؾٛقًٜٛا غري خاقع يًكإْٛ

                          

( د. طاهر شوقي مؤمن، الرقابة عمى محتوى االنترنت، مجمة معهد دبي القضائي، العد 0)
 .061، ص2106- 0161السنة الثانية، ذي القعدة  6

)2) https://archive.icann.org/tr/arabic.html 
. بحث 06 ( د. عمي كريمي، مواقع التواصل االجتماعي وحدود حرية الرأي والتعبير، ص6)

 =متاح عمى شبكة االنترنت عمى الموقع االتي:
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ٚايتؿسؾات ناؾ١ ملبدأ اضاع وهِ ايدٚي١ ايكا١ْْٝٛ املعاؾس٠ ا٫ ٖٚٛ َبدأ ضٝاد٠ ايكإْٛ 
ايرٟ ٜككٞ غكٛع ايتؿسؾات ٚا٫عُاٍ اييت تؿدز عٔ ا٫غداف ناؾ١ مبا ؾٝٗا ايدٚي١ 

أٟ عٌُ اٚ تؿسف ىايـ ايكإْٛ هب إ ٜهٕٛ َؿريٙ  ثِ ؾإٕؿهِ ايكإْٛ، َٚٔ 
 اإليػا٤ ٚايبط٬ٕ. 

َٔ  1997ٚيف ٖرا ايؿدد أندت ضٝاض١ ا٫ْرتْت املؿتٛس١ ٚاملعًٔ عٓٗا يف َازع ض١ٓ     
٢ إٔ غبه١ ا٫ْرتْٝت ًبٝني، َٚٔ أَسٜها اي٬ت١ٝٓٝ عٚداْب فُٛع١ عٌُ تكِ خربا٤ أٚز

"مل تٛدد يف ؾساؽ تػسٜعٞ" َٚٔ ثِ ؾإٕ فاهلا يٝظ ؾكا٤ غري خاقع ٭ٟ قإْٛ، إذا 
ايكٛاْني املٛدٛد٠ ميهٔ بٌ هب إٔ تكّٛ بتٓعِٝ ايتعاٌَ َع نإ ايٛاقع يٝظ نريو ؾإٕ 

ٖرا ايٛسؼ ا٫يهرتْٚٞ بٓؿظ ايدزد١ اييت ٜتِ ايتعاٌَ َع ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭خس٣، ٫ٚ قري 
إٔ تهٕٛ ايكٛاْني كتًؿ١ َٔ دٚي١ إىل أخس٣ بػسط إٔ تتٛا٤ّ َع ايتصاَات سكٛم اإلْطإ 

ْطإ ٚضٛاٙ َٔ ٚثا٥ل ايػسع١ ايدٚي١ٝ ؿكٛم ايٛازد٠ يف اإلع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اإل
 .(1)اإلْطإ

ٚع٢ً ذيو ؾإٕ ايدٚي١ ًَص١َ مبساقب١ تؿسؾات ا٫غداف ْٚػاطاتِٗ ع٢ً ٚضا٥ٌ     
ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ يٛقـ َٚٓع أٟ ْػاط ٜهٕٛ كايؿًا يًكإْٛ، ٚإٕ اَتٓاعٗا عٔ ايكٝاّ 

ٚيف َكدَتٗا َٛاقع ايتٛاؾٌ بٗرا ايٛادب ضٝعين إٔ ا٫ْرتْت ٚتطبٝكات٘ املتعدد٠ 
 ا٫دتُاعٞ بات خازز سهِ ايكإْٛ ٖٚرا َا ٫ ميهٔ قبٛي٘.

ايدٚي١ٝ ٚدضاتري ايدٍٚ اختؿاف  ٛاثٝل. اختؿاف ايدٚي١ بايكبط اإلدازٟ: تكسز امل3
ايدٚي١ بٛظٝؿ١ قبط ٚتٓعِٝ َساؾكٗا ايعا١َ مبا ٜ٪دٟ إىل احملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ 

٫ٚضُٝا عٓؿس ا٫َٔ ايعاّ ٚاٯداب ٚا٫خ٬م ايعا١َ، ٚمبكتك٢ ٖرٙ بعٓاؾسٙ املتؿل عًٝٗا 
ايطًط١ تتٛىل ايدٚي١ ممج١ً بطًطتٗا اإلداز١ٜ ١َُٗ قبط ٚتٓعِٝ َٚساقب١ ايكطاعات املدتًؿ١ 

ايكطاعات تعٌُ ع٢ً ٚؾل قٛاْني ٚاْع١ُ ؾٗٓاى َج٬ً قإْٛ يتٓعِٝ  ٙعٝح إٔ ٖر
ٖا َٔ ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ، ٚع٢ً ذيو ؾإٕ ايدٚي١ ا٫تؿا٫ت ٚقإْٛ يتٓعِٝ ايؿشاؾ١ ٚغري

                                                             

           https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents= 
( د. عمي كريمي، مواقع التواصل االجتماعي وحدود حرية الراي والتعبير مصدر سابق، 0)
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متًو مبٛدب ضًطتٗا يف ايكبط تٓعِٝ َٚساقب١ اجملا٫ت ناؾ١ يف مبا وؿغ ايٓعاّ ايعاّ. 
ٚيريو ؾإٕ ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ تدخٌ قُٔ ضًط١ اإلداز٠ يف ايكبط 

٬ٍ َا ٜتِ ْػسٙ َٔ قت٣ٛ غري طاملا إ ٖرا ايٓػاط قد ٜػهٌ تٗدٜدًا يًٓعاّ ايعاّ َٔ خ
 قاْْٛٞ. 

ٕ سس١ٜ ايتعبري ٚايسأٟ سس١ٜ َكٝد٠ ٚيٝظ َطًك١: إذا ناْت ايكٛاْني ٚاملٛاثٝل ع٢ً إ. 4
املطت٣ٛ ايدٚيٞ ٚايداخًٞ قد قسزت سس١ٜ ا٫ؾساد يف ايساٟ ٚايتعبري إ٫ إٔ ٖرٙ اؿس١ٜ 

 َكٝد٠ بعدٜد َٔ ايكٝٛد.  ٚبإقساز َٔ ٖرٙ ايكٛاْني ٚاملٛاثٝل ْؿطٗا يٝطت َطًك١ ٚامنا

ؾبايٓطب١ يًكٛاْني ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ ؾٝكسز عدٜد َٓٗا تكٝٝد سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري ٚايٓػس،    
َٔ اإلع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْطإ ٚاييت ْؿت ع٢ً أْ٘ "ىكع  29/2َٚٔ ذيو املاد٠ 

يكُإ ا٫عرتاف  ايكإْٛ ؾكط ٜكسزٖا ايؿسد يف ممازض١ سكٛق٘ ٚسسٜات٘ يتًو ايكٝٛد اييت
عكٛم ايػري ٚسسٜات٘ ٚاسرتاَ٘ ٚيتشكٝل املكتكٝات ايعادي١ يًٓعاّ ايعاّ ٚاملؿًش١ ايعا١َ 

َٔ ايعٗد ايدٚيٞ اـاف  19/3املاد٠  تفتُع دميكساطٞ". نُا ْؿ ايعا١َ يفٚا٫خ٬م 
 2اؿكٛم املٓؿٛف عًٝٗا يف ايؿكس٠ باؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ع٢ً إٔ "تطتتبع ممازض١

َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚادبات َٚط٪ٚيٝات خاؾ١، ٚع٢ً ذيو هٛش إخكاعٗا يبعض ايكٝٛد ٚيهٔ 
خسٜٔ أٚ أ. ٫سرتاّ سكٛم اٯ قسٚز١ٜ:غسٜط١ إٔ تهٕٛ قدد٠ بٓـ ايكإْٛ ٚإ تهٕٛ 

ايؿش١ ايعا١َ أٚ  ٚايعا١َ أمسعتِٗ. ب. ؿُا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ أٚ ايٓعاّ ايعاّ أٚ املؿًش١ 
ب١ٝ ع٢ً إٔ "ٖرٙ َٚٔ ا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚز 10يف ذات ايؿدد ْؿت املاد٠ ا٫دازب ايعا١َ." ٚ

اؿسٜات تتكُٔ ٚادبات َٚط٪ٚيٝات. يرا هٛش إخكاعٗا يػهًٝات إدسا١ٝ٥، ٚغسٚط 
ٚقٝٛد، ٚعكٛبات قدد يف ايكإْٛ سطبُا تكتكٝ٘ ايكسٚز٠ يف فتُع دميكساطٞ يؿاحل 

ؿغ ايٓعاّ ايعاّ َٚٓع اؾسمي١، ٚمحا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ، ٚض١َ٬ ا٭زاقٞ، ٚأَ اؾُاٖري ٚس
 خسٜٔ".ايعا١َ، ٚاسرتاّ سكٛم اٯ ٚاٯدابايؿش١ 

 2004ٚع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ مل ىسز املٝجام ايعسبٞ ؿكٛم ا٫ْطإ ايرٟ ؾدز ض١ٓ     
َٓ٘ "متازع ٖرٙ  32عٔ ايطٝام ايرٟ أغازت إيٝ٘ املٛاثٝل ايدٚي١ٝ، ؾذا٤ يف املاد٠ 

إطاز املكَٛات ا٭ضاض١ٝ يًُذتُع ٫ٚ ؽكع إ٫ يًكٝٛد اييت ٜؿسقٗا  اؿكٛم ٚاؿسٜات يف
خسٜٔ أٚ مسعتِٗ أٚ محا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ أٚ ايٓعاّ ايعاّ أٚ ايؿش١ ايعا١َ سكٛم اٯ اسرتاّ

 .ايعا١َ" اٯدابأٚ 
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ٚع٢ً املطت٣ٛ ايداخًٞ ػُع قٛاْني ايدٍٚ ع٢ً إٔ ممازض١ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري ٚايٓػس   
منا َكٝد٠ بعدٜد َٔ ايكٝٛد اييت تتعًل عُا١ٜ سكٛم إ١ً ناْت يٝطت َطًك١ ٚبأٟ ٚضٝ

خسٜٔ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ٚا٫َٔ ايكَٛٞ يًدٚي١، ؾؿٞ ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠ اٯ
 1980يط١ٓ  15( َٔ ايكإْٛ زقِ 85-70تكُٔ ايؿؿٌ ايطابع ايرٟ ٜتكُٔ املٛاد َٔ )

نُا ن ايتأنٝد ع٢ً  ُٛع١ َٔ املطا٥ٌ اييت وعس ْػسٖايف غإٔ املطبٛعات ٚايٓػس ف
بػإٔ َعاٜري احملت٣ٛ  2010يط١ٓ  20زقِ  يإلع٬ّٖرٙ احملعٛزات يف قساز اجملًظ ايٛطين 

ا٫يتصاّ بٗا، ؾك٬ عٔ  ٠ٚاملكس٤ٚاإلع٬َٞ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً امل٪ضطات املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ 
عاٜري قت٣ٛ اإلع٬ْات  يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ. بػإٔ َ 2012يط١ٓ  35قساز ز٥ٝظ اجملًظ زقِ 

ٜعٗس إ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري َكٝد٠ بعدد َٔ ايطعٛد١ٜ ٚباضتكسا٤ ا٫ْع١ُ يف املًه١ ايعسب١ٝ 
تٓعِٝ  بػإٔ 47َٔ املسضّٛ بكإْٛ قِ  42 ْؿت املاد٠. ٚيف قطس (1)ايكٛابط ٚايكٝٛد

، ٚيف عُإ تٓاٍٚ قإْٛ ايؿشاؾ١ ٚايطباع١ ٚايٓػس ع٢ً احملعٛزات يف فاٍ ايٓػس
َٓ٘ فُٛع١ َٔ املطا٥ٌ اييت ٫ هٛش يًؿشؿٞ  26 املاد٠املطبٛعات ٚايٓػس ايعُاْٞ يف 

 اـٛض ؾٝٗا. 
ٚمما تكدّ ٜتكح إٔ ايٓػس عرب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ يٝظ باؿس١ٜ املطًك١ ٚامنا     
١ َٚتطًباتٗا، ٚبٓا٤ كٝد٠ بعدٜد َٔ ايكٝٛد اييت ىتًـ ْطاقٗا عطب ظسٚف نٌ دٚيامل

ع٢ً ذيو ؾإٕ ؾسض ايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٜعد اَسًا َػسٚعًا طاملا ابتػ٢ 
 .يٮؾساداحملاؾع١ ع٢ً املؿاحل ا٫ضاض١ٝ يًُذتُع اٚ محا١ٜ املؿاحل اـاؾ١ 

 ادلبحث انثانٍ
 طرق انرقابت عهً وسائم انتىاصم االجتماعٍ

ضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ إىل ْٛعني، ايٓٛع ا٭ٍٚ ٖٛ ميهٔ تكطِٝ طسم ايسقاب١ ع٢ً ٚ 
 ايسقاب١ اـاؾ١، ٚايٓٛع ايجاْٞ ٖٞ ايسقاب١ ايعا١َ اٚ اؿه١َٝٛ. 

 
                          

ية عن إساءة استخدام وسائل محمد بن عبدالعزيز بن صالح المحمود، المسؤولية الجنا( 0)
التواصل االجتماعي، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف لمعموم االمنية، قسم العدالة الجناية، 

 ، ص.2101
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 ادلطهب األول
 انرقابت اخلاصت

ٜٚساد بٗرا ايٓٛع َٔ ايسقاب١ تًو اإلدسا٤ات ايسقاب١ٝ اييت تكّٛ بٗا ايػسنات ٚامل٪ضطات  
َٓع اٚ سذب اٚ اىل اييت ت٪دٜٗا ٚتٗدف ٖرٙ ايسقاب١  اـاؾ١ غري اؿه١َٝٛ عهِ ايٛظٝؿ١

 إشاي١ احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ املٛدٛد ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت.

عدد اؾٗات اييت متازع ايسقاب١ اـاؾ١، ؾٗٓاى ا٫غداف اٚ اؾٗات اييت تعسف تٚت      
ٍ "ايتذاز٠ َٔ ايتٛدٝ٘ اُ٭ٚزٚبٞ سٛ 14ٜٚساد بِٗ نُا عسؾتِٗ املادتإ  تاإلْرتْبٛضطا٤ 

َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ سٍٛ "ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ": "ا٭غداف  1/2-6اإليهرت١ْٝٚ" ٚ
ايطبٝعٕٝٛ أٚ املعٜٕٓٛٛ ايرٜٔ ٜتٛيُّٕٛ، ٚيٛ باجملإ، ؽصٜٔ ايبٝاْات ٚايطذ٬َّت 
املعًَٛات١ٝ يع٥٬ُِٗ، ٜٚكعٕٛ ؼت تؿسُّؾِٗ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ ٚاملعًَٛات١ٝ اييت ُتُهِِّٓٗ 

ٔ ايٛؾٍٛ إىل ٖرا املدصٕٚ اإليهرتْٚٞ ع٢ً َداز ايطاع١ ٖٚٞ تكّٛ بإدسا٤ات ايسقاب١ إَا َ
بؿٛز٠ ذات١ٝ َٚطتك١ً، أٚ تتِ بٓا٤ّ ع٢ً طًب َٔ ايطًطات املدتؿ١ يف ايدٚي١. ٜٚتشدد 

 ."ٚضطا٤ ا٫ْرتْت مبتعٗد ا٫ٜٛا٤ َٚصٚدٟ خد١َ ا٫ْرتْت

يسقاب١ املطتك١ً يف فاٍ َٛاقع ايتٛاؾٌ ٚؾك٬ً عٔ ٚضطا٤ ا٫ْرتْت ميهٔ إٔ تتِ ا    
 ا٫دتُاعٞ َٔ داْب ايػسنات ايكا١ُ٥ ع٢ً إداز٠ ٖرٙ املٛاقع ْؿطٗا.

ٚيًٛقٛف ع٢ً ايسقاب١ املطتك١ً ضٓطتعسض زقاب١ نٌ َٔ َتعٗد ا٫ٜٛا٤ ٚزقاب١ َصٚد     
ع يسقاب١ اييت تكّٛ بٗا ايػسنات ايكا١ُ٥ ع٢ً َٛاقاخد١َ ا٫ْرتْت، ْٚطتعسض أخريًا 

 ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.
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 انفرع األول
 رقابت متعهذ االَىاء

املٛزد املطتكٝـ َٚٛزد اإلٜبٛا٤ ٖٚٛ  َٓٗا:ٜطًل ع٢ً َتعٗد اإلٜٛا٤ تطُٝات نجري٠      
 .(1)ايرٟ ٜطُح بايٛؾٍٛ إىل املٛقع َٔ خ٬ٍ غبه١ ا٫ْرتْت

"ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ"  َٔ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚزٚبٞ سٍٛ 14خد١َ اإلٜٛا٤، نُا عسؾتٗا املاد٠ ٚ
َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ سٍٛ "ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ": عباز٠ عٔ ْػاط  1/2-6ٚاملاد٠ 

 webُُٜازض٘ غدـ طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ، ٜٗدف إىل ؽصٜٔ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ ٚؾؿشات ٜٚب )
pages ،ع٢ً ساضبات٘ اٯي١ٝ اـاد١َ بػهٌ َباغس ٚدا٥ِ َكابٌ أدس أٚ باجملإ، ٜٚكع )

َٔ خ٬ي٘، ؼت تؿسف ع٥٬ُ٘ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ ٚاملعًَٛات١ٝ اييت ُتُهِٓٗ يف أٟ ٚقت َٔ 
بح َا ٜسٜدٕٚ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت، َٔ ْؿٛف، ٚؾٛز، ٚأؾٛات، ٚتٓعِٝ امل٪متسات 

(، ٚإْػا٤ زٚابط َعًَٛات١ٝ َع املٛاقع forum de discussionٚاؿًكات ايٓكاغ١ٝ )
َٚٔ ايٛضا٥ٌ اييت ٜكدَٗا َتعٗد اإلٜٛا٤  (...pertextsliens hyاإليهرت١ْٝٚ ا٭خس٣ )

يع٥٬ُ٘ ؽؿٝـ َطاس١ قسف أٚ غسٜط َسٚز يبح املعًَٛات اييت ٜسغبٕٛ بٓػسٖا ع٢ً 
( code d’accèsغبه١ اإلْرتْت، ٚتصٜٚد ايعٌُٝ عطاب خاف ٜتكُٔ َؿتاح دخٍٛ )

ٜٛا٤، ٚإقاؾ١، أٚ يًتعسٜـ ب٘، ٚتصٜٚدٙ بربْاَر خاف ُُٜهٓ٘ َٔ ا٫تؿاٍ مبتعٗد اإل
 .(2)سرف، أٚ تػٝري َا ٜسٜد َٔ َعًَٛات

املهتٛب١ ايرٟ  ١ايؿشاؾؾعٌُ َتعٗد ا٫ٜٛا٤ ٜتػاب٘ إىل سد نبري بعٌُ َدٜس ايتشسٜس يف     
 ١ إع١ْٝ٬ إلع٬ْات غسن١ قدد٠.سىؿـ َطا

كا٤ ٜٛا٤ بٛادب ايسقاب١، لد إ ايكٚبايٓطب١ ملٛقـ ايككا٤ َٔ ايتصاّ َتعٗد اإل      
ايؿسْطٞ ذٖب يف َسس١ً َبهس٠ إىل إَها١ْٝ قٝاّ ٖرا ايٛادب، ؾؿٞ قك١ٝ عازق١ 

                          

االحكام الموضوعية المتعمقة -د. جميل عبدالباقي الصغير، االنترنت والقانون الجنائي( 0)
 .061، ص 2112، دار النهضة العربيةـ القاهرة -باإلنترنت

المجمد  9، النظام القانوني لمقدمي خدمة االنترنت، مجمة المنارة، العدد ( أحمد قاسم فرح2)
 21عمان، ص  2116، السنة 6
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قسز  "Estelle Halliday"اإلٜٛا٤ قد َتعٗد "  "Valentin Lacambreا٫شٜا٤
ايككا٤ َط٪ٚي١ٝ َتعٗد اإلٜٛا٤ ع٢ً أضاع أْ٘ نإ َٔ ايٛادب عًٝ٘ ايكٝاّ بسقاب١ ضابك١ 

. ٚقد أػ٘ (1)ٜكِ بٗرٙ ايسقاب١ ؾتٓٗض َط٪ٚيٝت٘ع٢ً َكُٕٛ احملتٜٛات، َٚا داّ مل 
ايككا٤ يف بعض ايدٍٚ إىل إقا١َ َط٪ٚي١ٝ َتعٗد اإلٜٛا٤ ع٢ً أضاع ؾهس٠ ايسقاب١ 
ايتٛد١ٝٗٝ، ٖٚرا َا تبٓاٙ ايككا٤ اإلٜطايٞ إذ عدت احملانِ إ طبٝع١ عٌُ املتعٗد تؿسض 

إذ عًِ بعدّ َػسٚع١ٝ احملت٣ٛ عًٝ٘ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسقاب١، ٚتؿسض ٖرٙ ايسقاب١ ايتٛد١ٝٗٝ 
 .(2)ؾٝتٛدب عًٝ٘ إٔ ٜتٛقـ عٔ اإلٜٛا٤ ٚواٍٚ ضشب ٖرا احملت٣ٛ نًُا أَهٓ٘ ذيو

اَا بايٓطب١ ملٛقـ ايتػسٜعات َٔ ايتصاّ َتعٗد ا٫ٜٛا٤ بٛادب ايسقاب١ ؾبشطب املاد٠        
ػرتط يكٝاّ بػإٔ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، ؾٝ 2000يط١ٓ  31زقِ  ا٭ٚزٚبَٞٔ ايتٛدٝ٘  24

املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ ملتعٗد ا٫ٜٛا٤ ثبٛت عًُ٘ باملكُٕٛ غري املػسٚع يًُعًَٛات 
اييت ٜٓكًٗا عرب أدٗصت٘، اٚ إٔ ٜهٕٛ ايٓػاط غري املػسٚع ظاٖسًا، ٚإٔ تهٕٛ يدٜ٘ ايٛضا٥ٌ 

بح  ايؿ١ٝٓ ٚايتكٓٝات اييت متهٓ٘ َٔ ايتشهِ يف املعًَٛات اييت تبح عرب تكٓٝات٘، ٚٚقـ
َٔ  15املعًَٛات غري املػسٚع١ ؾٛز عًُ٘ بؿؿتٗا غري املػسٚع١. ٚع٢ً ٚؾل املاد٠ 

بٞ إٔ تؿسض ع٢ً ٚايتٛدٝ٘ ذات٘ ؾإْ٘ ٫ ٜٓبػٞ يكٛاْني ايدٍٚ ا٭عكا٤ يف ا٫ؼاد ا٭ٚز
َتعٗد اإلٜٛا٤ ايتصاًَا عاًَا بايسقاب١ ع٢ً املعًَٛات اييت ٜكّٛ بٓكًٗا اٚ ؽصٜٓٗا اٚ ايبشح 

 .ٔ ايٛقا٥ع ٚايعسٚف اييت تعٗس ا٭ْػط١ غري املػسٚع١ايٓػط ع

ايسقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ، ايٓٛع َٔ ٜٚعٗس مما تكدّ إٔ َتعٗد ا٫ٜٛا٤ ضُٝازع ْٛعني       
ا٫ٍٚ ايسقاب١ ايرات١ٝ ايتًكا١ٝ٥ ٚذيو يف اؿا٫ت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا احملت٣ٛ غري َػسٚع بؿٛز٠ 

١ٝٗ ٚاييت تٓٗض عك٘ َت٢ َا عًِ بايؿؿ١ غري ايسقاب١ ايتٛدٝ ٖٛ ظاٖس٠، ٚايٓٛع ايجاْٞ

                          

( د. غنام محمد شريف، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة االنترنت، دار 0)
 .066، ص 2112الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

سف، المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد اإلباحية عبر االنترنت، ( أكمل يوسف السعيد يو 2)
. بحث متاح عمى 6-2مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة، ص 

 شبكة االنترنت عمى الموقع االتي: 
http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/9.pdf 
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املػسٚع١ يًُشت٣ٛ ؾٝتٛدب عًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ ايكٝاّ بإشايت٘، ٚإ٫ ؼٌُ املط٪ٚي١ٝ عٔ 
 ذيو.

بٞ ؾعًب٢ ٚؾبل   ٚقسزٙ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚز عُاأَا بايٓطب١ يًُٛقـ يف ؾسْطا ؾ٬ ىتًـ نجريًا     
يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ" ٚايرٟ دا٤ َتؿكًا َع  َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ بػإٔ "ايجك١ 1/7-6املاد٠ 

ّ    1-15ْـ املاد٠  َٔ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚزٚبٞ سٍٛ "ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ" ميٓع ؾسض ايتصاّ عبا
ع٢ً َتعٗد اإلٜٛا٤ "مبساقب١ املعًَٛات اييت ٜتٛىل ْكًٗا أٚ ؽصٜٓٗا، أٚ ايبشبح ايٓػبط عبٔ    

". ؾبُٛدبب ٖبرا ايبٓـ هبد     ايٛقا٥ع ٚايعسٚف اييت تهػـ عبٔ ا٭ْػبط١ غبري املػبسٚع١    
َتعٗببدٚ اإلٜببٛا٤ أْؿطببِٗ أْٗببِ ُٜعؿببٕٛ، عًبب٢ ايطببٛا٤، َببٔ ممازضبب١ ايسقاببب١ ايطببابك١ عًبب٢   
املكُٕٛ املعًَٛاتٞ غري املػسٚع، َٚٔ ايؿبعٛبات ايتكٓٝب١ ٚا٫قتؿباد١ٜ ايبيت تؿباسب      

 .(1)ٖرٙ ايسقاب١، اييت غهو ايبعض بؿاعًٝتٗا

َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ سٍٛ  1/7-6َٔ املاد٠  غري أْ٘، ٚعطب ْـ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ      
"ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ" ٚاييت دا٤ت َتؿك١ً َع أسهاّ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚزٚبٞ سٍٛ "ايتذاز٠ 

 اإليهرت١ْٝٚ". 

ّ  ع٢ً َتعٗد اإلٜٛا٤ مبساقب١ املكُٕٛ املتداٍٚ عرب غبه١   إٕ عدّ ؾسض ايتصاّ عا
عاٖس ايسقاب١ بؿٛز٠ َطًك١، إذ ْـ ايكإْٛ ع٢ً اإلْرتْت، ٫ ُٜعؿٝ٘ َٔ ا٫يتصاّ مبُازض١ َ

 قٝاّ ٚادب ايسقاب١ ع٢ً َتعٗد اإلٜٛا٤ يف سا٫ت خاؾ١ ٖٚٞ: 

 ايكٝاّ بٛادب ايسقاب١ ايتٛد١ٝٗٝ بٓا٤ّ ع٢ً أَس قكا٥ٞ. -
هب ع٢ً َتعٗد اإلٜٛا٤ تأَني ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اي٬ش١َ ملٓع ْػس َكُٕٛ َعًَٛاتٞ غري  -

 َػسٚع ٚتداٚي٘ عرب غبه١ ا٫ْرتْت.
إعداد ٚض١ًٝ اتؿاٍ َؿتٛس١ َٔ غأْٗا إٔ تسبطِٗ َباغس٠ً بنُا ًٜتصّ َتعٗد اإلٜٛا٤  -

١َ يف ايدٚي١ عٔ مبطتددَٞ اإلْرتْت، ُٚتُهِِّٓٗ، يف ْؿظ ايٛقت، َٔ تبًٝؼ ايطًطات ايعا
ِّ َكُٕٛ إيهرتْٚٞ كايـ يًكإْٛ.    أ

                          

 .662-666، ص ( أحمد قاسم فرح، مصدر سابق0)
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أَا يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ؾ٬ ٜؿسض ٚادب ايسقاب١ ايطابك١ ع٢ً َتعٗد ا٫ٜٛا٤،     
، تطتبعد َط٪ٚي١ٝ َتعٗد اإلٜٛا٤ عٔ 1998أنتٛبس ض١ٓ  28ؾبُٛدب ايكإْٛ ايؿادز يف 

ِ بٗرٙ ايؿؿ١ يًُشت٣ٛ، ٚمل ٜتًل ؾا٥د٠ َاد١ٜ املعًَٛات غري املػسٚع١ طاملا مل ٜهٔ ٜعً
َٔ ٚزا٤ بج٘ هلرٙ املعًَٛات، ٚقٝاَ٘ بٛقـ بح اٚ ْػس ٖرٙ املعًَٛات ؾٛز إخطازٙ بريو 

ضٝهٕٛ ًَصًَا يف ٖرا ايؿسض ا٭خري بايكٝاّ  َتعٗد اإلٜٛا٤، ٖٚرا ٜعين إ (1)َٔ املكسٚز
 بٛادب ايسقاب١ ٚيهٔ بعد ْػس احملت٣ٛ.

َٔ َسضّٛ بكإْٛ  39ٛقـ يف ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ؾع٢ً ٚؾل املاد٠ ٚبايٓطب١ يًُ  
بػإٔ َهاؾش١ دسا٥ِ تك١ٝٓ املعًَٛات، ؾإٕ َط٪ٚيٝت٘ تتشكل يف  2012يط١ٓ  5زقِ  اؼادٟ

 ت١ٝ:ساي١ قٝاّ إسد٣ اؿا٫ت اٯ

 خصٕ أٚ اتاح َتعُدًا أٟ قت٣ٛ غري قاْْٛٞ َع عًُ٘ بريو.  اإذ  .1

٣ٛ تثبات عًُ٘ باحملإٕ مل ٜبني نٝؿ١ٝ اثبات تعُد املتعٗد ٫ٚ نٝؿ١ٝ ًٜٚشغ إٔ ايكاْٛ   
ايكاْْٛٞ، ْٚس٣ أْ٘ نإ ا٫ددز باملػسع ا٫َازاتٞ يٛ ايصّ املتعٗد بايكٝاّ بايسقاب١ ايرات١ٝ يف 
اؿا٫ت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا احملت٣ٛ غري قاْْٛٞ بؿٛز٠ ظاٖس٠، قترًٜا مبا قسزٙ ايتٛدٝ٘ 

 ْؿًا.آاملػاز ايٝ٘  اإليهرت١ْٝٚز٠ ايتذإ بٞ بػأٚا٭ٚز

عدّ َبادزت٘ بإشاي١ أٚ َٓع ايدخٍٛ إىل ٖرا احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ خ٬ٍ امل١ًٗ احملدد٠   .2
 يف ا٫غعاز اـطٞ املٛد٘ َٔ ايطًطات املدتؿ١.

ًٜٚشغ ٖٓا إٔ ايكإْٛ قد اقاّ َط٪ٚي١ٝ َتعٗد اإلٜٛا٤ يف ٖرٙ اؿاي١ ع٢ً أضاع ايسقاب١ 
بتأَني ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اي٬ش١َ ملٓع ْػس سك١، إ٫ أْ٘ مل ًٜصّ املتعٗد ايتٛد١ٝٗٝ اي٬

َكُٕٛ َعًَٛاتٞ غري َػسٚع ٚتداٚي٘ عرب غبه١ ا٫ْرتْت، أٚ إعداد ٚض١ًٝ اتؿاٍ 
َؿتٛس١ َٔ غأْٗا إٔ تسبطِٗ َباغس٠ً مبطتددَٞ اإلْرتْت. ْٚس٣ إٔ ا٫ددز باملػسع يٛ 

 ٤ نُا ؾعٌ املػسع ايؿسْطٞ.أقاّ ٖرا ا٫يتصاّ عل َتعٗد اإلٜٛا

                          

( د. عبدالفتاح محمود كيالني، مدى المسؤولية القانوني لمقدمي خدمة االنترنت، 0)
 . بحث متاح عمى شبكة االنترنت عمى الموقع االتي: 192ص

                          http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf 
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 انفرع انثانٍ
 رقابت مزود خذمت االنرتنت

ٜػاز إىل َصٚد خد١َ ا٫ْرتْت بتطُٝات َتعدد َٓٗا َتعٗد ايٛؾٍٛ أٚ َتعٗد اـد١َ أٚ     
اـد١َ، ٜٚكؿد ب٘ ايػدـ ايرٟ ٜكدّ يًذُٗٛز خد١َ ا٫تؿاٍ بػبه١ ا٫ْرتْت، ؾٗٛ  َكدّ

ل اتؿاٍ ايػري بايػبه١، ٚيٝظ ي٘ ضٝطس٠ ع٢ً احملت٣ٛ إذٕ ٫ ٜكدّ املعًَٛات ٚيهٔ وك
اٚ املع١ًَٛ قٌ ايبح، يهٔ ميهٔ إٔ ٜتدخٌ يكطع ٖرا ا٫تؿاٍ إذا َا ٫سغ كايؿات 

 . (1)تتعًل مبشت٣ٛ تًو املاد٠

ٚقد ساٍٚ ايؿك٘ ايتؿدٟ ملطأي١ قٝاّ َط٪ٚي١ٝ َصٚد اـد١َ َٚد٣ ايتصاَ٘ بٛادب      
يؿكٗا٤ إىل إٔ دٚز َصٚدٟ خد١َ ا٫ْرتْت ٜكتؿس ع٢ً زبط ايسقاب١، ؾرٖب داْب َٔ ا

املطتددّ باملٛقع ايرٟ ٜسٜد ؾٗٛ فسد ؾين خايـ ٫ ٜتكُٔ أ١ٜ زقاب١ ع٢ً َكُٕٛ أٚ 
دتِٗ، ؾعٌُ َصٚد اـد١َ ٜػب٘ اقت٣ٛ املٛقع ايرٟ ىتازٙ املطتددَٕٛ مبشض إز

١ْٝ تبح قت٣ٛ غري ْؿح املطتددّ بإٔ ٜػرتٟ ؾشٝؿ١ أٚ ٜػاٖد قٓا٠ تًؿصٜٛ ًاغدؿ
. يف سني ذٖب غايب١ٝ ايؿك٘ يف تكسٜس َط٪ٚي١ٝ َصٚد خد١َ ا٫ْرتْت إىل إ ٖرٙ (2)قاْْٛٞ

املط٪ٚي١ٝ ضتتٛقـ ع٢ً ْٛع اـد١َ اييت ٜ٪دٜٗا، ؾإٕ انتؿ٢ بدٚزٙ ا٭ؾٌٝ ٚا٭ضاضٞ 
ٖٚٛ زبط َطتددَٞ ا٫ْرتْت بايػبه١ ؾٗٛ غري َط٪ٍٚ عدّ َػسٚع١ٝ احملتٜٛات اييت تبح 

رب املٛقع َٚٔ ثِ ؾٗٛ ضٛف ٫ ٜهٕٛ َهًؿًا بٛادب ايسقاب١، أَا إذا تعد٣ دٚزٙ املٛنٍٛ ع
٘ يكدزت٘ ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً ا٤يتي٘ ٚقاّ بٛظٝؿ١ َتعٗد اإلٜٛا٤ ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ميهٔ َط

 .(3)احملت٣ٛ قبٌ ْػسٙ

ْت، اَا بايٓطب١ ملٛقـ ايككا٤ ؾًِ تطتكس أسهاَ٘ بؿدد َط٪ٚي١ٝ َصٚد خد١َ ا٫ْرت    
ؾؿٞ ؾسْطا تعٗس أسهاّ ايككا٤ إٔ َٓاط قٝاّ َط٪ٚي١ٝ َصٚد اـد١َ ٜستبط بعًُ٘ 
مبشت٣ٛ املٛقع ايرٟ ٜسبط بٝٓ٘ ٚبني املطتددّ، ؾاْتؿا٤ ايعًِ ٜؿٝد بعدّ قدزت٘ بأ١ٜ زقاب١ 

                          

نوني لمحكومة االلكترونية، الكتاب األول، دار ( د. عبد الفتاح بيومي حجازي النظام القا0)
 .611. ص 2116الفكر الجامعي، 

 .6-2( أكمل يوسف السعيد يوسف، مصدر سابق، ص 2)
 .066( د. غنام محمد شريف، مصدر سابق، ص6)
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ضابك١، اَا إذا عًِ مبكُٕٛ احملت٣ٛ َٔ دٕٚ إٔ ٜكّٛ مبٓع املطتددَني َٔ ايٛؾٍٛ إىل 
اّ املط٪ٚي١ٝ ظاْب٘ َٓر متاّ ايعًِ، يكدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ بايسقاب١ َٔ خ٬ٍ ذيو املٛقع ؾتك

ٜؿسم ايككا٤ بني عٌُ َصٚد  ٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝيغًل اـد١َ ٚا٫تؿاٍ بٗا. ٚيف ا
اـد١َ ايرٟ ٜكتؿس دٚزٙ ع٢ً فسد تطٌٗٝ ايٛؾٍٛ إىل املٛقع ٚبني َٛزد احملت٣ٛ 

ٜبح عرب املٛقع، ؾٗٛ ٜػازى يف ٚقع ٚؼدٜد قت٣ٛ ط٪ٍٚ عٔ َكُٕٛ احملت٣ٛ ايرٟ امل
عٔ ٖرا  املٛقع َٚٔ ثِ ٜعد املط٪ٍٚ ا٭ٍٚ عٔ احملت٣ٛ، أَا َصٚد اـد١َ ؾ٬ ٜعد َط٪٫ًٚ

أٟ تػاب٘ بني َتعٗد ايٛؾٍٛ ٚقسزٟ احملت٣ٛ، ٚقد أْهس ايككا٤ ا٫َسٜهٞ ٚدٛد 
ات عرب غبه١ اإلْرتْت ػعٌ ايؿشاؾ١ املس١ٝ٥ ٚاملهتٛب١، ٚذيو ٭ٕ ضسع١ اْتكاٍ املعًَٛ

 .(1)١َٔ املطتشٌٝ إخكاعٗا يًسقاب١ ايؿعًٝ

إىل َٛقـ ايتػسٜعات َٔ َط٪ٚي١ٝ َصٚد اـد١َ َٚد٣ ايتصاَ٘ بٛادب ايسقاب١  اْتكًٓاٚإذا    
أعًٔ يف املاد٠ اـاف بايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ  2000يط١ٓ  31بٞ زقِ ٚلد إٔ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚز

ّ  ع٢ً َكدَٞ خدَات اإلْرتْت َٔ أْ٘ وعس ع٢ً ا 15-1 يدٍٚ ا٭عكا٤ ؾسض ايتصاّ عا
بسقاب١ املعًَٛات اييت ٜتٛيُّٕٛ ْكًٗا أٚ ؽصٜٓٗا، أٚ ايتصاّ بايبشح ايٓػط عٔ ايٛقا٥ع 

ٖرا اؿعس ايرٟ قسزٙ ايتٛدٝ٘  إٕ . إ٫ٚايعسٚف اييت تهػـ عٔ ا٭ْػط١ غري املػسٚع١
ا٫ْرتْت بٌ إ ٖرا ا٭خري ضٝهٕٛ ًَصًَا بٞ ٫ ٜٛؾس محا١ٜ َطًك١ ملصٚدٟ خد١َ ٚا٭ٚز

باؽاذ إدسا٤ات ضسٜع١ إلشاي١ أٚ تعطٌٝ ايٛؾٍٛ إىل احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ، ٚذيو بعد ؼكل 
ايتاّ ٫ ُٜعؿِٝٗ، ٫ َٔ  اـد١َ باؿٝادإٔ ايتصاّ َصٚدٟ . نُا (2)املعسؾ١ اؿكٝك١ أٚ ايؿع١ًٝ
١ يًُعًَٛات اييت متس َٔ خ٬هلِ، بٓا٤ّ ع٢ً أَس  ٚامل٪قَّت املٛد١َٗا٫يتصاّ مبُازض١ ايسقاب١ 

 . (3)ؾادز  َٔ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ اٚ َٔ ايطًطات اإلداز١ٜ املدتؿ١

َٔ ايكإْٛ  6/7ؾع٢ً ٚؾل املاد  ٘بٞ ذاتٚٚيف ؾسْطا تب٢ٓ املػسع َٛقـ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚز    
َصٚدٟ خد١َ بػإٔ ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ ؾ٬ ٜكع ع٢ً  2004يط١ٓ  21ايؿادز يف 

                          

( محمد حسين منصور، المسؤولية اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 0)
 .201، ص 2116الطبعة األولى، 

 .616( أحمد قاسم فرح، مصدر سابق، ص 2)
 .09( أكمل يوسف السعيد يوسف، مصدر سابق، ص6)
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غساف ٚايسقاب١ ع٢ً َكُٕٛ ايبٝاْات اييت ٜكَٕٛٛ بٓكًٗا، نُا اِْٗ غري ا٫ْرتْت ايتصاّ باإل
 ًَتصَني بايبشح عٔ ايٛقا٥ع اييت تػري إىل ا٫ْػط١ غري ايكا١ْْٝٛ. 

َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ، ٚاييت دا٤ت  7/6غري أْ٘، ٚؾكًا يٓـ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠        
أسهاّ ايتٛدٝ٘ اُ٭ٚزٚبٞ سٍٛ "ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ"، ؾإٕ ايتصاّ َتعٗدٟ  َتؿك١ً َع

ايٛؾٍٛ باؿٝاد ايتاّ ٫ ُٜعؿِٝٗ، ٫ َٔ ا٫يتصاّ مبُازض١ ايسقاب١ املٛد١َّٗ ٚامل٪قَّت١ 
، ٫ٚ يًُعًَٛات اييت متس َٔ خ٬هلِ، بٓا٤ّ ع٢ً أَس  ؾادز  َٔ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ املدتؿ١

ابع١ َٔ ْؿظ املاد٠، َٔ ٚادبب تبًٝؼ ايطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١ عٔ عطب ْـ ايؿكس٠ ايس
ِّ َكُٕٛ إيهرتْٚٞ غري َػسٚع. ؾك٬ً عٔ ذيو ٖٓاى ْْٛع آخْس َٔ ا٫يتصاَات ٜكع ع٢ً  أ
عاتل َصٚدٟ اـد١َ، ٜتُجٌَّ يف ٚدٛب اقرتاسِٗ ع٢ً ع٥٬ُِٗ ايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ اي٬ش١َ ملٓع 

َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ سٍٛ  6/1رت١ْٝٚ املػب١ٖٛ. ؾاملاد٠ ايٛؾٍٛ إىل بعض املٛاقع اإليه
"ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ" ُتًصّ ٖ٪٤٫ املتعٗدٜٔ بتصٜٚد املػرتنني بايٛض١ًٝ ايؿ١ٝٓ اييت 
تطُح هلِ، إٕ أزادٚا ذيو، بؿسض ْٛع َٔ ايسقاب١ ايرات١ٝ ع٢ً أْؿطِٗ أٚ ع٢ً أؾساد ُأضسِٖ 

كرتسٗا َصٚدٟ اـد١َ ع٢ً ع٥٬ُِٗ، يف ضبٌٝ ؼكٝل يف ٖرا اجملاٍ. َٚٔ ايٛضا٥ٌ اييت ٜ
( املعًَٛات اإليهرت١ْٝٚ. ؾُٔ Filtrageٖرا ايػسض، تًو املتعِّك١ بتك١ٝٓ تؿؿ١ٝ أٚ تٓك١ٝ )

خ٬ٍ ٖرٙ ايتك١ٝٓ ُُٜهٔ يًع٤٬ُ إدسا٤ ع١ًُٝ ؾًرت٠ يًُعًَٛات ايٛازد٠ عرب َتعٗد ايٛؾٍٛ 
و اييت تتؿل َع قُِٝٗ َٚعاٜريِٖ ايد١ٜٝٓ اـاف بِٗ، عٝح ٫ ٜتِ اضتكباٍ إ٫َّ تً

 .(1)ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ

َٔ قإْٛ سل امل٪يـ عرب غبه١  2/5ٚيف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ٚع٢ً ٚؾل املاد٠    
( انتٛبس ٜعؿ٢ َصٚد 1ٚدخٌ سٝص ايتٓؿٝر يف ) 1998انتٛبس ض١ٓ  28ا٫ْرتْت ايرٟ ؾدز يف 

ٙ ع٢ً فسد ايٓكٌ ايبطٝط يًُعًَٛات َٔ ايػري يًُٛقع َٔ خد١َ ا٫ْرتْت ايرٟ ٜكتؿس دٚز
 . (2)أ١ٜ َط٪ٚي١ٝ ْاػ١ عٔ احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ هلرٙ املعًَٛات

ٚيف ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ٫ ٜٛدد إىل ايٛقت اؿاقس قإْٛ ٜعاجل َط٪ٚي١ٝ ٚضطا٤    
ا٫ت اييت تتشكل ؾٝٗا ا٫ْرتْت َِٚٓٗ َصٚدٟ اـد١َ ٚإمنا أنتؿ٢ املػسع مبعاؾ١ اؿ

                          

 .219( محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص 0)
 .121( د. عبدالفتاح محمود كيالني، مصدر سابق، ص 2)
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يف غإٔ  2012يط١ٓ  5املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ملصٚد خد١َ ا٫ْرتْت ٚذيو مبٛدب ايكإْٛ زقِ 
َهاؾش١ دسا٥ِ تك١ٝٓ املعًَٛات، إذ ٜعد َصٚد اـد١َ َط٪٫ًٚ عٔ إْػا٤ أٚ إداز٠ املٛاقع 

٢ غبه١ بٗا عً ٜتِ ا٫تؿاٍاإليهرت١ْٝٚ أٚ اإلغساف عًٝٗا أٚ بجٗا أٚ إزضاهلا عٝح 
 . (1)ا٫ْرتْت

 انفرع انثانث
 رقابت مىاقع انتىاصم االجتماعٍ

 ٜٛدد يف ايٛقت اؿاقس قٛاْني خاؾ١ تٓعِ َط٪ٚي١ٝ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ. ٫      
احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜٓػس  املٛاقع عٔٚذٖب ايبعض إىل اَها١ْٝ قٝاّ َط٪ٚي١ٝ ٖرٙ 

ي١ٝ َدٜس ايٓػس يف فاٍ ايؿشاؾ١ ايتكًٝد١ٜ، ٚتٓتؿٞ ٖرٙ يف ٖرٙ املٛاقع قٝاضًا ع٢ً َط٪ٚ
 املط٪ٚي١ٝ يف ساي١ غٝاب ايتدخٌ ايطابل.

َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بٛادب ايسقاب١ ايطابك١ اَس  إيصاًّٜٚشغ بٗرا ايؿدد إٔ      
ٜؿعب ؼكٝك٘ َع ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايبٝاْات اييت تٓػس ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، إ٫ 

اؿاٍ ىتًـ َع ايسقاب١ اي٬سك١، إذ متتًو َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ  إ
اييت متهٓٗا َٔ سرف أٟ قت٣ٛ ٜتٛؾٌ املٛقع إىل بؿٛز٠ أنٝد٠ إىل أْ٘ غري قاْْٛٞ ع٢ً 
ٚؾل ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ املسع١ٝ يف دٚي١ َٔ ايدٍٚ ٚغ٬ؾ٘ تكّٛ املط٪ٚي١ٝ عل املػسؾني 

 قع. ع٢ً ٖرا املٛ

اييت ميهٔ إ متازضٗا َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ْؿطٗا ع٢ً  ايرات١ٝ أَا بايٓطب١ يًسقاب١   
املطتددَني، ؾٓذد إٔ ٖرٙ ايسقاب١ ػد هلا َهاًْا يف أغٗس َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ. 

َٛظـ  25٘ َا ٜعسف مبٛظؿٞ اؿُا١ٜ ٚايرٜٔ ٫ ٜصٜد عددِٖ عٔ ٜؾُٛقع ؾٝظ بٛى َج٬ً يد
ًَٕٝٛ َػرتى يف ؾٝظ بٛى، ٚؾسٜل املٛظؿني ٖرا ٜساقب  850ُٕٛ يف ؾُٝا ٜكسب ب ٜٚتشه

املٛقع ْؿط٘ بأدم تؿاؾًٝ٘، نُا ٜتِ ايتعإٚ بِٝٓٗ ٚبني ايػسط١ ايؿع١ًٝ يف أَانٔ كتًؿ١ 
ٜصًٜٕٛ اؿطابات اي١ُٖٝٛ ٚؾٛز ايتعسٟ  اسٍٛ ايعامل، إذ ٜعدٕٚ مبجاب١ ايػسطٞ ايدٚيٞ. نُ

                          

 .210( د. طاهر شوقي مؤمن، الرقابة عمى محتوى االنترنت، مصدر سابق، ص0)
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. ٚبايٓطب١ ملٛقع تٜٛرت لد غسن١ تٜٛرت تعًٔ أْٗا ئ (1)اإلزٖاب١ٝوات أٚ ايؿٛز أٚ ايتؿس
متازع ايسقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ قبٌ إٔ تٓػسٙ ٚاْٗا ئ ؼرف اٟ َاد٠ دازس١، بٌ ؾكط 

 املطتددَني ايرٜٔٚؾسست بأْٗا ؼاٍٚ إخطاز  ١غري قاْْٛٝ اضتشرف اٟ َاد٠ تعتكد اْٗ
س ؾ١ بايربٜد اإليهرتْٚٞ تٛقح هلِ ايطبب. ٜٚٛضٝتِ سذب زضا٥ًِٗ َٔ خ٬ٍ إزضاٍ زضاي

َٛقع تٜٛرت ٚض١ًٝ ملطتددَٝ٘ يتذٓب ايسقاب١ ؾع٢ً ايسغِ َٔ َٛقع تٜٛرت ودد َٛاقع َٔ 
خ٬ٍ ايٓعس يف املعسف ايسقُٞ ٭دٗص٠ اؿاضٛب اـاف بِٗ )اٟ بٞ( أٚ ٖٛاتؿِٗ احملُٛي١ 

)سٍٛ ايعامل( يف ساي١ َٓع  ازاختٝؾأْ٘ ٜتٝح َع ذيو ملطتددَٝ٘ تعدٌٜ َٛقعِٗ َٔ خ٬ٍ 
 . (2)ايتػسٜدات يف بًدِٖ

هٛش ي٘ َسادع١ احملت٣ٛ َٔ ادٌ  غٛغٌ ؾإٕ املٛقع ٜعًٔ بأْ٘ عبايٓطب١ ملٛق اَأ    
هٛش ي٘ إشايت٘ اٚ زؾض عسض احملت٣ٛ ايرٟ ٜعتكد بأْ٘ ٚ غسعٞ غري ؼدٜد َا إذا نإ

 .(3)كايـ يطٝاض١ املٛقع اٚ ايكإْٛ

ٛب ؾتػري بٓٛد اضتدداّ املٛقع إىل فُٛع١ َٔ احملعٛزات وعس تٝٛٝاَا َٛقع اي   
 :(4)املٛقع ْػسٖا ٖٚرٙ احملعٛزات

 قت٣ٛ ٜػٌُ َػاٖد ُعس٣ أٚ َػاٖد دٓط١ٝ .1
 قت٣ٛ ؾسٜح أٚ ٜكِ َػاٖد عٓـ. .2
 .قت٣ٛ وض ع٢ً ايهسا١ٖٝ .3

                          

الل الشيخ زيادة، العالقة بين االعالم التقميدي وشبكات التواصل االجتماعي ( د. ج0)
الخصوصية والمهنية، مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي التطبيقات واإلشكاليات 

 .09، ص 2101المنهجية، كمية االتصال، جامعة اإلمام بين محمد االسالمية، 
 .21( د. جالل الشيخ زيادة، مصدر سابق، ص 2)
 وردت هذه الشروط في بنود استخدام موقع غوغل  (6)

                https://www.google.ae/intl/ar/policies/terms/regional.html 
 ( وردت هذه المحظورات في بنود استخدام موقع يوتيوب 1)

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/ar/communityguidelinles.
htm     

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/ar/communityguidelinles.htm
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/ar/communityguidelinles.htm
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 ايسضا٥ٌ غري املسغٛب ؾٝٗا، ٚايبٝاْات ايٛؾؿ١ٝ املك١ًً، ٚعًُٝات اـداع. .4
ػٓذع اٯخسٜٔ، ٚغاؾ١ ا٭طؿاٍ، ع٢ً تٓؿٝر أْػط١ قد تطبب ٣ٜٛ قاز أٚ خطري قت .5

 .هلِ ا٭ذ٣

َٔ ايدٍٚ متازع ايسقاب١ ع٢ً  ًاْٚٓٛٙ أخريًا بؿدد َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ إٔ عدٜد    
َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ ٦ٖٝات كتؿ١ بايسقاب١ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت، ٖٚٞ قد 

ملٛاقع إشاي١ قت٣ٛ َعني أٚ ؾؿشات قدد٠ إذا تكُٓت خسقًا يكٛاْني تطًب َٔ ٖرٙ ا
يف ايدٚي١  بأنًُ٘ٚاْع١ُ تًو ايدٍٚ ؼت طا١ً٥ سذب تًو ايؿؿشات اٚ ٚقـ املٛقع 

 املعرتق١.
 ادلطهب انثانٍ

 انرقابت انعامت أو احلكىمُت
ٍٚ ع٢ً َٛاقع ٖٚٞ ايسقاب١ اييت متازضٗا ٦ٖٝات إداز١ٜ عا١َ أٚ قكا١ٝ٥ يدٚي١ َٔ ايد   

ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، عٝح ميهٓٗا َٔ إشاي١ أٟ قت٣ٛ ٜجبت هلا أْ٘ ٜٓتٗو سكٛم ايػري أٚ 
 ٜتعازض َع ايكٛاْني املسع١ٝ يف تًو ايدٚي١.

إ َطأي١ ايسقاب١ ايعا١َ أٚ اؿه١َٝٛ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت عًَُٛا ٚع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ     
 ٌ ددٍ بني َعرتض َٚ٪ٜد.ا٫دتُاعٞ خؿٛؾًا ناْت ع٢ً ايدٚاّ ق

عٔ طسٜل  اضتددَتؾؿٞ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ناْت ايتطبٝكات ا٭ٚىل يًسقاب١ قد    
 SOFTWARE FILTERINGبساَر اؿذب  باضِظاٖس٠ اؿذب يف املهتبات 

بػسض اؿُا١ٜ، إ٫ إ طسٜك١ اؿذب ٖرٙ ن ا٫عرتاض عًٝٗا َٔ عمع١ٝ املهتبات ا٫َسٜه١ٝ 
ٕ ٖرٙ ايرباَر إٕ تٝكٓت أبعد  ١1997 ٓناْت ت٪ٜد ٖرٙ ايرباَر يف بداٜتٗا َٓر ضبعد إ 

ؼد َٔ املعًَٛات اييت تٛؾسٖا غبه١ ا٫ْرتْت يػًل عدٜد َٔ املٛاقع امل١ُٗ، ٚقد زؾعت 
إذ  ،ٖرٙ ايرباَر باملهتبات، ٚخاؾ١ بعد تطٛزٖا اضتدداّايككاٜا بٗدف اؿد َٔ  ٔعدد َ

تهٕٛ ع١ًُٝ ايسقاب١ ع١ًُٝ  عٝحبؿٛز٠ َتعُد٠ يًشرف ٚاإلقاؾ١ ٜعٗس أْٗا تطتددّ  أبد
  .(1)ىدّ ع١ًُٝ ايطٝطس٠ عًٝٗاٚمبا َتعُد٠ تطِٗ يف ا٫ضت٤٬ٝ ع٢ً ايػبه١ 

                          

 .13( د. مصطفى عبد الغني، مصدر سابق، ص 0)
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ؾساع قاْْٛٞ داخٌ اي٫ٜٛات املتشد٠ بؿدد قا١ْْٝٛ ايسقاب١ اؿه١َٝٛ ع٢ً أ ْٚػ     
 502زقِ  باإلْرتْتاف اـ 1996ا٫ْرتْت ؾبُٛدب قإْٛ ا٫تؿاٍ عٔ بعد يط١ٓ 

ٚاملعسٚف بكإْٛ ا٫تؿا٫ت اي٥٬ك١ َٓع ٖرا ايكإْٛ إزضاٍ َا ٖٛ ؾاسؼ ٚغري ٥٫ل ملٔ ِٖ 
غري قاْْٛٞ ٚقد اثاز ايكإْٛ اعرتاقات غدٜد٠ ٚطعٔ بعدّ  ًاٚعدٙ اَس 18أقٌ َٔ ض١ٓ 

تكسز احمله١ُ دضتٛزٜت٘ َٔ داْب اؼاد اؿسٜات املد١ْٝ ا٫َسٜه١ٝ ٖٚٛ َا أد٣ بايٓٗا١ٜ إ 
إٔ ٖرا ايكإْٛ ود َٔ سس١ٜ ايبايػني يف اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ  1998ايعًٝا يف ض١ٓ 

 ٚبا٭خـخ٬ٍ غبه١ ا٫ْرتْت مما ٜعادٍ ايسقاب١ ٖٚٛ بريو ٜتعازض َع ايدضتٛز ا٫َسٜهٞ 
ٖٚٛ املتعًل عس١ٜ ايسأٟ  1997َع أٍٚ تعدٌٜ َٔ ايتعد٬ٜت اييت أدخًت عًٝ٘ ض١ٓ 

 .(1)احمله١ُ إىل أْ٘ غري دضتٛزٟ اْتٗتبري َٚٔ ثِ ٚايتع

قاًْْٛا هٝص يًُشانِ ؾسض سعس ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت  ايهٛلسعَٚ٪خسًا أؾدز      
تبٓت نُا بعد قكا٤ عكٛب١ ايطذٔ،  يًُساقب١ بايٓطب١ ملستهيب اؾسا٥ِ اؾٓط١ٝ اـاقعني

ات ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚذيو غري قدد املد٠ ع٢ً غبه ًاؿسض سعست قٛاْني تبعض اي٫ٜٛا
ناْت اؾسمي١ تتكُٔ اضتدداّ  عُا إذااؾٓط١ٝ بػض ايٓعس اؾسا٥ِ بايٓطب١ ملستهيب 

 . (2)اؿاضٛب أٚ ا٫ْرتْت

ٔ ا٫عرتاقات اييت ٚادٗتٗا قا٫ٚت ؾسض ايسقاب١ يف اي٫ٜٛات املتشد٠ َٚع٢ً ايسغِ     
ٝٗا مبٛدب قإْٛ ٜتٝح ايسقاب١ يػري ا٫َسٜه١ٝ لد إٔ ٖرٙ ايسقاب١ قد ن املٛاؾك١ عً

اؿاًَني يًذٓط١ٝ ا٭َسٜه١ٝ ايرٜٔ ٜطتددَٕٛ ا٫ْرتْت، ٚمبٛدب ٖرا ايكإْٛ ٜطُح 
يًشه١َٛ ا٭َسٜه١ٝ بايدخٍٛ إىل ايبٝاْات ايػدؿ١ٝ ٭ٟ َٛاطٔ غري أَسٜهٞ، إذا نإ 

 .(3)ٜطتددّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ

عٔ طسٜل ايككا٤ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اؾداز أٚاَس  ٚتأخر بعض ايدٍٚ بأضًٛب ايسقاب١    
ؾؿٞ املاْٝا ؾدز  أْػطتٗا قكا١ٝ٥ يٛضطا٤ ا٫ْرتْت أٚ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ بٛقـ

                          

( فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق 0)
 .011، ص 2116جامعة اإلسكندرية، 

 .63-61در سابق، ص ( مهدي عبدالرحمن، مص2)
( د. عمي كريمي، مواقع التواصل االجتماعي وحدود حرية الرأي والتعبير، مصدر سابق، 6)

 .3ص
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عدد نبري َٔ ا٫سهاّ َٔ احملانِ اإلداز١ٜ ا٫ملا١ْٝ أندت ع٢ً أسك١ٝ ايطًطات ا٫ملا١ْٝ يف 
ت ٚاملٛاقع اييت تتكُٔ قت٣ٛ إٔ تطتُس بطًبٗا ملكدَٞ خدَات ا٫ْرتْت ملٓع ايؿؿشا

 .(1)غري قاْْٛٞ

اَا يف ؾسْطا ؾإٕ أضًٛب ايسقاب١ ايعا١َ اٚ اؿه١َٝٛ قد ن تكسٜسٙ يف عدٜد َٔ ايٓؿٛف    
 هٓٓا ؼدٜدٖا مبا ٜأتٞ:ميايكا١ْْٝٛ ٚاييت 

: ؾكد تكُٔ ٖرا ايكإْٛ َٛاد LCEN 575/2004قإْٛ ايجك١ يف ا٫قتؿاد ايسقُٞ زقِ   .1
ايسقاب١ اؿه١َٝٛ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت. ؾبُٛدب املاد٠ ا٫ٚىل َٔ ايكإْٛ  عدٜد٠ أداشت

ايهسا١َ ا٫ْطا١ْٝ ٚسس١ٜ  اسرتاّهب إ متازع يف إطاز  اإليهرت١ْٝٚؾإٕ سس١ٜ ا٫تؿا٫ت 
خسٜٔ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ٚسادات ايدؾاع ايٛطين، ٚع٢ً ٚؾل ٖرا ايٓـ ًَٚه١ٝ اٯ

ٚضا٥ٌ ا٫تؿا٫ت َٚٔ قُٓٗا غبه١ ا٫ْرتْت محا١ٜ  ع٢ً  اب١سقايهٛش يًطًطات ايعا١َ 
 يًُؿاحل ايطابل ذنسٖا.

املعدي١ ميهٔ يًطًطات ؾسض زقاب١  LCENٚمبٛدب املاد٠ ايطادض١ َٔ قإْٛ      
َ٪قت١ ٚقدد٠ بطًب َٔ ايككا٤ ؿطاب ايطًطات ايعا١َ َٔ داْب ٚضطا٤ ا٫ْرتْت َٔ 

َٚتعٗدٟ اإلٜٛا٤ بايٓطب١ ي٬ْتٗانات املتعًك١  ايكطاع اـاف َصٚدٟ خد١َ ا٫ْرتْت
 . يٮطؿاٍباؾسا٥ِ قد ا٫ْطا١ْٝ اٚ ايتُٝٝص ايعٓؿس أٚ ْػس ؾٛز دٓط١ٝ 

َٔ ايكإْٛ ىكع َكدَٞ خد١َ ا٫تؿا٫ت يًذُٗٛز يًطًطات  18ٚع٢ً ٚؾل املاد٠    
ايعاّ أٚ ع٢ً ايٓعاّ  اعتدا٤اإلداز١ٜ عٓدَا ٜهٕٛ ٖٓاى اعتدا٤ ع٢ً أٚ خطس دطِٝ أٚ 

 َؿاحل ايدؾاع ايٛطين.
مبٛدب املاد٠ ا٫ٚىل َٔ ٖرا ايكإْٛ إٔ سس١ٜ : 67/1986قإْٛ سس١ٜ ا٫تؿا٫ت زقِ   .2

ايهسا١َ اإلْطا١ْٝ ٚسس١ٜ ًَه١ٝ  اسرتاّا٫تؿا٫ت بايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ ٫ متٓع َٔ 
 ا٫خسٜٔ ٚمحا١ٜ ا٫طؿاٍ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ.

َٔ ايكإْٛ ؾإٕ اجملًظ ا٭ع٢ً يًُٛاد ايطُع١ٝ ميازع ايسقاب١ ع٢ً املٛاد  14أَا املاد٠     
 املٓػٛز٠ بٛضا٥ٌ ا٫تؿا٫ت يف قطاع اإلع٬ٕ.

                          

 .21( أكمل يوسف السعيد يوسف، مصدر سابق، ص 0)
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ٚاـاف ببعض أسهاّ ا٭َٔ  LOPPSIٚاملط٢ُ قإْٛ  267/2011ايكإْٛ زقِ  .3
ايداخًٞ ٚايرٟ قسز سذب املٛاقع اإلباس١ٝ، ٚقد أعطت ْؿٛف ٖرا ايكإْٛ اؿل 

اإلداز١ٜ يف زقاب١ املٛاقع اييت تٓتٗو املباد٨ اؾٖٛس١ٜ يًذُٗٛز١ٜ ٚض١َ٬  يًطًطات
 ٜدات اإلزٖاب١ٝ ٚاؾسمي١ املٓع١ُ.ٗداإلقًِٝ ٚايت

ٜٚطتٗدف ٖرا ايكإْٛ َهاؾش١ ا٫عُاٍ ا٫زٖاب١ٝ، ٚمبٛدب : 1168/2013ايكإْٛ زقِ   .4
تؿا٫ت ٭غساض َٔ ٖرا ايكإْٛ هٛش يًطًطات اإلداز١ٜ ايدخٍٛ ع٢ً ا٫ 20املاد٠ 

  ثبات ا٫عُاٍ اإلزٖاب١ٝ.إايتدخٌ ٚ
اَا بايٓطب١ يًسقاب١ ايعا١َ أٚ اؿه١َٝٛ يف دٚي١ ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ؾتُازع يف     

َٔ داْب ٦ٖٝتني سهَٛٝتني، ا٭ٚىل ٖٞ اهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬تؿا٫ت ٚاملػه١ً  ذات٘ ايٛقت
. ؾع٢ً ٚؾل املاد٠ 2008يط١ٓ  5إْٛ زقِ ٚاملعدٍ بايك 2003يط١ٓ  3مبٛدب ايكإْٛ زقِ 

َٔ ايكإْٛ ٜتٛىل فًظ إداز٠ اهل١٦ٝ بإؾداز ايرتاخٝـ أٚ ايػا٥ٗا أٚ متدٜدٙ أٚ تعدًٜٗا  10
ي١٦ًٝٗ طًب  َٔ ايكإْٛ ول 14ٚؾكًا ٭سهاّ ايكإْٛ ٚاي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ. ٚمبٛدب املاد٠ 

١٦ إؾداز ايتٛدٝٗات اييت تكتكٝٗا أٟ َعًَٛات ٭ْػط١ اهل١٦ٝ، ٜٚتٛىل فًظ إداز٠ اهلٝ
 َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ 67َؿًش١ ا٭َٔ ايكَٛٞ أٚ ايع٬قات ايدٚي١ٝ. ٚمبٛدب املد٠ 

صّ ًتٜ ا٫تؿا٫ت قطاع تٓعِٝ غإٔ يف ٣٠٠٣ّ يط١ٓ( ٣زقِ ) اؼادٟيًُسضّٛ بكإْٛ 
دز ٚتكّٛ املسخـ ي٘ بتٛؾري خدَات ا٫ْرتْت بايػسٚط ٚاملعاٜري احملدد٠ بايرتخٝـ ايبؿا

  .اهل١٦ٝ مبساقب١ اـد١َ املكد١َ َٔ قبٌ املسخـ هلِ
كد اضتشدثت َ٪خسًا مبٛدب ايكإْٛ ؾاَا اهل١٦ٝ ايعا١َ ا٭خس٣ اييت تتٛىل ايسقاب١      

ٚاملط٢ُ باهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يٮَٔ اإليهرتْٚٞ ٖٚٞ ١٦ٖٝ عا١َ  2012يط١ٓ  3ا٫ؼادٟ زقِ 
َٔ ايكإْٛ ؾإٕ اهلدف َٔ إْػا٤ ٖرٙ اهل١٦ٝ ٖٛ  4 َكسٖا َد١ٜٓ ابٛظيب، ٚع٢ً ٚؾل املاد٠

َٔ قإْٛ اهل١٦ٝ  14محا١ٜ غبه١ ا٫تؿا٫ت ْٚعِ املعًَٛات يف ايدٚي١. ٚع٢ً ٚؾل املاد٠ 
هٛش ي١٦ًٝٗ يف اؿا٫ت ايطاز١٥ ٚبعد اضتط٬ع زأٟ َطتػاز ا٭َٔ ايكَٛٞ ؾ٬س١ٝ َساقب١ 

١ تبني ي١٦ًٝٗ اغرتانٗا يف أٟ عٌُ اٚ اخرتام أٚ سذب غبه١ ا٫تؿا٫ت ٭ٟ غدـ أٚ دٗ
ت اؿ١ٜٛٝ اٚ اؾٗات آعاّ أٚ ايطًِ ا٫دتُاعٞ أٚ املٓػٜ٪ثس ع٢ً أَ ايدٚي١ أٚ ايٓعاّ اي

ايعا١َ أٚ اـاؾ١ أٚ أٟ عٌُ ٜ٪ثس ع٢ً سٝا٠ أٚ اَٛاٍ أٟ غدـ َٛدٛد بايدٚي١، بػسط 
 غ٪ْٚٗا.إ ٜتِ أخطاز ايٓٝاب١ ايعا١َ باإلدسا٤ املتدر خ٬ٍ أضبٛع إلعُاٍ 
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 تـاخلامت
ْطٛقٗا إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات بعد اْتٗٝٓا َٔ نتاب١ ٖرا ايبشح ؾكد تٛؾًٓا     

 ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ:
 ايٓتا٥ر: -أ٫ًٚ

َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٖٞ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ تكّٛ بإْػا٥ٗا ٚإدازتٗا غسنات  .1
ؾؿشات غدؿ١ٝ عٔ طسٜل َتدؿؿ١ تتٝح َٔ خ٬ٍ ٖرا املٛاقع يًُطتددَني إْػا٤ 

ايتطذٌٝ يف ٖرٙ املٛاقع، ٜٚتُتع املطتددَٕٛ ايرٟ ٜطذًٕٛ يف ٖرا ايٓٛع َٔ املٛاقع 
بإَها١ْٝ ْػس ٚتٛزٜد َا ٜػا٩ٕٚ َٔ َعًَٛات قد تهٕٛ َهتٛب١ اٚ َس١ٝ٥ ؾك٬ً عٔ 
اَها١ْٝ ايتٛاؾٌ املباغس َع باقٞ املػرتنني يف ٖرٙ املٛاقع نإزضاٍ ايسضا٥ٌ أٚ 

سض املس١ٝ٥ أٚ املطُٛع١ أٚ ايؿٛز ٚاملػازن١ يف املًؿات ايػدؿ١ٝ ٚتبادٍ َكاطع ايع
 اٯزا٤ ٚا٫ؾهاز ؾُٝا بِٝٓٗ.

٫ تعد ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ أَسًا َبتدعًا أٚ َطتشدثًا، ٚإمنا تعٛد  .2
 ظرٚزٖا إىل اعُام ايتازٜذ، ٚقد تأندت ايسقاب١ بٛؾؿٗا قٝد ع٢ً سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري

بعٗٛز ايطباع١ ٚايؿشاؾ١ ايتكًٝد١ٜ ثِ تطٛزت بطسٜك١ ممازضتٗا َع ظٗٛز ٚضا٥ٌ 
اإلع٬ّ اؿدٜج١ َجٌ ايسادٜٛ ٚايتًؿصٜٕٛ، ٚاخرت ايسقاب١ أخريًا طسٜكٗا يف فاٍ غبه١ 

 ا٫ْرتْت ٚتطبٝكٗا اؿدٜح َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.
٢ً فُٛع١ َٔ ا٫ضظ تطتٓد ؾهس٠ ؾسض ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ع .3

ايكا١ْْٝٛ ٚاييت تٓٗض بٛؾؿٗا َطٛغات تجبت بإٔ ؾسض ايسقاب١ ٫ ٜطتٓد إىل ؾساؽ إمنا 
 إىل اعتبازات قا١ْْٝٛ تطبؼ ع٢ً ايسقاب١ ثٛب املػسٚع١ٝ.

ْعسًا ملا خًؿت٘ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ َٔ ظٛاٖس ضًب١ٝ متجٌ بٛدٛد نِ ٖا٥ٌ َٔ  .4
ايػسنات ايكا١ُ٥ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ قد احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ لد إٔ 

ؾأت إىل اؽاذ تدابري ت٪دٟ ٚيٛ بػهٌ غري نًٞ اىل اؿد اٚ ايتدؿٝـ َٔ ْطام 
احملت٣ٛ غري ايكاْْٛٞ، ٚقد متجًت ٖرٙ ايتدابري بٛضا٥ٌ ٚقا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ إيصاّ َٛاقع 

َا ٜتٝح يًُٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ايػدـ ايساغب بايتطذٌٝ يف املٛاقع بتكدِٜ 
ايتعسف ع٢ً غدؿ٘، ؾك٬ً عٔ ذيو تٓـ غسٚط اضتدداّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ 
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ع٢ً فُٛع١ َٔ ايبٓٛد ٚاييت َٔ قُٓٗا استؿاظ املٛقع عك٘ يف إشاي١ أٟ قت٣ٛ غري 
 قاْْٛٞ.

تعٗس تطبٝكات ايدٍٚ تعدد ؾٛز ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، ؾٗٓاى بعض  .5
٢ٓ اضًٛب ايسقاب١ ايككا١ٝ٥ اي٬سك١، ٖٚٓاى دٍٚ تتب٢ٓ ا٭ضًٛب ايكا٥ِ ع٢ً ايدٍٚ تتب

 َٓح ايطًط١ ٭دٗص٠ إداز١ٜ عا١َ ملُازض١ ايسقاب١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.

 : ايتٛؾٝات
ْدعٛ املػسع ا٫َازاتٞ إىل تطٜٛس ايتػسٜعات املتعًك١ بتٓعِٝ تكدِٜ ٚاضتدداّ اـدَات  .1

ْرتْت ْعسًا يكؿٛز ٖرٙ ايتػسٜعات عٔ اإلساط١ باملػانٌ اييت اييت تتٝشٗا غبه١ ا٫
 تجريٖا غبه١ ا٫ْرتْت ٚتطبٝكاتٗا املتعدد٠.

ٚبٗرا ايؿدد ْدعٛ املػسع ا٫َازاتٞ إىل إ ورٚ سرٚ ايتػسٜعات ا٭ٚزٚب١ٝ ٫ٚ ضُٝا  .2
ايتػسٜع ايؿسْطٞ يف تٓعِٝ َط٪ٚي١ٝ ٚضطا٤ غبه١ ا٫ْرتْت ٚغاؾ١ َط٪ٚيٝتِٗ يف 

اب١ ع٢ً احملت٣ٛ ايرٟ ٜٓػس ع٢ً ايػبه١ ٚعدّ ا٫نتؿا٤ بٓؿٛف ايكإْٛ ا٫ؼادٟ ايسق
 اـاف مبهاؾش١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات. 2012يط١ٓ  5زقِ 

إهاد قٓٛات اتؿاٍ بني اهل٦ٝات املهًؿ١ باختؿاف ايسقاب١ ٚا٫ؾساد داخٌ ايدٚي١،  .3
٢ً غبه١ ا٫ْرتْت َٚٔ عٝح ميهٔ ٖ٪٤٫ ا٫ؾساد َٔ ايتبًٝؼ عٔ أ١ٜ كايؿات تكع ع

 قُٓٗا َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ ػازب ايدٍٚ ا٫خس٣ بٗرا اجملاٍ.
إؾداز يٛا٥ح ٚاقش١ ٚغؿاؾ١ تٓعِ اضتدداّ ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٫ٚضُٝا  .4

ا٫يتصاَات اييت تكع ع٢ً ايػسنات اييت تدٜس ٖرٙ املٛاقع ؾُٝا ٜتعًل مبط٪ٚيٝتٗا يف 
٢ َا ٜٓػس َٔ قت٣ٛ ٚؼدٜد اؾصا٤ات اييت تكع عًٝٗا يف ساي١ إخ٬هلا بٗرٙ ايسقاب١ عً

 املط٪ٚي١ٝ.

 :ادرـادلص
 ايهتب: -أ٫ًٚ

ا٫سهاّ املٛقٛع١ٝ املتعًك١ -د. عمٌٝ عبدايباقٞ ايؿػري، ا٫ْرتْت ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ. 1
 .2002، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝب ايكاٖس٠ باإلْرتْت
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ٚضا٥ٌ ا٫ع٬ّ ايٓػأ٠ ٚايتطٛز، داز أضا١َ يًٓػس ٚايتٛشٜع،  د. ؾ٪اد أمحد ايطازٟ،. 2
 .2011عُإ، 

 .1974د. ؾ٪اد ايعطاز، َباد٨ اإلداز٠ ايعا١َ، داز ايٓٗك١، ايكاٖس٠، . 3
د. عبد ايؿتاح بَٝٛٞ سذاشٟ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًشه١َٛ ا٫يهرت١ْٝٚ، ايهتاب ا٭ٍٚ، داز . 4

 .2003ايؿهس اؾاَعٞ، 
 .1999ٞ، سكٛم ا٫ْطإ تطٛزٖا َٚسدعٝتٗا، داز ايٓػس املػسب١ٝ، د. عًٞ نسمي. 5
د. غٓاّ قُد غسٜـ، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يإلع٬ْات ايتذاز١ٜ عرب غبه١ ا٫ْرتْت، داز . 6

 .2008اؾاَع١ اؾدٜد٠، ا٫ضهٓدز١ٜ، 
ٜت ي٢ًٝ أمحد اؾساز، ايؿٝظ بٛى ٚايػباب ايعسبٞ، َهتب١ ايؿ٬ح يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايهٛ. 7

2012. 
قُد سطني َٓؿٛز، املط٪ٚي١ٝ اإليهرت١ْٝٚ، داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ يًٓػس، اإلضهٓدز١ٜ، . 8

 .2003ايطبع١ ا٭ٚىل، 
د. َؿطؿ٢ عبد ايػين، ايٝات ايسقاب١ املسنص١ٜ ا٭َسٜه١ٝ ع٢ً ا٫ْرتْت يف ايٛطٔ ايعسبٞ، . 9

 .2006داز ايعني يًٓػس ٚايطباع١، 
ّ اإليهرتْٚٞ ا٭ضظ ٚأؾام املطتكبٌ، داز ا٫عؿاز يًٓػس عؿاّ ؾ٬ح، اإلع٬ . َس10ٟٚ

 .2015ٚايتٛشٜع، عُإ، 
 ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ: -ثاًْٝا

زؾاع ؾتٝش١، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُعًَٛات ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ  .1
 .2012 تًُطإ، -اٜدكايطٝاض١ٝ،  داَع١ أبٞ بهس بً ٚايعًّٛاؿكٛم 

د شٜدإ، َسنص ايطؿٌ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، زضاي١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ؾاط١ُ غشات١ أمح .3
 .2003اؿكٛم داَع١ اإلضهٓدز١ٜ، 

قُد خًٌٝ ايكٝطٞ، ايسقاب١ ع٢ً غبهات ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ: ؾٝظ بٛى ٚتٜٛرت َٔ  .4
، زضاي١ 2014-2-1ٚيػا١ٜ  2013-10-1ٚد١ٗ ْعس طًب١ اؾاَعات ا٫زد١ْٝ يًؿرت٠ َٔ 

 .2014ازب ٚا٫ع٬ّ، داَع١ ايبرتا٤، َادطتري، ن١ًٝ ا٫د
ٚضا٥ٌ  اضتدداّقُد بٔ عبدايعصٜص بٔ ؾاحل احملُٛد، املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٜ عٔ إضا٠٤  .5

ا١َٝٓ٫، قطِ ايعداي١  يًعًّٛايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، أطسٚس١ دنتٛزاٙ، داَع١ ْاٜـ 
 .2014اؾٓا١ٜ، 
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زد١ْٝ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ٚضاّ طاٌٜ ؾسسإ ايبػابػ١، دٚاؾع اضتدداّ طًب١ اؾاَعات ا٭ .6
ٚاغباعاتٗا )ؾٝطبٛى ٚتٜٛرت( دزاض١ ع٢ً طًب١ اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ ٚداَع١  ا٫دتُاعٞ

 .2013، ايبرتا٤داب ٚايعًّٛ، داَع١ ري، ن١ًٝ اٯمنٛذدًا، زضاي١ َادطتأ ايبرتا٤

 ايبشٛخ: -ثايجًا 
اجملًد  9ايعدد  ، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملكدَٞ خد١َ ا٫ْرتْت، ف١ً املٓاز٠،أمحد قاضِ ؾسح .1

 عُإ. 2007، ايط١ٓ 3

أنٌُ ٜٛضـ ايطعٝد ٜٛضـ، املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ملكدَٞ املٛاد اإلباس١ٝ عرب ا٫ْرتْت،  .2
ف١ً ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتؿاد١ٜ، داَع١ املٓؿٛز٠، عح َتاح ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت 

    : ا٫تٞع٢ً املٛقع 
http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/9.pdf 

د. د٬ٍ ايػٝذ شٜاد٠، ايع٬ق١ بني ا٫ع٬ّ ايتكًٝدٟ ٚغبهات ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ  .3
 ٚاإلغهايٝاتاـؿٛؾ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، َ٪متس ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ايتطبٝكات 

 .١2015، ن١ًٝ ا٫تؿاٍ، داَع١ اإلَاّ بني قُد ا٫ض١َٝ٬، املٓٗذٝ
د. سطني عٛض، أثس َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ يف ت١ُٝٓ املط٦ٛي١ٝ اجملتُع١ٝ يد٣  .4

 :ا٫تٞؾ١٦ ايػباب، دزاض١ َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت ع٢ً املٛقع 
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_housni

Awad.pdf 

خايد ساَد َؿطؿ٢، املط٦ٛي١ٝ اؾٓا١ٝ٥، يٓاغسٟ اـد١َ ايتك١ٝٓ َٚكدَٗا عٔ ض٤ٛ  .5
، َسنص ا٫َازات يًدزاضات اضرتاتٝذ١ٝغبهات ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، ف١ً ز٣٩  اضتدداّ

 .2012ا٫ضرتاتٝذ١ٝ، اجملًد ا٭ٍٚ، َازع 
 ا١َٝٓ٫. يًعًّٛ، داَع١ ْاٜـ د. عبداهلل غكسٕٚ، ٚضا٥ٌ ايسقاب١ ع٢ً ا٫ع٬ّ اـازدٞ .6
د. عبدايؿتاح قُٛد ن٬ْٝٞ، َد٣ املط٪ٚي١ٝ ايكاْْٛٞ ملكدَٞ خد١َ ا٫ْرتْت، عح  .7

     : ا٫تَٞتاح ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت ع٢ً املٛقع 
                                      http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf 

 3قاب١ ع٢ً قت٣ٛ ا٫ْرتْت، ف١ً َعٗد دبٞ ايككا٥ٞ، ايعد طاٖس غٛقٞ َ٪َٔ، ايس .8
 .2013- 1434ايط١ٓ ايجا١ْٝ، ذٟ ايكعد٠ 

http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/9.pdf
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يف  ا٫دتُاع١ٝد. ي٢ًٝ اؾٗين، منٛذز َكرتح يطٝاض١ اضتدداّ َٛاقع ايػبهات  .9
، َسنص ا٫َازات يًدزاضات اضرتاتٝذ١ٝف١ً ز٣٩ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، 

 .2015، ٜٛيٝٛ 1 ح، ايعددا٫ضرتاتٝذ١ٝ، اجملًد ايجاي

قُد عبداهلل َٓػاٟٚ، دسا٥ِ ا٫ْرتْت َٔ َٓعٛز غسعٞ ٚقاْْٛٞ، عح َتاح ع٢ً . 10
 http://uqu.edu.sa/page/ar/91354               غبه١ ا٫ْرتْت ع٢ً املٛقع ا٫تٞ: 

ايككا٤ ا٫َسٜهٞ ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ يػبهات ايتٛاؾٌ  َٗدٟ عبدايسمحٔ ، دزاض١ َٔ. 11
، 1434 1، ذٚ اؿذ36١، ف١ً املعٗد، تؿدز عٔ َعٗد دبٞ ايككا٥ٞ، ايعدد ا٫دتُاعٞ

 .2013 –أنتٛبس  2
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