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 المقدمة
نبددددحم بحمددددح ار جمددددت ،حعلددددو ونعملددددوض نمدددد،  دددداب  نعملددددو و ددددي   ح ددددانوض  

 إنندا نوحد  : مم نم،  يحنا محمح ونم، آلو وصحبو مجمعدينض آمدا بعدحونصم، ون 
 :مقحمة بحثنا ىذا من خالل الفقعات اآللية

لقدح اداا القدول الدويال بدتن اللكنولوجيدا  مدخل تعريفي بموضـو  البحـ :: اوال
ولكن المنالدق يقلحدا االنلدعاا بدااثع الملبداحل  محايحة وال لتثيع ليا نم، القانونض

لحقمدددينض نمددد، اا،دددل بوجدددوح لنعددديم ،دددانونا  ثدددع كدددل لالدددوع ميدددم لمعمدددوم بدددين ىدددذين ا
 داللالوع العممدا يفدل  ض (1)واللكنولوجيا بغاية لنعديم ا دلعماالليا والحدح مدن مخاالعىدا

اه مخدداالع يحمددل  ددا ثنايدد ونف ددآ ا،ددا حددخمة ممددام لقددحم الباددعيةض ولكنددو  ددا الو،ددت 
جدددة لمواجيدددة لمدددب المخددداالع ونليجدددة لدددذلب  قدددح بدددحت الحاض جمدددة ليدددحح حقدددوق اا دددعاح

واللغيددددعاتض ولعددددل مولدددد، ميددددام القددددانون ىددددا اال ددددلفاحة مددددن اللقددددحم العممددددا واللالددددوع 
اللكنولددددوجا حون الم دددداق بددددالحقوق والحعيددددات اا ا ددددية لال ددددعاحض ومددددن ىنددددا كانددددت 

                                                           

 ، ضاٌة9هحود اإلدرٗطٖ العلوٖ الوش٘شٖ، خوطْى ضٌة هي القانًْى الاان ، هةلاة الثحْد، ادد.  1

بحاااااااع ه ااااااانع  لااااااأ ياااااااثمة الوعلْهااااااان  العنلو٘اااااااة هطاااااااحْ  هاااااااي  ,19،  .2009

 .5/11/8112تنرٗخ السٗنرة  www.ism.ma/basic/web /technologieالوْقع
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مىمية وجوح الحوابال القانونية اللا يعمل  ا  الاعىا اللالوع اللكنولدوجا واللدا مدن 
 .(1)حم العمما نبت كبيعًا نم، المجلمع ونم، وحقوق اال عاححونيا يصب  اللق

العالميدددة  ولعدددل مدددن اىدددم معددداىع ىدددذا اللالدددوع ىدددو عيدددوع ادددبكة المعمومدددات 
( وما انبثق ننيا من خحمات نعيمة واللا يعح من اىميا موا،ع اللواصدل )االنلعنت

ع والكلابددات االجلمدداناض لمددب الموا،ددع اللددا لعلمددح الناددع اولكلعونددا لمصددوع واالخبددا
العامدة والخاصددةض ذلددب الناددع الددذ  يلخددذ مدن حعيددة اللعبيددع عالددا  ي ددللع بددو العحيددح 
مدددن االادددخاي للحقيدددق مايعيدددحون مدددن النوايدددا الخفيدددةض  دددا عدددل وجدددوح لادددعيعات ال 

 .(2)لحبال البيئة االلكلعونية وما يناع نمييا
نادداال مددن لنعيمددات لاددعيعية لحكددم ىددذا ال ويجدداحالمندداحاة  لدد،  وىددو مددا يددحنو 

خالل لححيح االللزامات اللا لقع نم، نالق الماع ين نمد، لمدب الموا،دع  حدال ندن 
ىدذا مدا اآلخدعينض خعو،دات ولجداوزات نمد،  لححيح م ؤوليليم القانونية اذا مدا حدحثت

 نحاول نبينو  ا بحثنا ىذا . 
لبدعز مىميدة ىدذا البحدث مدن خدالل ل دميال الحدو  نمد، : أهميـة البحـ : ثانيا  

مددددد، ،دددددحع كبيدددددع مدددددن االىميدددددة اال ىدددددو حالدددددة ا دددددلخحام موا،دددددع اللواصدددددل ن موحدددددوا
ومددددا يلعلدددد  نمدددد، ىددددذا  (االجلمددددانا باددددل، ااددددكاليا ) دددديق بددددوبض لددددويلعض يوليددددو 

اال دلخحام مددن اوحدداا ،انونيددة معيندة مددن خددالل ناددع محلدو  عيددع منا دد  وىددو مددا 
ع اصددب  حالدددة وا،عيدددة ل ددوح المجلمدددع اال لعاحدددا ومددا يحمدددل  دددا اليالددو مدددن مخددداال

لادددعيعات  لددد،  ندددن مدددح  الحاجدددة اً واحدددح اً ممدددا يعاليندددا لصدددوع  اجلمانيدددة و،انونيدددةض
خاصة لنعم نمل ىذه الموا،ع اخذين بنعع االنلباع حدق الجميدوع بالحصدول نمد، 

                                                           

القانًًْٖ، بحاع ه انع  لأ ياثمة  كرٗن كرٗوة، تأث٘ر اض عونل ال قٌ٘ن  الحدٗثة فاٖ تحق٘اا انهايد..  1

تاااانرٗخ السٗاااانرة  ouargla.dz-manifest.univ هطااااحْ  هااااي الوْقااااع ن  العنلو٘ااااةالوعلْهاااا

5/11/8112 . 

اهل فْزٕ احود، ضثط الٌشار اللم رًّاٖ با٘ي الْاقاع ّالواأهْل، بحاع ّ د.اضنهة احود  ثد الٌع٘ن . 8

كانًْى  -،نهعاة  ا٘ي ياوص دٗطاوثر -هقدم للوشانركة بوامتور القانًْى ّال مٌْلْ،٘ان، كل٘اة الحقاْ 

 . 822  ،انّل، هٌشْر بوةلة ا ونل الومتور، الةسء 8112نًٖ الث
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واللعبيدددع والحدددق بعدددحم اللدددحخل بالحيددداة الخاصدددة وىدددو  المعمومدددة والحدددق بحعيدددة الدددعا 
 عا ليذا النوا من المواحيع .بذلب يقوحنا لل ميال الحو  نم، القصوع اللاعي

للمثل  عحية البحث بوحع ،وانح ،انونية عصينة لبين : فرضية البح : ثالثا  
اللزامددات وم ددؤولية الماددع ين نمددد، موا،ددع اللواصددل االجلمدددانا مددن خددالل منا،ادددة 
االللزامددات اللددا لقددع نمدد، نددالقيم وكددذلب الم ددؤولية القانونيددة اللددا لددواجييم  ذا مددا 

 لع،ابدددددة واوادددددعاا المنددددداال بيدددددم واو ددددداحة مدددددن اللادددددعيعات القانونيدددددةمخمدددددو بواجددددد  ا
مدددن خدددالل ا دددلعاعة ،والددد  ،انونيدددة مو  اولكلعونيدددة لمدددحول اللدددا نالجدددت الموحدددواض

 .  وصيع القوانح اللقميحية  ييا بما يلال م مع انلااع ىذه الحالةً 
ــا   ل  يقلصددع نالدداق البحددث نمدد، الموا،ددع اللددا لقددع حاخدد: نطــاق البحــ : رابع

موا،ددع اللواصددل االجلمددانا واللددا يقددوم بلت ي دديا الددبع  حون عيعىددا مددن الخددحمات 
 اللا لقحميا ابكة المعمومات العالمية .

اال ددلخحام الماددين لموا،ددع اللواصددل االجلمددانا   ن: مشــةلة البحــ : خامســا  
مو  االخدعين نبدع نادع نبداعات وصدوع عيدع الئقدة لد،  وما يلعل  نميو مدن اال دا ة

ناددع نبدداعات لثيددع النعددعات الالائفيددة ممددا ييددحح وحددحة مو  ائع عيددع صددحيحةا ددناح و،دد
بااادخاي  حدعاعبيدا بقصدح النادع واا نجدا اومو  مااعكة لمب اال عدالمو  البالح

ايجاح نعام ،انونا لم ا لة االاخاي القائمين نم، لمب الموا،ع من  ل،  ما يحنونا
نمددد، ندددالقيمض ويكدددون ذلدددب البعدددا  خدددالل لححيدددح اللزامددداليم والم دددؤوليات اللدددا لمقددد،

 لد،  بدالعجوامو  بقوانح ،انونية عصدينة لواكد  اللالدوع اليائدل  دا مجدال االلصداالت
 القوانح اللقميحية ل ح النقي اللاعيعا  ا ىذا المجال . 

 دددديعلمح الباحددددث  ددددا ىددددذه الحعا ددددة نمدددد، المددددني  : منهجيــــة البحــــ :سادســــا  
ا دلقعا  النصدوي القانونيدة ذات الصدمة اللحميما والعمما اللالبيقا وذلب من خالل 

 بموحوا البحث . و يعلمح الباحث المني  المقاعن .
  :يلم لناول البحث من خالل الييكمية اللالية : هيةلية البح : سادسا  

 مطلب تمهيدي
 :ماىية موا،ع اللواصل االجلمانا: األولالمبح  
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 لععيا موا،ع اللواصل االجلمانا .: األولالمطلب 
 خصائي موا،ع اللواصل االجلمانا . : ب الثانيالمطل

 صوع موا،ع اللواصل االجلمانا .: المطلب الثال 
 :الم ؤولية الملعلبة نم، الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا: المبح  الثاني

 اعكان م ؤولية الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا .: األولالمطلب 
 قانونا لم ؤولية الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا اللكييا ال: المطلب الثاني

 مطلب تمهيدي 
،بددددددل الددددددحخول  ددددددا موحددددددوا البحددددددث البددددددح لنددددددا مددددددن  يددددددعاح مجمونددددددة مددددددن اللععيفددددددات  

 :والمصالمحات ذات الصمة بموحوا البحث واللا للمخي بددد
 عالجمعيددة الوالنيددة الفعن ددية النااددنددعا اللقعيددع الصدداحع نددن : النااددع االلكلعونددا .1

 اناحة نادعىامو  ناعىامو  لحعيعىامو  " الاخي الذ  يقوم بصياعة المعموماتبانو
نمددد، موا،دددع اللواصدددل االجلمدددانا" . والناادددع مو  وحدددعيا نمددد، ادددبكة االنلعندددتمو 

االلكلعونا ،ح يكون محيع لحعيع لمو،ع )الاخي الذ  ،ام بإناا  صفحة الوي (ض 
 كل  لعميقا نم، الوي ضمو  الوي ضو،ح يكون اخصًا مخع ،ام بناع المحلو  نم، 

حلدد، ع ددم صددوعةض مددن ىنددا يلبددين ان مو  مقالددع  يددحيومو  ع ددالةمو  مع ددل نصدداً مو 
لمنااددع االلكلعونددا مفيددوم وا ددع ومددعنض اذ ياددمل مددن ،ددام بإناددا  صددفحة اللواصددل 
االجلمانا و م  لألاخاي بالحخول الييا بعح ل دجيل بيانداليمض ومدن ،دام بلدحوين 

مادددخاي  لددد،  مع دددمو نبدددع الادددبكةمو  لو ووحدددعو نمددد، المو،دددعضالمحلدددو  وصدددياع
 .(1)آخعين

                                                           

1  . Information révélée par Graham CLULEY,consultant en technologie chez 

Sophos. 

خنلااد حنهااد ه،االمٔ، الوطاامّل٘ة الةٌنر٘ااة لٌنياارٕ الااادهن  ال قٌ٘ااة ّهقاادهِ٘ن  ااي ضااْء د.ًقااع  ااي 

حااع ه اانع  لاأ يااثمة الوعلْهاان  العنلو٘ااة  لاأ الوْقااع اضاا ادام يااثمن  ال ْاالاال ال، واان ٖ، ب

http://informatique.zebulon  5/11/8112. تنرٗخ السٗنرة. 

http://informatique.zebulon/
http://informatique.zebulon/
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نممية لخزين ع،ما لممعمومات وبثيا ونعحديا ع،ميدا نبدع  " ىا: . الناع االلكلعونا2
مو  صددددوعمو  اددددبكات االلصددددال و،ددددح لكددددون ىددددذه المعمومددددات نمدددد، اددددكل نصددددوي

 .(1)" ع ومات ويلم معالجليا باكل آلا
 : ىاوصوع الناع االلكلعونا  

يقوم  يو النااع بنادع النصدوي المالبوندة والمنادوعة : الناع االلكلعونا الصحفا: موال
 مع م  نلاج  كع  خاي بو .

 ددا ىددذا النددوا ال يكددون الناددع لنصددوي مالبونددة : الناددع االلكلعونددا الاخصددا: ثانيدداً 
نادع خبدع نبدع موا،دع مو  لعميق نمد، عم مو  ومناوعة م بقًا بل يكون  بحا  لعم 

 واصل االجلمانا . الل
مدن ،دانون المالبوندات والنادع ااعحندا ع،دم  3نع دت المداحة : المالبونة االلكلعونية .3

المالبونة االلكلعونية بتنيا " مو،دع الكلعوندا لدو نندوان الكلعوندا  2111ل نة  17
محددحح نمدد، اددبكة المعموماليددة يقددحم خددحمات الناددعض بمددا  ددا ذلددب االخبدداع واللقدداعيع 

الت واللعميقات ويخلاع الل جيل  ا  جل ينات  ا الحائعة بموج  واللحقيقات والمقا
 لعميمات يصحعىا الوزيع ليذه الغاية " .

واذا كنددا ،ددح لكممنددا نددن الناددع االلكلعونددا  ينالددب  ددؤال يالددعح نف ددو مددن ىددم القددائمون  
 نم، الناع االلكلعونا وما ىا االللزامات اللا لقع نمييم ؟

 :نقول ان االاخاي القائمين نم، الناع االلكلعونا ىمولالجابة نم، ىذا الل اؤل  
معندددو  يقدددوم بدددحوع  ندددا للوصددديل مو  كدددل ادددخي البيعدددا: ملعيدددح  الوصدددول .1

 ابكة االنلعنت . ل،  الم لخحم
معندددو  يعدددع  ايدددوا  صدددفحة الويددد  مو  كدددل ادددخي البيعدددا: ملعيدددح  االيدددوا  .2

 ال يع ع الخاي بو مقابل اجع معموم .مو  نم، الخاحم
 منل  خحمة المعمومالية . ىو: المنل  .3

                                                           

حود بادر، هانُْ الٌشار اللم رًّاٖ، دراضاة ه نحاة  لأ ياثمة الوعلْهان  العنلو٘اة،  لأ الارابط ا . 1

 . 11/11/8112. تنرٗخ السٗنرة  https://www.almrsal.com ال نلٖ

https://www.almrsal.com/
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المعنددددو  الددددذ يقددددوم بددددالعبال بددددين مو  ىددددو الاددددخي الالبيعددددا: نا،ددددل المعمومددددات .4
 الابكات .

نددن المعمومددات اللددا  ااولىددو نااددع المو،ددعض وىددو الم ددؤول : ملعيددح الخددحمات .5
 لناع نبع الابكة .

ندددن م  معمومددة عيدددع مادددعونة  ااولوىدددو الم ددؤول : مؤلددا الع دددالة "النااددع" .6
 الع ائلض وىو محوع بحثنا . للحمنيا

ومما لجحع االاداعة اليدو ان م دؤولية القدائمين نمد، احاعة الموا،دع االلكلعونيدة للو،دا 
نم، الحوع الذ  يقوم بوض اذ لقوم م دؤوليليم و قدا لمقواندح العامدة لمم دؤولية المحنيدة 

 .(1) وا  اكانت م ؤولية اخصية ام م ؤولية نن نمل الغيع
 :مفعوحة نم، القائمين نم، الناع االلكلعونا  يااما االللزامات ال

يقدع نمد، ندالق القدائمين نمد، النادع االلكلعوندا م دؤولية : . االللزام بمعا،بة المحلو 1
معا،بددددة محلددددو  الع ددددائل الددددذ  يالعحيددددا الم ددددلخحمونض ولكننددددا نددددع  انددددو مددددن عيددددع 

  الكدددم المعقدددول ان يقدددوم المادددع ين بمعا،بدددة و حدددي المحلدددو  لجميدددع الع دددائل ب دددب
 .(2)اليائل لممحلو  وال عنة اللا يناع بيا

يقدددع نمددد، المادددع ين نمددد، موا،دددع : االللدددزام بكادددا البياندددات الخاصدددة بالم دددلخحمين .2
اللواصددددددل االجلمددددددانا كددددددذلب اللددددددزام ميددددددم ىددددددو الكاددددددا نددددددن البيانددددددات الخاصددددددة 
بالم ددددلخحمين لمو،عددددو اذا مددددا ا،لحددددت الحاجددددة لددددذلبض كصددددحوع امددددع ،حددددائا مددددن 

 لصة .المحاكم المخ
ـــر المشـــرو  .3 ـــوش وي ـــزام بســـحب المحت  دددوا  اكدددان ذلدددب نندددح معع لدددو بدددذلب : االلت

 اذا ما ،ام الماعا نم، موا،ع اللواصل االجلمدانا  ننح االخباع ننومو  المحلو 

                                                           

 ثد الم انع ب٘اْهٖ حةانزٕ، الةارارن الوطا حدثة فاٖ ًلان  تمٌْلْ،٘ان الوعلْهان ، هم ثاة الم ا  د. . 1

 . 91  ،8119العرب٘ة، القنُرة، 

لوشاارّف فااٖ اّرباان ّفرًطاان ارّٓ هحوااد تقاإْ، هطاامّل٘ة هْاقااع الْٗاا   ااي الوح اآْ  ٘اار ا . 8

 .  828،  8112، 1،نهعة دهشا، العدد  –بحع هٌشْر فٖ هةلة الحقْ  ، ّالْلٗن  الو حدة
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 ددوا يددلخمي مددن الم ددؤولية القانونيددة اللددا  إنددو  ب ددح  المحلددو  عيددع الماددعوا
 .(1)كانت لللعل  نميو لو لم يقم بيذا االجعا 

كما يقدع نمد، المادعا نمد، : االلتزام باتخاذ االجراءات الالزمة لمنع تةرار التعدي .4
موا،ددددع اللواصددددل االجلمددددانا اللددددزام بالخدددداذ االجددددعا ات الالزمددددة لمنددددع لكددددعاع ذلددددب 

االحمن كما يالمق نميو م ؤولية نعام معدين النيدا  مو  اللعح ض  يقع نم، الماعا
نميدددو اللدددزام بدددانالم بدددا،ا الم دددلخحمين  ح دددابات المادددلعكين الم ددديئين كمدددا يلعلددد 

انالميددم نددن ال يا ددة  لدد،  بانيددا  ح ددا  الم دديئين و ددب  ذلددب االلغددا  باالحددا ة
 الملبعة لح  مو،عو .

 األول المبح 
 االجتماعي التواصل مواقع ماهية

لقددوم  كددعة اللواصددل االجلمددانا نمدد، اللواصددل بددين ا ددعاح وجمانددات : تمهيــد وتقســيم 
كينيم مدن اللواصدل ولبداحل االعا  واال كداع  دا م  و،دت وا  مكدان مدن الم لخحمين ولم

 2113االجلمددانا اللددا بددحمت بددالعيوع  ددا ندداما  اللواصددل و ددائل العددالمض ولمثددل
 مدن ملاحلدو بمدا دا مجدال االلصداالتض  ع،ميدة ثدوعة "Tim Oreilly مدن ،بدل " 2114و

مدن خدالل ايجداح اخصدية  المجلمدع حم دعا نل بديواللواصد  ديولة اللفاندل ة اللعبيدعيدحع 
ا لعاحدددية لعدددعا بدددد " الممدددا الاخصدددا " اللدددا لحدددم ،ائمدددة مدددن الم دددلخحمين ويدددلم مدددن 

 صفقات وابعام المؤلفاتمو  بعام  ناع  حال نن خالليا لباحل المعمومات والصحا،اتض
 ىدذه مدن جعدل الدذ  اامدع العدالمض معجدا  بدين ا،عاندوض واللنقدل مدع لجاعيدة واللواصدل

مالمبددين  لدد،  ىددو مددا يقلحددا لق دديم ىددذا المبحددثض و (2)البيعددة نالميددة ذات الاددبكات
للندداول لععيددا موا،ددع اللواصددل االجلمددانا امددا المالمدد  الثددانا  ااولنخصددي المالمدد  

 :  وا نخصصو لبيان خصائي موا،ع اللواصل االجلمانا وكما يتلا

                                                           

 . 822  اهل فْزٕ احود، هر،ع ضنبا،ّ اضنهة احود  ثد الٌع٘ند..  1

دٌٗااان  ثاااد العسٗاااس فِواااٖ، الوطااامّل٘ة الةٌنر٘اااة الٌنياااعة  اااي اإلرُااان   ثااار هْاقاااع ال ْاالااال د..  8

،نهعاة  ا٘ي ياوص  -ن ٖ، بحع هقدم للوشنركة بومتور القنًْى ّال مٌْلْ،٘ان، كل٘اة الحقاْ ال، و

 .  812  ،انّل، هٌشْر بْقنرع الومتور، الةسء 8112كنًْى الثنًٖ  -دٗطوثر
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 األول المطلب
 االجتماعي التواصل تعريف مواقع

لمدانا ندحة لعداعيا الفقييدة منيدا واللادعيعية  عمد، الصدعيح نع ت موا،ع اللواصدل االج 
الفقيددا نع يددا بعدد  الفقيددا  بتنيددا " منعومددة مددن الاددبكات االلكلعونيددة ل ددم  لمماددلعب 
 ييا اناا  مو،ع خاي بو ومن ثم عبالو نن العيدق نعدام اجلمدانا الكلعوندا بتنحدا  

مجموندددة مدددن بتنيدددا " كمدددا نع يدددا الدددبع  االخدددع  ض(1)اخدددعين لدددحييم نفدددق االىلمامدددات "
على شبكة اإلنترنت، هدفها الرئيسي هو بناء تواصل بين  الموا،ع اولكلعونيةض الموجوحة

 . (2)" مجموعة من األشخاص، في مختلف أنحاء العالم

،لصاحية االاما نم، صعيح اللاعيعات القانونية  قح نع ليا الوثائق الصاحعة نن المجنة  
مجموندات    نادا لد،  " خدحمات نمد، ادبكة االنلعندت ليدحاواالجلمانية االوعبية بتنيدا 

 اىلمامداتمو  من االاخاي وال، العبال بينيا حيث يلااعب ىوال  االاخاي ناداالات
نادداالات االاددخاي االخددعين مو  يععبددون بب دداالة معع ددة االادديا  المفحددمةمو  ماددلعكة

 مجموندددة مدددن الوعدددائا ل دددم  باللفاندددل ىدددوال الخدددحمات لحدددت لصدددعا  ولحدددع ىدددذه
 2114 – 575 ع،دم مدن القدانون 4 الفعن ا  دا المداحة ع،دم الماعا كما نع يا(ض 3)بينيم"
 الجميوع ل،  يصل اكل بت  ولباحليا بيانات عبالمو  مفلوحض الصال " بعولوكول بتنيا
ونع يدا المادعا  ض(4")الخدحمات اللقنيدة  ،بدل مقدحما مدن لبداحلا محلدو  م  نمد، ،يح حون

 لاحددة  مكددان " ابتنيدد 2112 ل ددنة 5 مددن القددانون ع،ددم1 االمدداعالا  ددا المدداحة ع،ددم

                                                           

، 15زاُر راضٖ، اض ادام هْاقع ال ْاالل ال، ون ٖ فٖ العنلن العرباٖ، هةلاة ال رب٘اة، العادد د..  1

 . 82  ،8112٘ة،  ونى، ،نهعة  ونى انُل

تعرٗف هْاقع ال ْاالل ال، وان ٖ، دراضاة ه نحاة  لأ ياثمة الوعلْهان  العنلو٘اة، هطاحْبة هاي  . 8

 . 12/11/8112تنرٗخ السٗنرة  https://mawdoo3.com الوْقع

 ون ٖ، إالدار الوركس العربٖ للثحْد ّض٘ن يم٘ا الحةنر، لٌظنم القنًًْٖ لْضنرل ال ْاالل ال،د. 2.

.،  81  ،8112ٔ،  انم انّلاالقنًًْ٘ة ّالقضانر٘ة ال انبع لوةلاص ّزراء العادل العار ، اللثعاة 

ًشانء الامحة فاٖ هْقاع ال ْاالال لالوركاس القانًًْٖ القنضاٖ ضانلن رّضانى الوْضإْ، : ًقع  ي

مة الوعلْهان  العنلو٘ااة، ، بحاع ه اانع  لأ ياث)الم٘طاثْ  نًوْج،ان   " Facebook " ال، وان ٖ

 . 12/11/8112. تنرٗخ السٗنرة  https://www.iraqfsc.iq: هطحْ  هي الوْقع

بشاأى الثقاة فاٖ الق ،اند الرقواٖ ه انع  8111ًْٗ٘اْ/ حسٗاراى  81فٖ  8111-552القنًْى رقن .  1

 . http://www.wipo.int : لٔ يثمة الوعلْهن  العنلو٘ة  لٔ الوْقع

https://mawdoo3.com/
https://www.iraqfsc.iq/
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details
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االجلمداناض  اللواصدل موا،دع المعموماليدةض ومنيدا الادبكة نمد، اولكلعونيدة المعمومدات
  .(1)"والمحونات والصفحات الاخصية

 مدن مجموندة ندن نبداعة ىا"  بتنيا االجلمانا اللواصل من ىنا يمكننا لععيا و ائل
 لكدون بحيدث االجلمداناض واللبداحل لملفاندل ندتض مخصصدةاونلع  نبدع االلصدال موا،دع

 مدع نادعهمو  بماداعكلو يععبدون مدا واآلعا ض وكلابدة الحدواع للبداحل النداق لجميدع مفلوحدة
 .منحا  العالم "  جميع من اآلخعين الناق

 المطلب الثاني
  االجتماعي التواصل مواقع خصائص

اونلعندتض  ادبكة نمد، اانلاداع  ااكثدع من اللقنيدات االجلمانا اللواصل موا،ع لعح      
 :ومن ىذه الخصائي .اولكلعونية  الموا،ع نن لميزىا خصائي من لملمكو لما

 معموماليدة خبدعة االجلمدانا اللواصدل موا،دع مع اللعامل يحلاج ال: اال لخحام  يولة .1
 ولدحعيبات خبدعات نمد، الموا،دع عواح يحلداج ال محلواىداض  دال مدع يدلم اللفاندل حلد،
اال دلخحامض  البيعدة ندن مدوجزة موليدة ومبداح  مقحمدة مجدعح لد،  ونمميدةض وانمدا يدةنمم

 دع ض  وع،دم ا دم اخليداع االجلمدانا اللواصدل موا،ع الل جيل  ا نممية للالم  حيث
 الفدعح يحصدل الل دجيل  جدعا ات ا دلكمال وبمجدعح ,العحدوية ادعوال نمد، والموا قدة

 منمالدو بمباادعة لدو ي دم  ,بدو خداي وحيدز , دع  وع،دم م دلخحم با م نحوية نم،
 .(2)لامة بحعية الع،مية

للميددز موا،ددع اللواصددل االجلمددانا بإزالددة :  زالددة القيددوح المفعوحددة  ددا العددالم الحقيقددا .2
القيدددوح المفعوحدددة نمددد، ال دددموب االجلمدددانا واللعددداوناض والملمثمدددة  ددد، المغدددة والمو،دددع 

 . (3)والخمفية الثقا ية و،يوح الزمان والمكان االجغعا 

                                                           

ه اانع  لاأ يااثمة  بشااأى همنفحااة ،اارارن تقٌ٘ااة الوعلْهاان  8118لطااٌة  5رقاان اإلهاانراتٖ  ىالقاانًْ.  1

 . http://www.wipo.int: الوعلْهن  العنلو٘ة  لٔ الوْقع

 ال، وان ٖ ال ْاالال لشاثمن  اإل عه٘ا٘ي اداهن اضا  الادا ر، الةاْاد  ثاد هحواد هةادٕد. . 8

 بنلطاعْدٗة، اإل عه٘اة بنلومضطان  بنلت،انل  لأ القانرن تلث٘ق٘اة دراضاةة، الو حققا ّاإلياثن ن 

 . 518  ،8112هنرش،  81، العدد السقنزٗا، ،نهعة اٙدا ، كل٘ة هةلة

 . 512الور،ع الطنبا،   . 2
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لمكدددن موا،دددع اللواصدددل االجلمدددانا : كدددين اللواصدددل بدددين مخلمدددا ماليددداا المجلمدددعلم .3
الم ددلخحمين ذو  االىلمامددات الماددلعكة مددن لكددوين حمقددة وصددل م ددلمعة بددين الخبددعا  

 .(1)والملعممين  ، مخلما المجاالت
 ا ابكات اللواصل االجلمانية المحلو  يصنع من : الم لخحم من يصنع المحلو  .4

منف يمض  ال ي لاليع الماعا نم، موا،ع اللواصل االجلمانا ان ،بل الم لخحمين 
الابكة  ال بصفلو م لخحمض ويكون ىذا المحلو  مخلما  ل،  يحيا المحلو 

باخلالا الم لخحمين  كل م لخحم يعيع لو محلو  مخلما نن اآلخعض ويلم ناع 
 Profiles " ما لععا بالد "مو  ىذا المحلو  نبع الصفحة الاخصية لمم لخحم

النعام الذ  يحيع ابكة اللواصل االجلمانية ال يععا من ىو الاخي الذ  يجمق  
خما اااة الحا و  وال يلعامل معوض انما يلعامل مع الصفحة الاخصية لذلب 
الاخي اللا لعح ىوية الم لخحم  ا الابكةض  كل م لخحم يج  ان يكون لو 

يا ننح اناا  المحلو  وبنا  صفحة اخصية لمثموض ىذه الصفحة يلم االنلماح نمي
 .(2)العال،ات حاخل الابكة

 المطلب الثال 
 االجتماعي التواصل مواقع صور

عاح اا د بدين اللواصل زياحة نم، واونالم االلصال لكنولوجيا  ا اللالوعات  انحت لقح 
 الحدحوح كا دة ملخاليدة ضوالححداعات الثقا دات بمخلمدا المجلمعدات كا دة م دلو  نمد،

المعمومات العالمية ثوعة  ا نالم االلصاالت لفوق ما  ابكة ثت تححلثقا يةض ال يا ية وا
 اللقميحيدةض  حدمت ىدذه الادبكة العحيدح مدن الموا،دع واوندالم االلصدال و دائلاححثلدو 

وال يا ددية واال،لصدداحية واالجلمانيددةض  حددال نددن مددا و علددو مددن موا،ددع ملنونددة االخباعيدة 
لاللصدال مثدل  الحانمدة يق بوب واللدويلع واللالبيقداتواللا منيا الف االجلمانا لملواصل

                                                           

ّخ،نرص هْاقع ال ْاالل ال، ون ٖ، هقنل ه نع  لٔ يثمة ، هو٘سا  هـحوـد ،ـنبـر خـلف هللاد..  1

تااانرٗخ السٗااانرة  https://kenanaonline.com: هطاااحْ  هاااي الوْقاااعالوعلْهااان  العنلو٘اااة، 

11/11/8112 . 

علْهاان  نربااع خ،اانرص رر٘طاا٘ة نٕ يااثمة ا، ون ٘ااة، هقاانل ه اانع  لاأ يااثمة الو.  واار الحواادٕ، 8

 11/11/8112: ٗخ السٗنرةتنرwd.com-https://www.techالعنلو٘ة، هطحْ  هي الوْقع: 

https://kenanaonline.com/
https://www.tech-wd.com/
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اللواصدل . ولقدوم ىدذه  مدن محوات وعيعىدا مدو " ض م بدا آ ض  دايبعض  دكا  والدق "
ومدن )الاخصدا  الممدا(ل دم، لمم دلخحم ا لعاحدية اخصدية الموا،دع نمد، ا داق  يجداح

 : انواا ىذه الموا،ع
 اللواصدل موا،دع ماديع مدن بدوب الفديق يعدح: (facebook)بدوب الفديق .1

 مداعب) مؤ  ديو ومدن 2114  بعايدع/ادباال  الال،دو  دا لدم الدذ  االجلمدانا
الموا،دعض  ىدذه مؤ  دا مبدعز مدن ىاع اعح  ا جامعة الالباً  كان الذ ) زوكعبيعج

  دا الالدال  المعمومدات بدين لبداحل ل دييل  دا البداعز الدحوع لدو كدان الدذ 
حدحيث  بدوب الفديق االجلماناض وبالععم من مو،ع لملواصل ابكة نبع الجامعة

 م دلو  ولدتثيعًا نمد، ا دلخحاماً  وااكثدع اااديع مصدب  مندو ض  الالنادتة ن دبياً 
 .(1)العالم

 لالدويع كمادعوا 2116ندام  موائدل  دا لدويلع بحايدة : كاندت:(twitter) لدويلع .2
 ذلدب وبعدح  ان  عان ي دكوض محينة  ا " ااميعكيةOdeo اعكة " مجعلو بحثا
 يقدحمض و مكلدوبع/ااول دا لادعين  نام باكل  لخحمينلمم ع مياً  الاعكة مالمقلو

  نجدا  لمقدا لم دلخحميو ل دم  واللدا المصدغع اللدحوين مو،دع لدويلع خحمدة
 نصدية ع دالة  ع دال العيدق ندنمو  لدويلع مو،دع العيدق ندن المغعحين االخدعين

 .(2)الفوعية المحاحثة بعام مو  SMS،صيعة
مدن ،بدل  2115  نة ايع بع / ا اباالم ق ىذا المو،ع : (youTube) يوليو  .3

 بدين يلندوا كاليفوعنيداض ومحلدو  المو،دع  دا " BYBAL" ةادعك مدن مدوعفين ثدالث
بداعة ندن ض وىو ناليواة ،بل من المنل  والفيحيو والمو يق،ض اا المض واللمفازض مقاالع

مو،ددع  لكلعونددا يعددع   يددحيوىات ملنوتنددة  ددا اددلت، المجدداالتض وي ددم  لم ددلخحميو 
لحميدل  لد،  يحيوىات اللا يععحيا باكل مبااعض وحون الحاجدةمن مااىحة حيتة لمف

 نادا  ح دا  لمماداىحةض كمدا ويمدن  ماداىحيو  عصدة اللعبيدع ندن عمييدم مو  لمفيحيوض

                                                           

 . 21 ، 8111ّال ْزٗع، القنُرة،  للٌشر حْاش الثدٗل، هلنبع بمر، اإل عم ٗنضرد.. 1

لو٘ااااة، هطااااحْبة هااااي الوْقااااع: . هاااانُْ ال ااااْٗ ر، دراضااااة ه نحااااة  لاااأ يااااثمة الوعلْهاااان  العن 8

https://ar.wikipedia.org  19/11/8112. تنرٗخ السٗنرة . 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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ندن العيدق  حدا ة لعمديقيم نمد، مو  نحموضمو  يم بو نجاببالفيحيو نن العيق  بحا  
نيدددةض مثدددل ع دددع لقحيمدددو خدددحمات مخدددع  مجا لددد،  الفيدددحيو الدددذ  ياددداىحونوض باوحدددا ة

 ناددا  ،ندداة نمدد، اليوليددو ض ولكددن ىددذه الخددحمات ل ددلمزم  ناددا  ح ددا  مو   يددحيوىات
  .(1)نم، اليوليو  لملمكن من اللملتع بيا

الصدوع  للبداحل اجلمانيدة وادبكة مجدانا لالبيدق: ((Instagram امع  ن دلج .4
ىددذا اللالبيددق  يلددي  ض2111مكلددوبع/ااوللاددعين   ددا ومقدداالع الفيددحيوض مالمددق

 ع،مدا  ملدع الصوعة الفولدوععاا والفيدحيو ولعدحيمياض واحدا ة اللقاال لخحمينلمم 
ومددن ثددم مادداعكلياض بوا ددالة اليوالددا الذكيددةض يددلم ا ددلخحام ىددذا المو،ددع مددن  ليددا

مو  خدددالل انادددا  ح دددا  اخصدددا والدددذ  يمكدددن مدددن خاللدددو مدددن نادددع الصدددوع
عيدددق مقددداالع الفيدددحيوض ويمكدددن اللفاندددل مدددع ىدددذه الصدددوع ومقددداالع الفيدددحيو ندددن ال

  2بيا نجا ملابعلياض واللعميق نميياض واو
 المبح  الثاني

 المسؤولية المترتبة على المشرفين على مواقع التواصل االجتماعي
لدددم لعدددح القواندددح العامدددة  دددا الم دددؤولية ل دددعا القدددانونيين  دددا لكييدددا : تمهيـــد وتقســـيم 

 ،دحمت ،دح لقنيداتال ىدذه كاندت العال،دات الناادئة ندن اللالدوعات اللقنيدة الححيثدةض  داذا
 ال يمكدن كامندة مخالداع الياليدا حممدت  دا ،دح خدحمات لل دم بالع اىيدةض  انيدا لمبادعية

 المخداالع ويالدعح ىدذه بادان القمدق ممدا يثيدع الفنيدة ال دائحة المعع دة حدحوح  دا اكلادا يا
 لكفدا القانونيدة المخلمفدة االنعمدة  دا المحنيدة الم دؤولية ،وانح كانت اذا نما الل اؤالت
ال اا  يحلميا ممحة حعوعة اصب  الم ائل ىذه  ا البحث وان بياض خصوصا لالحاالة
 .  (3)والمعقحة الححيثة واللقنيات الخحمات ا لعمال

                                                           

: تعرٗاااف الْ٘ت٘اااْ ، دراضاااة ه نحاااة  لااأ ياااثمة الوعلْهااان  العنلو٘اااة، هطاااحْبة هاااي الوْقاااع . 1

https://mawdoo3.com  19/11/8112. تنرٗخ السٗنرة . 

: . هااانُْ الًطااا ةرام، دراضاااة ه نحاااة  لااأ ياااثمة الوعلْهااان  العنلو٘اااة، هطاااحْبة هاااي الوْقاااع 8

https://mawdoo3.com  19/11/8112. تنرٗخ السٗنرة . 

ت٘ااة فااٖ قْا ااد الثثاان  الواادًٖ هعااْاى ه،االمٔ، ال ةاانرة اللم رًّ٘ااة ّهمنفحااة ،رٗوااة الوعلْهند..  2

 . 11  ،8111ّال ةنرٕ، دار الم ن  الحدٗع، الةسارر ،

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 فددا ،الدداا االلصدداالت والمعموماليددة ا ددعزت كيانددات عيددع ماحيددة ينالبددق نمييددا وصددا 
 ان المعمومدددات الملحاولدددة نبدددع ادددبكة لددد،  االاددديا ض ومدددن ىدددذا المنالمدددق ذىددد  الدددبع 

 لعح من ،بيل االايا  اللا لقع لحت االاع الم ؤولية . المعمومات العالمية "االنلعنت"
. واصددالالحًا ىددا " االللددزام الددذ  يلحممددو الاددخي (1)اللبعددة: والم ددؤولية لغددة ىددا

مو  اااددددددديا  اللدددددددا يممكيدددددددامو  ا عدددددددال اآلخدددددددعين الم دددددددؤول ندددددددنيممو  نليجدددددددة ا عالدددددددو
 .(2)"ي لعمميا

 لدد،  العامدة  دا الم ددؤولية الملعلبدة نمدد، الفعدل عيدع الماددعوا للندوا ولمدا كاندت القوانددح 
م ددؤولية محنيددة وم ددؤولية جزائيددة ولكددون الم ددؤولية الجزائيددة خدداعج نددن لخصصددنا  تننددا 

  وا نقلصع نم، لناول الم ؤولية المحنية  قال . 
ىددا االللددزام بدداللعوي  نددن مددا يمحددق الغيددع مددن حددعع ب ددب  : والم ددؤولية المحنيددة

ىدذه الم دؤولية اللدا لخلمدا ح د  البندا  القدانونا الدذ  ل دلنح (ض 3)ل المحين باللزامومخال
نددن مو  اليدوض  يددا م ددؤولية نقحيددة اذا مددا ناددتت نددن  خددالل احددح الع ددا العقددح باللزامالددو

املنانو نن لنفيذىاض وىا م ؤولية لقصيعية اذا ما لعلبت نم، اخي ب ب   عل م،حم 
وىا م دؤولية ندن  عدل الغيدع نندحما ينادت الحدعع ندن  عدل نميو مححثًا الحعع لمغيعض 

 . (4)اخي ححح القانون وحعو القانونا بالن بة لمم ؤول ننو
و يمددددا يلعمددددق بالم ددددؤولية الملعلبددددة نمدددد، اخددددالل الماددددع ين نمدددد، موا،ددددع اللواصددددل  

االجلمانا  يا م ؤولية لقصديعية لندل  ندن  دو  احاعة موا،دع اللواصدل االجلمدانا مدن 
ادددع ين نمييدددا ممدددا يمحدددق الحدددعع بدددالغيع  دددوا  اكدددان ذلدددب الحدددعع ب دددب   عدددل ،بدددل الم

الماعا نف و ام ب ب  بفعل اخي لج  ع،ابلو من ،بل الماعا وىو مدا  دوا نبيندو 
لبيددان اعكددان م ددؤولية الماددع ين  ااول نخصددي المالمدد  : مددن خددالل المالمبددين اللدداليين

                                                           

 م .1921ُـ، 1221. الوعةن الْض٘ط، الةسء الثنًٖ، هلثعة ه،ر،  1

رّحااٖ الثعلثمااٖ، هااْرٗص ًالااة، الااعع هلاار، القاانهْش القاانًًْٖ الثعثااٖ   ربااٖ، فرًطااٖ، د..  8

 . 1581  لثٌنى،/را  الحلثٖ الحقْق٘ة، ب٘رّ ، هٌش8118ْٔ، انّلإًمل٘سٕ  ، اللثعة 

 – ثااد الاارزا  احوااد الطااٌِْرٕ، الْضاا٘ط فااٖ ياارع القاانًْى الواادًٖ الةدٗااد، ًظرٗااة الل ااسام د..  2

 . 212،  1958ه،ندر الل سام، دار الٌشر للةنهعن  الو،رٗة، 

لثعاة الرابعاة، هٌشاْرا  اله،لمٔ العْ،ٖ، القنًْى الودًٖ، الةسء الثنًٖ، الوطعْل٘ة العقدٗة، د. . 1

 .122  ،8112لثٌنى،  -الحلثٖ الحقْق٘ة، ب٘رّ 
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مدد  الثددانا نددن اللكييددا القددانونا نمدد، موا،ددع اللواصددل االجلمدداناض  يمددا نددلكمم  ددا المال
 :لم ؤولية الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا وكما يتلا

 األولالمطلب 
 ارةان مسؤولية المشرفين على مواقع التواصل االجتماعي

البقددًا لمقوانددح العامدددة لمم ددؤولية وحلددد، لقددوم م دددؤولية الماددع ين نمددد، موا،ددع اللواصدددل  
اعكدان ىدا خالدت المادعا والحدعع الدذ  يمحدق بدالغيع ة االجلمانا البح مدن لدوا ع ثالثد

 :والعال،ة ال ببية بين الفعل والحعع وكما يتلا
 لععيفا الخالت لععيا الي ع من ليق: . خالت الماعا نم، موا،ع اللواصل االجلمانا1

 زاح لمخالتض مما مححح لععيا وحع نن يحجم الماعا جعل ما وعبما ىذا مانعاض جامعا
الخالت نم،  لفع االالق ل،  البع  مما ح ع .وا عة  معونة لمفكعة نال،مو  لعقيحا اامع
مو  القدانون يحعمدو الدذ  الفعدلمو  لمقدانون المخدالا العمدلمو  المادعوا عيدع العمدل

 اويجداباض كمدا لنصدعا حالللدو والفعدل ال دمبا الفعدل للنداول  دابقض كمدا بداللزام اوخدالل
وبعدح ان لكممندا ندن لععيدا الخالدت . (1)وا  د حدح نمد، العمدح اوىمالض والفعدل مجعح ل، 

باددكل نددام البددح لنددا ونحددن نبحددث  ددا موحددوا الم ددؤولية المحنيددة لمماددع ين نمدد، موا،ددع 
مدددا مو  اللواصددل االجلمدددانا مددن لنددداول الخالددت الدددذ  يعلكددد  اثنددا  مماع دددة مينددة معيندددة

 يععا بالخالت المينا .
المين مثنا  مماع ليم لميندليم  الخالت الذ  يعلكبو مصحا : الخالت المينا بتنو يععا  

حيث يخعجون نن ال موب المينا المتلوا . ويميز  ا ىذا المجدال بدين الخالدت الميندا 
 . (2)الذ  يخعج  يو الاخي نن االصول الفنية الواج  معاناليا  ا المينة

                                                           

ال و٘٘ااس باا٘ي الالااأ فااٖ الوطاامّل٘ة العقدٗااة ّالالااأ فااٖ الوطاامّل٘ة إلاأ  جُاا  الععهااة الطااٌِْرٕ . 1

ال ق،٘رٗة، فنلالأ فٖ الوطمّل٘ة ال ق،٘رٗة ُْ الخعل بْا،  قنًًْٖ بٌ٘ون الالأ فٖ الوطمّل٘ة 

 ثاد الارزا  احواد الطاٌِْرٕ، د.للوسٗاد هاي ال م،ا٘ل ٌٗظار، خاعل بانل سام  قادٕ، العقدٗة ُْ ال

 . 222ه،در ضنبا، 

، 8112بعل  دًنى بدر، الوطمّل٘ة الودً٘ة للوحنهٖ تةنٍ العو٘ل، دار الٌِضاة العرب٘اة، القانُرة، .  8

 28. 
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اللمييددز بددين  لدد،  المينددا  قددح ذىدد  جاندد  مددن الفقددو الفعن ددا لدد،  وكمددا ، ددم الخالددت
من م ؤولية  ل،  خالت ج يم وخالت ي يع  ذىبوا بالقول ل،  ل لحعج الخالتالخالت من خال

ابعح من ذلب بالعبال  ل،  المينا ال للحقق  ال ننح اعلكابو خالت ج يمًا بل ذى  البع 
بددين الخالددت المينددا والخالددت الج دديم ملصددوعين بددتن ااخيددع يكددون حائمددًا مينيددًا ممددا الخالددت 

ض وىذا الدعم  محدل نعدع  مدم نجدح (1) ما اعلكبو المينا الي يع  ال يعل  محن، م ئولية  ذا
م ؤولية المينا  ا حالة اعلكابو  ل،   ا اللاعيعات المحنية الععبية نم، اا،ل ما يايع

  .(2)خالت من حعجة وال ي تل  ذا اعلك  خالت من حعجة مخا
مخالئدا بناً  نم، ما لقحم  تن المينا " الماعا نمد، موا،دع اللواصدل االجلمدانا" يعدح  

مومخالفلددو لمددا لفعحددو نميددو ،وانددح المينددة ومصددوليا  لمجددعح االخددالل باللزامالددو القانونيددة
ىددذا االخددالل نااددئًا نددن نمدح مم نددن  ىمددال ولقصدديعض  ال من ىددذا اال لددعا   دوا  مكددان 

ليق ،العيًا وىو ،ابل وثبات العكقض  ي لاليع االخيدع ح دع الم دؤولية ندن نف دو بمجدعح 
اللعددددح  نبددددع موا،ددددع اللواصددددل مو  ااجنبددددا . ومددددن صددددوع الخالددددت  ثبددددات وجددددوح ال ددددب 

 : االجلمانا
مدن صدوع اللعدح  بنادع المحلدو  عيدع الماددعوا : نادع المحلدو  عيدع المادعوا - م

 . (3)ناع الع ائل ذات المحلو  المخالا لمقانون والنعام العام واالحا  العامة
المؤلدداض  ومددن صددوع ىددذا اللعددح  نمدد، حقددوق: اللعددح  نمدد، الحقددوق الخاصددة -  

 اللعح  نم، الحق  ا الحياة الخاصةض اللعح  نم، الحق  ا الصوعة .

                                                           

لاادار الٌِضااة العرب٘ااة، هحوااد  ثااد الظاانُر حطاا٘ي، الوطاامّل٘ة الودً٘ااة للوحاانهٖ تةاانٍ العو٘اال، اد..  1

 . 229  ،1992القنُرة، 

الادهاة نّ  إى هام،ر العوال)هي قنًْى الوْ،ثن  ّالعقْد اللثٌنًٖ  لأ اًاَ  222تٌص الوندة رقن .  8

ل ٗمْى هطعْل  ي خلأٍ فقط بل ٗطأل نٗضن  اي إُونلاَ ّقلاة تث،ارٍ ّ ادم ،دارتاَ ّل همعاْل 

 لمل اتمن  هانلف( .

ًشاار ّاجا ااة هااْاد ّا،ْبااة ّاضااعلة اه حنًاان  الورحلااة )اى إلاأ  ضااْ٘ذ جُثاا . فااٖ قاارار لوحموااة ا 2

الثنًْٗة العنهة  ثر هْاقع ال ْاالل ال، ون ٖ   الم٘ص بْ   بق،د الغش ٗعد اً ِنكن  للقنًْى رقان 

لطااٌة  121، الااد ْٓ الورقوااة (بشااأى همنفحااة الخااعل بنله حنًاان  العنهااة 8115لطااٌة  111

اهال فاْزٕ ّ د.اضنهة احواد  ثاد الٌعا٘ن: ، ًقع  ي12/2/8112ْ٘ذ فٖ ،ٌح اق ،ندٗة اض 8112

 .892  احود، هر،ع ضنبا،
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ويلحقق عكن الخالت بلقصيع الماعا بواج  الع،ابة واالاعاا نم، المو،دع الدذ  لحدت  
اادددعا و امدددا مدددن خدددالل ،بدددول انحدددا  مدددن حون اللتكدددح مدددن نمميدددة ل دددجيميم  دددا المو،دددع 

بعددحم االنلمدداح مو  عددام العددام واالحا  العامددةوي ددا  ىددوال  بالناددع واللعميددق المخددالا لمن
مدددن خدددالل للبدددع اللعميقدددات وحدددذا مو  نمددد، بدددعام  لقنيدددة لحمايدددة المو،دددع مدددن االخلدددعاقض

الددونا الكددا ا بالددابع مو  الم ددا  منيددا .  لقددوم م ددؤولية الماددعا اذا ماكددان لددو المعع ددة
مو  المناددوع بحذ ددو االجدعا ات ال ددعيعة الالزمددة الزاللدوالمنادوع عيددع المادعوا ولددم يلخددذ 

 . (1)حجبو
ض والحددعع (2) الحددعع لغددة ىددو " االذ  وىددو حددح النفددع ": . الحددعع الددذ  لحددق بددالغيع2

يصديبو مو  مالدو  يكدون ماحيداً مو  اصالالحًا ىو " االذ  الذ  يصي  الاخي  ا ج حه
ض ويعددددح الحددددعع عكنددددا مددددن معكددددان الم ددددؤولية  (3) ددددا اددددعوعه وناالفلددددو  يكددددون معنويددددًا "

ض حلددد، يمكنندددا القدددول ان لمدددب الم دددؤولية لدددحوع مدددع الحدددعع وجدددوحًا وندددحما  دددال لقصددديعية
 . (4)م ؤولية بال حعع

امددا بالن ددبة لمحددعع الددذ  يمحددق بالم ددلخحمين لموا،ددع اللواصددل االجلمددانا  ددوا  اكددان 
المناوعات المخالفة لمنعام العام واالحا  العامة من ،بدل الم دلخحمين مو   ببو اللعميقات

،ع ام من ،بل الزائعين  يكون الماع ين م ؤولين ننيا الخالىم بواجد  الع،ابدة للمب الموا
واالاددددعاا وينحصددددع الحددددعع  ددددا ىددددذه الحالددددة بالحددددعع المدددداح  واالحبددددا حون الحددددعع 
الج دددح ض كمدددا ،دددح يكدددون الحدددعع نليجدددة االنلدددحا  نمددد، حقدددوق الممكيدددة الفكعيدددة بادددل، 

 . (5)انوانيا

                                                           

. فِاا٘ن  ثااد اللااَ  ثااد العسٗااس الشاانٗع، الوطاامّل٘ة الودً٘ااة لالااحن  الوْاقااع الخثنرٗااة، رضاانلة  1

 . 111  ،8115الةنهعة الردً٘ة،  –هن،ط ٘ر، كل٘ة الحقْ  

عر ، الةاسء العنيار، اللثعاة الرابعاة، دار الاندر لللثن اة ّالٌشار، الععهة نبي هٌظْر، لطنى ال.  8

 152  ،8111لثٌنى،  -ب٘رّ 

اًْر ضللنى، ه،ندر الل سام فٖ القنًْى الوادًٖ الردًاٖ   دراضاة هقنرًاة بنلمقاَ الضاعهٖ  ، د..  2

 . 211  ،1922 ونى ، -هٌشْرا  دار الةنهعة الردً٘ة 

ياارع القاانًْى الواادًٖ، الوةلااد الثاانًٖ، المعاال الضاانر ّالوطاامّل٘ة  ضاال٘ونى هاارقص، الااْافٖ فااٖد..  1

 . 121  ،1922انحمنم العنهة، اللثعة الانهطة، بع همنى ًشر، /انّلالودً٘ة، القطن 

 . 25  . فِ٘ن  ثد اللَ  ثد العسٗس الشنٗع، هر،ع ضنبا، 5
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وجدوحا وندحما وحوعه  دا ،يدام الم دؤولية المحنيدة  ولح  كالمنا ندن الحدعع ومدح  لحققدو 
 البح لنا من نع  موحوا ذات صمة وىو اللعوي  .

 جبع الحعع ا اق نم، المحنية الم ؤولية  كعة ىو اللعوي ض ولقوم حعاع جزا  اا 
 لالوعت الم ؤولية الفكعة ىذه ومن . العيق وا،صع و،ت با عا الملحعع يصي  الذ 

 ممدا الادب  يدو  ن اللعدوي  يدعلبال  .جوانبيدا مخلمدا اصدا  مدذىال لالدوعاً  المحنيدة
. وياددددلعال  دددا الحدددعع الدددذ  يمكددددن  اعلباالددداً وثيقددداً  بالحدددعع الددددذ  ،دددام مصدددالً لجبدددعه

مصدمحة ماددعونة مو  . من يصدي  حقداً 2. ،دابال لملعدوي  1اللعدوي  نندو ان يكدون )
ع ،دددابال .  دددإذا لحققدددت ىدددذه الادددعوال كدددان الحدددع  (.  ن ال يكدددون ،دددح  دددبق لعويحدددو3

 .(1)لملعوي 
االصل لحقدق م دؤولية المادع ين نمد، موا،دع اللواصدل االجلمدانا واالادخاي الدذين  

،ددداموا بلنزيدددل صدددوع ولعميقدددات مخالفدددة لمنعدددام العدددام واالحا  العامدددة وايدددة لعميقدددات مدددن 
الغيدع نمد، حدح  دوا  وكدل ح د   عمدو ممدا يمدزميم بداللعوي  ندن  لد،  ادتنيا اال دا ة

بزياحلو من مو  ببوا بياض ولكن ،ح ي اىم الملحعع بفعمو بو،وا الحععاللا ل  حعاعاا
 االادمئزاز لالخدعين ممدا يدح ع الدبع مو  مناوعات لثيدع العاالفدةمو  خالل لنزيل صوع

ضولمقحدا  ال دمالة اللقحيعيدة بعدحم  (2)الحخول بنقااات وكلابة اللعميقات عيع الالئقدة ل، 
  . (3)زاح  يومو  لملحعع بفعل الحععبانقاصو  ا حالة االعاب امو  اللعوي 

ال يكفدا للقعيدع الم دؤولية من : العال،ة ال ببية بين  عل الخالت والحدعع الملحقدق.3
يجددد  من يكدددون  يكدددون ىنالدددب خالدددت مدددن جانددد  المدددحين وحدددععًا يصدددي  الدددحائن بدددل

                                                           

دراضاة فاٖ الوطامّل٘ة  - تلْٗاع ال عاْٗف فاٖ ماـل ال حاْل  الق ،اندٗة، ذنر  كانمن  ة٘الد. . 1

: . هطااااحْ  هااااي الوْقااااع8112بحااااع ه اااانع  لاااأ يااااثمة الوعلْهاااان  العنلو٘ااااة، ال ق،اااا٘رٗة، 

ttps://www.hjc.iq  11/11/8112تنرٗخ السٗنرة . 

هاي قانًْى الولثْ ان  الردًاٖ  لأ اًاَ   تع ثار ال عل٘قان  ال اٖ  19. تٌص المقرة )ج( هي الواندة  8

٘ااة هاندة الااحم٘ة لغنٗان  هطاامّل٘ة الولثْ اة اللم رًّ٘ااة ّهنلمِاان تٌشار  لاأ الولثْ اة اللم رًّ

 ّرر٘ص تحرٗرُن بنل منفل ّال ضنهي  .

 لأ اًاَ   ٗةاْز للوحمواة اى 1951لطاٌة  11الودًٖ العراقٖ رقان هي القنًْى  881تٌص الوندة  . 2

داد اجا كانى الو ضارر قاد ايا ر  بالعاَ فاٖ احاال تحمان ب عاْٗف هاننّ  ر ال عاْٗفتٌقص هقادا

القانًْى الوادًٖ  هاي 812 للواندةكالل  بنلٌطاثة   كانى قاد ضاْا هركاس الوادٗينّ  د فَ٘زانّ  الضرر

 .1922لطٌة 12الودًٖ الردًٖ رقن هي القنًْى 821ّالوندة ،1912لطٌة  121الو،رٕ رقن
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الحددددعع نااددددئًا مددددن خالددددت المددددحينض م  من لكددددون ىنالددددب نال،ددددة  ددددببية بددددين الخالددددت 
قالعت ىذه العال،دة ال لقدعع م دؤولية المدحينض  دال يمكدن الجدزم بقيدام والحعع  إذا ان

لزامددو بدداللعوي  مددا لددم يكددن الحددعع الملحقددق لمددحائن كددان ب ددب   م ددؤولية المددحين وام
 .(1)نااال المحين

 المطلب الثاني
 التةييف القانوني لمسؤولية المشرفين على مواقع التواصل االجتماعي

ل االجلمددانا يلحممددون الم ددؤولية المحنيددة ويمكددن ن الماددع ين نمدد، موا،ددع اللواصدد  
الغيددع بنادعىم ولعمدديقيم عيددع الصددحي ض  يل ددب  بيددا اللددا حددعاعاا نددن م دا لليم

 الماددددعا نمدددد، موا،ددددع اللواصددددل االجلمددددانا يجدددد  ان يالمددددع بددددحوع  عددددال باالاددددعاا 
 ثم ومن ناعه ،بل اونالن محلو  نم، االالالا من يمكنو الحوع الذ  والملابعةض ىذا
 .(2)الماعوا ان وجح عيع محلواه نن يكون م ؤوالً 

من ،انون المالبوندات والنادع االعحندا  49ىذا ما ذى  اليو الماعا االعحنا  ا الماحة  
المعحل بانلباع اللعميقات اللا لناع نم، المالبونات االلكلعونية ماحة صحفية للححيدح 

 .(3)منم ؤولية مالب المالبونة وعئيق لحعيعىا باللكا ل واللحا
ولعــل الســؤال الواجــب طرحــه هنــا مــاهو التةييــف القــانوني لمســؤولية المشــرفين علــى 

  ؟ا ينشر على مواقعهم من قبل الغيرمواقع التواصل االجتماعي عن م
ولالجابددة نمددد، ىدددذا الل ددداؤل نعلقدددح ان ا،ددع  لكييدددا لم دددؤولية المادددع ين نمددد،   

ومدوا،عيم ىدا م دؤولية ملدولا  موا،ع اللواصل االجلمانا نن مدا ينادع نمد، صدفحاليم
الع،ابددة نددن مددن ىددم لحددت ع،ددابليمض كددون الماددعا نمدد، موا،ددع اللواصددل االجلمددانا يقددع 

 . (4)نم، نالقو واج  الع،ابة نن ما يناع نم، لمب الموا،ع

                                                           

 21  ،1922 ضٌة العرب٘ة، دار الٌِضة الغ٘ر، فعل  ي العقدٗة الوطمّل٘ة هأهْى، الري٘د  ثدد..  1

 .8بعدُن،   ّهن

 الةنهعاة الً رًا ، دار ياثمة  ثار ال ةنرٗاة لإل عًان  القانًًْٖ ال ٌظا٘ن،  ٌانم هحواد يارٗفد. .8

 .119  ،8112اإلضمٌدرٗة،  الةدٗدة،

 . 95  فِ٘ن  ثد اللعلَ  ثد العسٗس الشنرع، هر،ع ضنبا، .2

 هي قنًْى الولثْ ن  انردًٖ . 19المقرة )ج( هي الوندة  . 1
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 ا  1951ل نة  41ع،م  ة نالجيا القانون المحنا الععا،الالبيقًا القوانح العام
اع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا ىا م ؤولية منوض وم ؤولية الم 218الماحة 

 ع،ابة الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا  ملولا الع،ابة ولكنيا من نوا خاي
المناوعات ال ع،ابة نم، االاخاي النااعين  اذا لم يقم ىا ع،ابة نم، محلو  

م ؤوليليم  الماع ون بالواجبات اللا نيحت الييم بالع،ابة واالاعاا ننحىا للحقق
القانونية كونيم ،ح اخموا بالواجبات المكمفين بياض ننحىا للحقق م ؤوليليم الاخصية ال 

 الم ؤولية نن  عل الغيع . 
واذا كنا ا،ععنا بم ؤولية الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا  تننا نل ا ل ما نوا  

 ؟ ىذه الم ؤولية ىل ىا م ؤولية اصمية ام م ؤولية احلياالية 
والماعا ىا ىنا يقديم الم دؤولية نمد، ا لدعا  اىمدال ولقصديع صداحع مدن ملدولا الع،ابدة 
لجاه اخي لابع لع،ابلوض وىذه الم ؤولية  ا القانون الععا،ا ىا م ؤولية اصدمية نمد، 

 .(1)احلياالية خالا ما ذى  اليو الماعا المصع  واالعحنا نم، انيا م ؤولية
الماعا نم، موا،دع اللواصدل االجلمدانا لي دت ونحن بحوعنا نع  ان م ؤولية   

بالم ؤولية االصمية بدل انيدا م دؤولية احليااليدةض حيدث ان الم دؤولية االصدمية لقدع نمد، 
 لدد،  اللعميددق الددذ   ددب  حددععًا لمغيددعض والحلمددال صددعوبة الوصددولمو  صدداح  المناددوع
م دؤوال  اللعميق نجعل من الماعا نم، موا،ع اللواصل االجلمانامو  صاح  المناوع
ا لمغيدددع محدددعاع جانددد  الم دددؤولية االصدددمية لمناادددع الدددذ  ،دددح ي دددب   لددد،  بادددكل احليددداالا
لعميقدددددو م لعادددددحين بمدددددا ذىددددد  اليدددددو المادددددعا االعحندددددا  دددددا ،دددددانون مو  بموجددددد  منادددددوعه

انو " ال لعفدا معا،بدة  ل،  القانون اناله 49المالبونات  قح ذىبت الفقعة )و( من الماحة 
لكيدددا وعئددديق لحعيعىدددا وكالددد  المددداحة الصدددحفية نندددح مخالفليدددا المالبوندددة االلكلعونيدددة وما

الحكددام ىددذا القددانون كالدد  اللعميددق مددن الم ددؤولية القانونيددة و ددق اللاددعيعات النا ددذة نمددا 
وعح  ا لعميقو " . ن لنل  من ىذا الني ان الماعا ااعحندا لدم يغفدل م دؤولية صداح  

صداح  المو،دع  لد،  ض وان الدذىا اللعميق كونو صاح  الم دؤولية ااصدميةمو  المناوع
                                                           

هاااي القااانًْى الوااادًٖ  122 ، الواااندة1922لطاااٌة  12هاااي القااانًْى الوااادًٖ الردًاااٖ  822لواااندة . ا 1

 . 1912لطٌة  121الو،رٕ 
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المعمددق ىددذا مددن جيددة ومددن جيددة مخددع   ددتن النااددع مو  جددا  لمجيوليددة الاددخي النااددع
نمدد، مو،ددع اللواصددل االجلمددانا مددا كددان ليناددع لددوال ااددلعاكو بيددذا المو،ددع اامددع الددذ  

نددحم اللددزام صدداح  المو،ددع بواجدد  الع،ابددة اامددع الددذ   ددم  مو  يجعددل ا لددعا   ىمددال
  المعمق بناع لعميقو الذ  ل ب  حععا بالغيع .مو  لمنااع

 ومن ىنا يمكننا القدول باندو للحقدق م دؤولية المادع ين نمد، موا،دع اللواصدل االجلمدانا 
 :البح من لحقق ثالث اعوال وىا

ان العال،ددددة بددددين الماددددع ين نمدددد، مو،ددددع اللواصددددل : الفا،يددددةمو  . وجددددوح ع،ابددددة ،انونيددددة1
 : لكون احح  الصوعلين االجلمانا والنااع ال لعحو ان

 ددا : المنلددح مو  الزائددع "صدداح  اللعميددق" نحددوا م ددجل  ددا المو،ددعمو  م. كددون النااددع
االالعاب باللعميقات اال بعح الل جيل بذلب مو  بع  الموا،ع ال ي م  لالاخاي بالناع

المو،ددددع مددددن خددددالل احخددددال البيانددددات الاخصددددية لماددددخي مددددن ا ددددم وع،ددددم ىددددالا وبعيددددح 
اليددالا  لدد،  ا مددن البيانددات  يددلم االاددلعاب بعددح اع ددال امددا ع ددالة نصدديةالكلعونددا وعيعىدد

البعيدددح االلكلعوندددا الخددداي بالادددخي الالددد  االادددلعاب  لددد،  ع دددالة الكلعونيدددةمو  النقدددال
بالمو،عض ويكون ذلب بعح موا قدة الالد  االادلعاب نمد، الئحدة الكلعونيدة معدحة م دبقًا مدن 

وعة اللدددزام المادددلعب بقدددوانين المو،دددع ،بدددل صددداح  المو،دددع موحددد   دددا ىدددذه الالئحدددة حدددع 
ولعميمالددو  يكددون االلفدداق بددذلب بددين العاعدد  باالاددلعاب بددالمو،ع وصدداح  المو،ددع بحددغال 
الال  االالعاب نم، ايعداز موا دقض  لكدون ىدذه الحالدة حالدة الع،ابدة بااللفداق كمدا نصدت 

 االعحنا . امييا الفقعة م من القانون المحنن
وىدا الصدوعة : صاح  اللعميق مجدعح زائدع وعيدع م دجل  دا المو،دعمو   . كون النااع

واالالددالا  االلكلعونيددة لألاددخاي الددحخول الييددا االكثددع انلادداعًاض كثيددعًا مددا ل ددم  الموا،ددع
نمددد، مدددا  ييدددا مدددن منادددوعات واللعميدددق نمييدددا مدددن حون االادددلعاب  ييددداض  يكدددون صددداح  

لوصدددل اليدددو واللعدددعا نمدددد، اللعميدددق مجيدددول بالن دددبة لصددداح  المو،دددعض ولكددددن يمكدددن ال



  (دراسة مقارنة) المسؤولية المدنية للمشرفين صلى مواقع التواصل االجتماصي

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

الخاي بو . و ا ىذه لكون الع،ابة ،انونيدة لعدحم  (1)(IPاخصيلو من خالل معع ة ال )
 وجوح عابالة الفا،ية بين صاح  المو،ع والزائع .

للحقددق :  عدل حدداع مدن ،بددل م دلخحما موا،ددع للواصدل االجلمددانامو  . صدحوع لعددح 2
لفعددل الحدداع بحددق الغيددع  ددوا  م ددؤولية صدداح  مو،ددع اللواصددل االجلمددانا بصددحوع ا

باللعميق نم، المنادوعات كال د  والقدذا ونادع الصدوع واللعميقدات اللدا لقمدل مو  بالناع
 :من اتن اخي الملحعع . وصوع اللعح  نبع موا،ع اللواصل االجلمانا ىا

مددن صددوع اللعددح  بناددع المحلددو  عيددع الماددعوا ناددع : عيددع الماددعوا م. ناددع المحلددو 
 . (2)لو  المخالا لمقانون والنعام العام واالحا  العامةالع ائل ذات المح

ومددن صددوع ىددذا اللعددح  نمدد، حقددوق المؤلدداض اللعددح  : اللعددح  نمدد، الحقددوق الخاصددة
 نم، الحق  ا الحياة الخاصةض اللعح  نم، الحق  ا الصوعة .

ويخعج من ىذه الصوع حالدة النقدح الدذ  يعمدا وصدالح وبندا  المجلمدع وىدو مدا يعدعا  
النقددح لممصددمحة العامددة والددذ  نع ددو احددح الفقيددا  المصددعيين بتنددو "  بددحا  الددعم   ددا بحددق 

ض كمدا نع لدو محكمدة الدنق  (3)احح اللصدع ات حون الم داق مباادعة بادخي صداحبيا "
مو  نمددل حون الم دداق باددخي صدداح  اامددعمو  المصددعية بتنددو "  بددحا  الددعم   ددا ممددع

                                                           

IP. 1ُاْ اخ ،اانر لثرّتْكااْل اإلً رًاا  بنإلًةل٘سٗاة (Internet Protocol)  ُّااْ  ٌااْاى ٗدطاا ادم

ف اللك٘اة، هِّو اَ ن،ِسة الحْضثة، هثل: ن،ِسة الحنضْ  الشا،ّ٘ة، ّان،ِاسة اللْح٘اة، ّالِْاتا

 ُااٖ تحدٗااد  ٌااْاى لا،ِااسة الواالكْرة، ل اا وّمي هااي ال ْاالاال هااع ان،ِااسة انخاارٓ فااٖ يااثمة

IP،ّٗحول كّل ،ِانز  ٌاْاىIP   ها لاف  اي  ٘ارٍ هاي ان،ِاسة، ّل قرٗا  ال،اْرة هاي الووماي

 ٗدطاا ادم ل و٘٘ااس الةِاانز  ااي  ٘اارٍ هااي رقاان الِاانتف، ح٘ااعنّ  ٌااْاى الشاانرفالقااْل بأًّااَ هونثاال لع

ه اااااااااانع  لاااااااااأ يااااااااااثمة الوعلْهاااااااااان  هقاااااااااانل  IPهاااااااااان ُااااااااااْ  ٌااااااااااْاى ال ،ان،ِااااااااااسة

 .2/11/8112تنرٗخ السٗنرة  https://mawdoo3.comالعنلو٘ة

ًشاار ّاجا ااة هااْاد ّا،ْبااة ّاضااعلة اه حنًاان  الورحلااة )اى إلاأ  . فااٖ قاارار لوحموااة اضااْ٘ذ جُثاا  8

الثنًْٗة العنهة  ثر هْاقع ال ْاالل ال، ون ٖ   الم٘ص بْ   بق،د الغش ٗعد اً ِنكن  للقنًْى رقان 

لطااٌة  121، الااد ْٓ الورقوااة (بشااأى همنفحااة الخااعل بنله حنًاان  العنهااة 8115لطااٌة  111

اهال فاْزٕ ّ د.اضنهة احواد  ثاد الٌعا٘ن: ًقع  ي، 12/2/8112،ٌح اق ،ندٗة اضْ٘ذ فٖ  8112

 .892  احود، هر،ع ضنبا،

القانُرة،  –احود ف حٖ ضرّر، الحونٗة الةٌنر٘ة للحاا فاٖ الح٘انة الانالاة، دار الٌِضاة العرب٘اة د..  2

1922،  295 . 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84_IP
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ض  ددإذا لجدداوز ىددذا الحددح وجدد  العقددا  نميددو الحددال مددن كعاملددومو  العمددل بنيددة اللاددييع بددو
 . (1)،ذ ًا ح   ااحوال "مو   ىانةمو  بانلباعه  باً 

ددددد ان لكون الوا،عدة اللدا و،دع 1ويالعال لثبوت النقح لممصمحة العامة معبعة اعوال ىا ) 
 دددد من يكدون النقدح موجدو لموا،عدة وينحصدع  ييدا.2. نمييا االنلقاح ثابلة ومعمومة لمجميدوع

ددددد ان يكون ليذه الوا،عة مىمية اجلمانية كبيعة "ااموع ال يا ية وكل مدا ييدم الجميدوع د3
دددددد لدوا ع ح دن  5ددد ا دلخحام العبداعات المنا دبة والمالئمدة  دا النقدح. 4 ا الحياة العامة " 

ض وىدو مدا (النية لح  النا،حض ويلحقق ذلب بتن يكون ىدحا النا،دح لحقيدق المصدمحة العامدة
اليددو محكمددة الددنق  المصددعية  ددا احددح ،عاعاليددا الددذ  نددي نمدد، انددو " ميمددًا كددان ذىبددت 

البانددث نمدد، النقددح معلبالددًا بالصددال  العددام  ددتن لددوا ع  ددو  النيددة لددح  النقدداح يكددون كا يددًا 
 . (2)ومبععًا لمعقا  

لقدح : . اللقصيع  ا واج  الع،ابة من ،بل الماع ين نمد، موا،دع اللواصدل االجلمدانا3 
بددتن يمدداعق  ددمالة العجددل المعلدداحض ولقددحيع ذلددب مددن  انون نمدد، ملددولا الع،ابددة ددع  القدد

اخلصاي محكمة الموحوا اللا ل لاليع لقحيع كل وا،عة بمفعحىاض والع،ابة ىا ىنا لعدح 
 .(3)م تلة و،ائع ي لاليع ملولا الع،ابة نفييا اذا ما اثبت انو ،ام بواج  الع،ابة

لمالمو  بالن بة لملولا الع،ابة ح   اللاعيعات وال ؤال الذ  يالعح نف و ىو اذا كان ا
المحنية ىا نناية العجل المعلاح  ما ىا العناية المالموبة بالن بة لمماع ين نم، الموا،ع 

 االلكلعونية باكل نام وموا،ع اللواصل االجلمانا باكل خاي ؟ 
واصددل نعلقددح بتنددو اليمكددن القبددول بفكددعة العجددل المعلدداح لممؤ ددق والماددعا نمدد، مو،ددع ل

ادا  مدن االحلعا يدة واللقنيدةض  دال يمكدن  لد،  اجلماناض  لت ديق مو،دع الكلعوندا يحلداج
ان يقدوم اددخي ندداح  بلت دديق مو،دع مددن حددمن موا،ددع اللواصدل االجلمددانا مددالم يكددن 

                                                           

 ،1995 القنُرة، –ٔ، دار الٌِضة العرب٘ة انّل ور ضنلن، ًحْ قنًْى ،ٌنرٖ لل،حنفة، اللثعة د..  1

 125 . 

دراضاة هقنرًاة، /الوط شنر الدك ْر هحود الشاِنّٕ، دّر ّضانرل ال اعم ّالحاا فاٖ الا،ْالا٘ة . 8

 . 12 -12  ،8111دار الٌِضة العرب٘ة، القنُرة، 

، ه،اندر الل اسام هاع هقانرى انّل ثد الوة٘د الحم٘ن، الوْ،س فٖ يرع القنًْى الودًٖ، الةسء د. . 2

 . 521  ،1922 ة الٌشر ّاللثع انُل٘ة، ج.م.م، بغداد،بنلمقَ اإلضعهٖ، يرك
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صاح  خبعة وحعاية  نية نالية بيذا االخلصايض وباللدالا يلالمد  ان نفدع  نمد، ىدذا 
ج  نميو ان ي مب كل الالعق اللا لحفع حقوق  مالة العجل المحلعا الذ  ي الاخي

الغيعض  وا  بالخاذ االجعا ات الو،ائية بجعدل المو،دع حكدعًا نمد، المادلعكين ام با دلخحام 
بعام  الحماية ام بفع  ع،ابة الكلعونية محكمة نمد، المو،دع بعدحم النادع اال بعدح موا قدة 

بالغ نددددن المناددددوعات الماددددعا ومعا،بددددة اللعميقددددات مددددع انالددددا  الحددددق لمماددددلعكين بدددداال
اندددددح واالحا  واللعميقدددددات المزنجدددددة واالحلفددددداع بحدددددق الحجددددد  ا  مادددددلعب يلجددددداوز القو 

 .العامة
 ددتنا يممددؤنا اامددل من مكددون ،ددح م دديمت ولددو باددا  ي دديع  ددا  و ددا خلددام ىددذا البحددث

لوحددي  موحددوا " الم ددؤولية المحنيددة لمماددع ين نمدد، موا،ددع اللواصددل االجلمددانا " كددا 
 ومن ار اللو يق ض ث خالوة لمييا خالً، لكمل ما لم محال بويكون ىذا البح
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 الخاتمة
 ددا خلددام ىددذه الحعا ددة اللددا كع ددناىا لموحددوا " الم ددؤولية المحنيددة لمماددع ين نمدد، 

مجموندة مدن النلدائ  واللوصديات  لد،   إنندا ،دح لوصدمنا موا،ع اللواصل االجلمانا "
 :واللا نوعحىا كما يتلا

 :الستنتاجات: اوال  
لحقيدق اللواصدل واعلبداال االادخاي نبدع و دائل  لد،  ح اح  اللقحم العممدا اللقندالق .1

لبدددداحل المعمومددددات  لدددد،  االلصددددال الححيثددددة منيددددا موا،ددددع اللواصددددل االجلمددددانا ممددددا اح 
 واالخباع والمعاعا بصوعة  يمة ومي وعة .

 لقح لعل  نم، اللقحم اللقندا عيدوع لالدوع ىائدل  دا مجدال العال،دات القانونيدة الدذ  .2
 الق، حاللو نم، احكام الم ؤولية بال، انوانيا  وا  المحنية منيا ام الجزائية .

ان ا،ع  لكييا لم ؤولية الماع ين نم، موا،دع اللواصدل االجلمدانا ىدا م دؤولية  .3
ملولا الع،ابةض كونيم ممزمين بواجد  الع،ابدة ندن مدا ينادع نمد، مدوا،عيم لالبيقدًا القواندح 

وىدددددا الع،ابدددددة نمددددد، محلدددددو    دددددؤولية مدددددن ندددددوا خدددددايوم دددددؤولية المادددددع ين مض العامدددددة
المنادددوعات ال ع،ابدددة نمددد، االادددخاي الناادددعين  ددداذا لدددم يقدددم المادددع ون بالواجبدددات اللدددا 
نيددددحت الددددييم بالع،ابددددة واالاددددعاا ننددددحىا للحقددددق م ددددؤوليليم القانونيددددة كددددونيم ،ددددح اخمددددوا 

ية نن  عل الغيع بالواجبات المكمفين بياض ننحىا للحقق م ؤوليليم الاخصية ال الم ؤول
.ان م ددددؤولية الماددددع ين نمدددد، موا،ددددع اللواصددددل االجلمددددانا م ددددؤولية احليااليددددةض كددددون 

 اللعميق الذ   ب  حععًا لمغيع.مو  الم ؤولية االصمية لقع نم، صاح  المناوع
ان لكدون  لواصدل االجلمدانا والناادع ال لعدح  ان العال،ة بين الماع ين نم، مو،ع ال .4

 : احح  الصوعلين
 الزائع "صاح  اللعميق" نحوا م جل  ا المومو  النااع. م

 المنلح  .مو  ،ع.  
 صاح  اللعميق مجعح زائع وعيع م جل  ا المو،ع .مو  النااع. ت

 ان لمماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا يج  ان للو ع  دييم ننايدة المحلدعا .5
 لد،  حلداجواادعا نمد، مو،دع الكلعوندا ي وال يمكن القبول بفكعة العجدل المعلداحض  لت ديق
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اا  من االحلعا ية واللقنيةض  ال يمكن ان يقوم اخي ناح  بلت يق مو،ع مدن حدمن 
 .االخلصاي لم يكن صاح  خبعة وحعاية  نية نالية بيذا موا،ع اللواصل االجلمانا ما

 : التوصيات: ثانيا  
اصدددحاع لادددعيع يخدددلي بالنادددع االلكلعوندددا ويعدددال   لددد،  حندددوة المادددعا الععا،دددا .1

 لية الملعلبة نم، مخالفة لمب القوانح . موحوا الم ؤو 
الالزمدة ال دلخحام  الزام الماع ين نم، موا،ع اللواصل االجلمانا بلححيح اعوال .2

 ىذه الموا،ع من خالل ا لخحام بياناليم الاخصية الحقيقة .
محا بة الماع ين نم، موا،ع اللواصدل االجلمدانا اذا مدا لدم نادع محلدو  عيدع  .3

 الم يئة ولم يلصعا باكل  ميم بإزالة ذلب المحلو ضماعوا مع نممو بالبيعلو 
بازالددة البيانددات الخاصددة بالماددلعب الددذ  ،ددام بناددع الع ددائل الماددينة لمحيمولددة مو 

  الاخي الم ا  . ل،  حون الوصول
حعوعة انحاح حوعات لالويعية لمخلما الفئات العاممدة  دا مجدال القدانون ليكوندوا  .4

  ا مجال المعمومالية واالنلعنت . نم، حعاية باللالوع العمما الكبيع
نبدددداعات الثنددددا  والعحددددا نمدددد، االددددالق مو  لجددددعيم اندددداحة الناددددع لمع ددددائل الم دددديئة .5

 .نااعىا
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 المراجع
 :أوال  . المعاجم

العالمدددة مبدددن منعدددوعض ل دددان العدددع ض الجدددز  العاادددعض الالبعدددة العابعدددةض حاع صددداحع لمالباندددة  .1
 .2114لبنانض  -والناعض بيعوت

 م .1961ىدض 1381الجز  الثاناض مالبعة مصعض المعجم الو يالض  .2
عوحددا البعمبكدداض مددوعيق نخمددةض صددالح مالددعض القدداموق القددانونا الثالثددا" نعبدداض  عن دداض  .3

 لبنان . -ض مناوعات الحمبا الحقو،يةض بيعوت 2112،ض ااول نكميز  "ض الالبعة 
 :ثانيا  . الةتب القانونية

  ددددددا الحيدددددداة الخاصددددددةض حاع النيحدددددددة  ح. احمددددددح  لحددددددا  ددددددعوعض الحمايددددددة الجنائيددددددة لمحددددددق .1
 .1986القاىعةض  –الععبية 

ح. انوع  مالانض مصاحع االللزام  ا القانون المحنا االعحنا " حعا ة مقاعنة بالفقو اال الما  .2
 . 1987نمان ض -"ض مناوعات حاع الجامعة االعحنية 

الععبيددةض القدداىعةض بددالل نددحنان بددحعض الم ددؤولية المحنيددة لممحدداما لجدداه العميددلض حاع النيحددة  .3
2117 . 

ح.  ميمان مع،قض الوا ا  ا اعح القانون المدحناض المجمدح الثداناض الفعدل الحداع والم دؤولية  .4
 .1988ااحكام العامةض الالبعة الخام ةض بال مكان ناعض /ااولالمحنيةض الق م 

 حاع االنلعندتض ادبكة نبدع اللجاعيدة لإلنالندات القدانونا اللنعديم عندامض محمدح ح. ادعيا .5
 .2118او كنحعيةض  الجحيحةض الجامعة

 –ح. نبددح الددعزاق احمددح ال ددنيوع ض الو دديال  ددا اددعح القددانون المددحنا الجحيددحض نععيددة االللددزام  .6
 .1952مصاحع االللزامض حاع الناع لمجامعات المصعيةض 

 .1986  نة الععبيةض حاع النيحة الغيعض  عل نن العقحية الم ؤولية متمونض العايح ح. نبح .7
. نبددح الفلدداح بيددوما حجدداز ض الجددعائم الم ددلححثة  ددا نالدداق لكنولوجيددا المعمومدداتض مكلبددة ح .8

 .2119الكل  الععبيةض القاىعةض 
ض مصداحع االللدزام مدع ااولح. نبح المجيح الحكديمض المدوجز  دا ادعح القدانون المدحناض الجدز   .9

 . 1963 مقاعن بالفقو او الماض اعكة الناع والالبع ااىميةض ذ.م.مض بغحاحض
 .2111العيا ض  لمناعض  يح الممب الجحيحض مكلبة القعناض اونالم ح. نما  .11
،ض حاع النيحدة الععبيدةض القداىعةض ااولدح. نمع  المض نحو ،دانون جندائا لمصدحا ةض الالبعدة   .11

1995 . 
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حعا دة مقاعندةض /الم لااع. ح. محمدح الادياو ض حوع و دائل االندالم والحدق  دا الخصوصدية  .12
 . 2111لععبيةض القاىعةض حاع النيحة ا

ح. محمدددح نبدددح العددداىع ح دددينض الم دددؤولية المحنيدددة لممحددداما لجددداه العميدددلض الدددحاع النيحدددة  .13
 .1996الععبيةض القاىعةض 

الالبعددة العابعددةض ح. مصددالف، العددوجاض القددانون المددحناض الجددز  الثدداناض الم ددؤولية العقحيددةض   .14
 .2117لبنانض  -مناوعات الحمبا الحقو،يةض بيعوت 

. معدددوان مصدددالف،ض اللجددداعة االلكلعونيدددة ومكا حدددة جعيمدددة المعموماليدددة  دددا ،واندددح االثبدددات ح  .15
 . 2111المحنا واللجاع ض حاع الكلا  الححيثض الجزائع ض

 .2111واللوزيعض القاىعةض  لمناع حواق البحيلض مالابع بكعض اونالم ح. يا ع  .16
 :ثالثا  . الرسائل الجامعية

ع الة  ز الاايعض الم ؤولية المحنية الصحا  الموا،ع االخباعيةض.  ييم نبح االلو نبح العزي1
 . 2115الجامعة االعحنيةض  –ماج ليعض كمية الحقوق 

 :رابعا  . البحو 
امدل  ددوز  احمدحض حددبال النادع االلكلعونددا بدين الوا،ددع والمددتمولض و  . ح. ا دامة احمددح نبدح النعدديم1

جامعدددة ندددين ادددمق  -ض كميدددة الحقدددوقبحدددث مقدددحم لمماددداعكة بمدددؤلمع القدددانون واللكنولوجيدددا
 . ااولض مناوع بمجمة انمال المؤلمعض الجز  2117كانون الثانا  -حي مبع

. اعو  محمدددح لقددددو ض م ددددؤولية موا،ددددع الويددد  نددددن المحلددددو  عيددددع المادددعوا  ددددا اوعبددددا و عن ددددا 2
 . 2116ض 1جامعة حماقض العحح  –بحث مناوع  ا مجمة الحقوق ض والواليات الملححة

يندددا نبدددح العزيدددز  يمددداض الم دددؤولية الجنائيدددة الناادددئة ندددن اوعىدددا  نبدددع موا،دددع اللواصدددل . ح. ح3
جامعة نين  -االجلماناض بحث مقحم لممااعكة بمؤلمع القانون واللكنولوجياض كمية الحقوق

 . ااولض مناوع بو،ائع المؤلمعض الجز  2117كانون الثانا  -امق حي مبع
اللواصدل االجلمدانا  دا العدالم الععبداض مجمدة اللعبيدةض العدحح . ح. زاىع عاحاض ا دلخحام موا،دع 4

 . 2113ض جامعة نمان ااىميةض نمانض 15
 االجلمدانا اللواصدل لادبكات اونالميدين ا دلخحامات الدحاععض الجدواح نبدح محمدح . ح. مجدح 5

 اونالميدة بالمؤ  دات بااللصدال نمد، القدائم لالبيقيدة الملحققدةض حعا دة واوادبانات
 .2113ماعقض24ض العحح الز،ازيقض جامعة اآلحا ض كمية مجمة يةضبال عوح

 :خامسا  . االنترنت
احمح بحعض ماىو النادع االلكلعونداض حعا دة ملاحدة نمد، ادبكة المعمومدات العالميدةض م دحوبة  .1

 https://www.almrsal.com: من المو،ع

https://www.almrsal.com/
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م دددؤولية الجنائيدددة لناادددع  الخدددحمات اللقنيدددة ومقدددحمييا ندددن  دددو  ح. خالدددح حامدددح مصدددالف،ض ال .2
ا دددلخحام ادددبكات اللواصدددل االجلمددداناض بحدددث ملددداح نمددد، ادددبكة المعمومدددات العالميدددة نمددد، 

 http://informatique.zebulonالمو،ع 
اددددا  صددددفحة  ددددا مو،ددددع اللواصددددل القاحددددا  ددددالم عوحددددان المو ددددو ض المعكددددز القددددانونا الن .3

ض بحث ملاح نمد، ادبكة المعمومدات العالميدةض )الفي بوب منموذجاً " Facebook "(االجلمانا
 https://www.iraqfsc.iq: م حو  من المو،ع

حعا ددددة  ددددا  - لالويددددع اللعددددوي   ددددا عدددددل اللحددددوالت اال،لصدددداحيةض ح. الدددداعق كدددداعم نجيددددل .4
ض م دددحو  مدددن 2116بحدددث ملددداح نمددد، ادددبكة المعمومدددات العالميدددةض الم دددؤولية اللقصددديعيةض 

 http://www.hjc.i:المو،ع
. نمدددددع الحمدددددح ض معبدددددع خصدددددائي عئي دددددية ا  ادددددبكة اجلمانيدددددةض مقدددددال ملددددداح نمددددد، ادددددبكة 5

 . wd.com-https://www.tech: المعمومات العالميةض م حو  من المو،ع
القدانوناض بحدث ملداح  ح. كعيم كعيمةض لتثيع ا دلعمال اللقنيدات الححيثدة  دا لحقيدق اامدن .6

- http:// anifest.univنمدد، اددبكة المعمومددات العالميددة م ددحو  مددن المو،ددع 
ouargla.di 

قددانون الخددايض مجمددة البحددوثض ح. محمددح اوحعي ددا العممددا المايادداض خم ددون  ددنة مددن ال .7
: ض بحدددددددددددددددث ملددددددددددددددداح نمددددددددددددددد، ادددددددددددددددبكة المعمومدددددددددددددددات العالميدددددددددددددددة2119ض  دددددددددددددددنة 9ندددددددددددددددحح 

www.ism.ma/basic/web/pdf/technologie.doc . 
قال ملاح نمد، ح. مدحمدح جدابدع خدما ارض مميزات وخصائي موا،ع اللواصل االجلماناض م .8

 https://kenanaonline.com: ابكة المعمومات العالميةض م حو  من المو،ع
لععيا موا،دع اللواصدل االجلمداناض حعا دة ملاحدة نمد، ادبكة المعمومدات العالميدةض م دحوبة  .9

 .awdoo3.comhttps://m من المو،ع
: لععيدددا اليوليددددو ض حعا ددددة ملاحددددة نمدددد، اددددبكة المعمومددددات العالميددددةض م ددددحوبة مددددن المو،ددددع .11

https://mawdoo3.com . 
: مقدددددددددددددال ملددددددددددددداح نمددددددددددددد، ادددددددددددددبكة المعمومدددددددددددددات العالميدددددددددددددة IPمدددددددددددددا ىدددددددددددددو نندددددددددددددوان الدددددددددددددد  .11

https://mawdoo3.com. 
: مددداىو االن ددددلجعامض حعا دددة ملاحددددة نمددد، اددددبكة المعمومدددات العالميددددةض م دددحوبة مددددن المو،ددددع .12

https://mawdoo3.com . 

http://informatique.zebulon/
https://www.iraqfsc.iq/
http://www.hjc.i/
https://www.tech-wd.com/
http://www.ism.ma/basic/web/pdf/technologie.doc
http://www.ism.ma/basic/web/pdf/technologie.doc
https://kenanaonline.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84_IP
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84_IP
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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ات العالميدددددةض م دددددحوبة مدددددن المو،دددددع: مددددداىو اللدددددويلعض حعا دددددة ملاحدددددة نمددددد، ادددددبكة المعمومددددد .13
https://ar.wikipedia.org . 

 :سادسا  . القوانين
 . 1951ل نة  41القانون المحنا الععا،ا ع،م  .1
 . 1948ل نة  131القانون المحنا المصع  ع،م  .2
 . 1976ل نة  43 ،انون المحنا االعحنا ع،م .3
باددددتن الثقددددة  ددددا  2114يونيددددو /حزيددددعان 21 ددددا  2114-557 ددددا ع،ددددم القددددانون الفعن .4

 اال،لصاح الع،ما .
 . 2111ل نة  17،انون المالبونات االعحنا ع،م  .5
 باتن مكا حة جعائم لقنية المعمومات . 2112 ل نة 5 ع،م لاعااوما القانون .6

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 :المستخلص
ت( لددزحاح الحاجددة مدع اللزايددح المحددالعح ال دلخحام اددبكة المعمومددات العالميدة )االنلعندد

ويجددداح منعمدددة لعنددد، بإنادددا  الموا،دددع االلكلعونيدددة واوادددعاا نمييدددا وملابعليدددا ممدددا يحدددمن 
اال دددلخحام اامثدددل ولجنبدددًا لال دددلخحامات ال دددمبية ليدددذه اللقنيدددة الععيمدددة مدددن خدددالل النادددع 

او ددا ة واللاددييع لمغيددع معلمددحا  لدد،  االلكلعونددا عيددع الصددحي  والددذ  يعمددح  يددو الددبع 
كبيددع نمدد، و ددائل اللواصددل االجلمدداناض مددن ىنددا كددان لزامددا نمدد، الماددعا من يقددوم  باددكل

بإيجداح نعدام ،ددانونا يحدحح  يددو م دؤولية الماددعا )االحمدن( نمد، المو،ددع ندن كددل مدا يناددع 
 ددا المو،ددع الددذ  لحددت  اددعا و مددن خددالل  خحدداا الماددعا لمم ددتلة القانونيددة ننددح ال ددماح 

آلحا  العامددةض نمدد، انلبدداع  ن بإمكددان ااخيددع القددحعة بناددع كددل مددا يخددالا النعددام العددام وا
حدذ يا مباادعة مدن خدالل وحدع بدعام  لقنيدة ال ل دم  بنادع مو  نم، منع اللجداوزات ابلدحا 

المادددداعكات  ال بعددددح موا قلددددو . م  من الم ددددؤولية اللددددا لقددددع جددددعا  مخالفددددة ،وانددددح الناددددع 
ن ىدا ىندا لمملحدعع مدن جدعائم االلكلعونا ىدا م دؤولية المادع ين نمد، لمدب الموا،دعض  يكدو 

اللادددييع  دددا موا،دددع اللواصدددل االجلمدددانا الحدددق  دددا المالالبدددة بفدددع  العقوبدددات الجزائيدددة 
كما ىو الحال  دا ،دوانين  .والمالالبة باللعوي  وحج  الموا،ع الذ  لمت او ا ة لو بيا 

 المالبونددات والناددع اللددا يجددعم  ييددا عئدديق اللحعيددع وكالدد  المقددال نددن كددل مددا يناددع  ددا
 المالبونة من مخباع عيع صحيحة ل ا  لآلخعين  ا منعاحيم و معليم. 

المالالبدددة بإصدددحاع لادددعيع يجدددعم ىدددذه اا عدددال نمددد، حدددو  مدددا لوجدددو  ليدددو  لددد،  وىدددذا مدددا يدددحنونا
( مددن ،ددانون المالبونددات والناددع ااعحنددا المعددحل )والددذ  نددح 49الماددعا ااعحنددا  ددا المدداحة )

اللكلعونيددة مدداحة صددحفية( لغايددة م ددائمة النااددع لممالبونددة اللعميقددات اللددا لناددع  ددا المالبونددة ا
لجيددات لفعيددل حوعا ا لدد،  االلكلعونيددة والماددعا نمدد، المو،ددع باللكا ددل واللحددامن .  حددال نددن

نبدع و دائل ذات االخلصاي  وا  منيا القحائية واللنفيذية والع،ابية لمجابية حداالت اللادييع 
ممددا يحددال مددن مكددانليم االجلمانيددة مدد، حعمدداليم باااددخاي واالنلددحا  ناللواصددل االجلمددانا 

والذ  يمن  باللالا لمملحعع الحدق بالمالالبدة بداللعوي  القدانونا المنا د  ندن مدا اصدابو مدن 
 حعع امام المحاكم المحنية المخلصة . 

الم ؤولية المحنيةض ابكة المعمومدات العالميدةض موا،دع اللواصدل االجلمداناض الةلمات المفتاحية: 
 م، موا،ع اللواصل االجلماناض النعام العام واالحا  العامةض اللعوي الماعا ن
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ABSTRACT: 

With the ever-increasing use of the Internet, there is a growing 

need for systems to create, supervise and follow up websites, ensuring 

optimal use and avoiding the negative uses of this great technology 

through incorrect electronic publishing, in which some people abuse 

and defame others, Social communication, from here it was necessary 

for the legislator to find a legal system to determine the responsibility 

of the supervisor (addicted) on the site for everything published on the 

site under his supervision by subjecting the supervisor to the legal issue 

when allowed to T all that is contrary to public order and public morals, 

on the grounds that the latter can the ability to prevent abuses from or 

deleted directly through the development of technical programs do not 

allow the deployment of posts only after approval. In other words, the 

responsibility of violating the rules of electronic publishing is the 

responsibility of the supervisors of those sites. Here, the victim of 

defamation offenses in the social media sites has the right to demand 

the imposition of penal sanctions and demand compensation and the 

blocking of websites that have been abused. As is the case in the press 

and publishing laws, in which the editor and the writer of the article 

criminalize everything published in the publication of incorrect news 

that harms others in their symptoms and their reputation. 

This is why we call for the enactment of legislation that criminalizes 

these acts in the light of what the Jordanian legislator directed in 

Article 49 of the amended Jordanian Press and Publications Law 

(which enumerated the comments published in the electronic 

publication of a press article) until the publisher is responsible for the 

electronic publication and the supervisor of the website . As well as to 

activate the role of competent bodies, both judicial and executive and 

control to confront cases of defamation through the means of social 

communication and abuse of human rights and thus undermine the 

social status, which gives the injured the right to claim appropriate 

legal compensation for the damage suffered by the competent civil 

courts. 

Keywords: civil liability, global information network, social 

networking sites, social media supervisor, public order and public 

morals, compensation . 

 


