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 :ملخص 

تهذٍ هزه اإلآالت ئلى مىاْشت مُهىم الحٔ في حشمت  

ٗان   ُِ الحُاة الخاضت او الحٔ في الخطىضُت ٖو

الاظالم ظبٓا الى حماًت هزا الحٔ ظىاء مً خالٛ 

ت بانخباسه مً اهم حّٓى  م والعحرة الىبٍى الٓشان الٍ٘ش

ٍى نلى مكاهش جحٕش املجخمو  الاوعان، ٖما حاولىا الْى

الذولي لالنتراٍ بهزا الحٔ واْشاسه في مجمىنت مً اإلاىازُٔ الذولُت ودَو الذٛو نلى الانتراٍ به في 

هت  الٓىاهحن الىؾىُت، ٖما ْمىا بدعلُـ الػىء نلى ججلُاث حماًت الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت في شَش

ت حصجُو الباحثحن نلى  الاظالمُت واإلاىازُٔ الذولُت مً خالٛ اإلاىهجُت العلُمت اإلاىكمت، وجٓترح هزه الىْس

 ُِ ذ مً البحىر والذساظاث الهلمُت للبحث في اإلاىهج الاظالمي في حماًت الحُاة الخاضت  ٖو ئحشاء مٍض

 حل جَ٘شغ الحماًت الصمت لهزا الحٔ اظاس ي مً حّٓى الاوعان.حاٛو اإلاىازُٔ الذولُت جبيُه مً ا

حرمة الحياة الخاصة بين الشريعة 

االسالمية والمواثيق الدولية 

 والقاهون الوضعي

  احميداوياملجيد عبد 

 هادكخىز بسلك الحث با

 ، اإلاًشبطَا – هللا بً نبذ دمحمظُذي  حامهت
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 ؤلاظالم، الحُاة الخاضت، الخطىضُت، الحٔ، اإلاىازُٔ الذولُت. :الكلماث املفاجيح

THE PRIVATE LIFE BETWEEN ISLAMIC LAW 

AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND 

POSITIVE LAW 

Abstract:  

 The objective of this paper is to discuss the concept 

of the right in the private life or in the privacy. In 

addition, how Islam has  preceded to protect this 

right through the Holy Quran and prophetic 

biography as one of the most important of human 

rights. We have mentioned the manifestations of the 

international community's movement, in order to recognize this right in the collection of 

international treaties and to encourage states to recognize it in the national laws. We have 

also highlighted the manifestations of the right's protection of the private life in Islamic 

law and international treaties through correct organized methodology. This research paper 

suggests encouraging researchers to make further researches and scientific studies in the 

Islamic approach about the protection of private life.  Additionally, what international 

treaties have adopted to protect  this fundamental human right. 

Keywords: Islam; private life; Privacy; Right; International treaties.

 اإلآذمت

ٌهخبر الحٔ في الحُاة الخاضت مً اهم حّٓى  

الاوعان في املجخمهاث الحذًثت، لزلٚ حععى 

شاؾُت التي تهخم بالحُاف نلى  الذٛو الذًمْى

غ هزا الحٔ  اث الاَشاد نلى جَ٘ش حّٓى وحٍش

وحماًخه بمخخلِ الالُاث الٓاهىهُت، اًماها بذوس 

الٓاهىن في جىكُم املجخمو بشٙل ًػمً جحُٓٔ 

اث ومطالح الاَشاد  الخىاصن بحن الحُاف نلى حٍش

ت وفي مٓذمتها الحٔ في حشمت الحُاة الخاض

ٗاَت اإلاطالح  الخاضت وبحن حُل ُٖان املجخمو و

ٖما اهه ٌعتهذٍ ٖزلٚ جحُٓٔ الخىاصن الهامت، 

اث الاَشاد في حذ راتها بشٙل  بحن حّٓى وحٍش

ت،  ًػمً نذم جىاصم ابهاد حماًت ٗل حٔ وحٍش

ترجب نً رلٚ حخما  مما ْذ ًإدي الى حهاسغها، ٍو

ت الٓاهىهُت لهزه الحّٓى اغهاٍ الحماً

دعبب في الاخالٛ بالىكام الهام. اث ٍو  والحٍش

ت الشأي والخهبحر مً اهم   ٗاهذ حٍش ونلى رلٚ ارا 

اث اإلاُ٘ىلت لٙل ئوعان، َان  الحّٓى والحٍش

ت ال حهني انها مؿلٓت يحر مشمىلت  هزه الحٍش

بُٓىد، واهما لها حذود وهزه الحذود جخمثل في 

اث الاخشي، نذم اإلاعاط بباقي الح ّٓى والحٍش

ان حسيت السأي جؿبُٓا للٓانذة الٓاةلت: " 

والخعبير جيخهي ببداًت سسيان حماًت حلىق 

" ومً  وحسياث اخسي 

Abdelmjid HMIDANI 
PhD Student 

Sidi Mohamed Ben Abedllah 

University - Morocco 
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اث الحٔ في حشمت الحُاة  هزه الحّٓى والحٍش

 الخاضت.

و نلى انخباس حشمت  َٓذ اظخٓش الشأي والدشَش

ت الشأي  الحُاة الخاضت واظشاسها ُْذا لحٍش

بذنىي مماسظت  التي ال ًجىص ججاوصهاوالخهبحر 

ت، ونلت  رلٚ اوهذام الاهمُت هزه الحٍش

الاحخمانُت مً الدشهحر باألَشاد وجدبو نىساث 

ت  الاشخاص وهخٚ ظتر خطىضُاتهم، الن حٍش

الخهبحر والشأي يشغها هُعي هى جبطش وانالم 

الىاط باآلساء والاخباس راث الاهخمام الهام، وهزا 

ي اهتهإ حشمت الحُاة الخاضت الامش يحر مىحىد ف

للمىاؾىحن بيشش اظشاسها نلى اإلاأل بذنىي 

ت الشأي والخهبحر مماسظت حٍش
1. 

ٗاهذ مخخلِ اإلاىازُٔ واإلاهاهذاث الذولُت،  َارا 

ت  ت حٍش والذظاجحر والٓىاهحن الىؾىُت، جٓش بحٍش

ت  الشأي والخهبحر، اهه ًجب ان جٓترن هزه الحٍش

ُٔ ب ت الصحافي باإلاعإولُت مً احل الخَى حن حٍش

في اليشش والىضٛى الى مطادس الخبر وضُاهت 

هزه اإلاطادس، وبحن نذم اإلاعاط بباقي الحّٓى 

اث والتي مً اهمها الحٔ في الحُاة  والحٍش

 الخاضت.

َالحٔ في احترام الحُاة الخاضت مً مشج٘ضاث 

ت والىغهُت بانخباس  هاث العماٍو ايلب الدشَش

شامخه ووغهه الاو عاوي هي ياًت ان الاوعان ٖو

و وهذٍ ٗل جىكُم، لزلٚ ًيبغي  ٗل حشَش

 حماًتها ونذم اهتهاٖها بأي شٙل مً ألاشٙاٛ.

                                                           
1
ٌظزي صظي المظبص: الضْاثظ الزٌبئٍخ لضزٌخ الزأي  - 

طٌخ هظز،  –ّالتؼجٍز ، دار الزبهؼٍخ الزذٌذح، االطكٌذرٌخ 

 .318، ص 2014

لزلٚ ٌهذ الحٔ في الحُاة الخاضت مً أهم 

اإلاىاغُو التي جذخل في مجاٛ حّٓى الاوعان، 

ت الُشدًت،  ورلٚ بانخباسه مً أهم مٓىماث الحٍش

ونلى هزا الاظاط تهخم الذٛو بهزا الحٔ َخطذس 

هاث مخخلُت لحماًخه، َاحترام حّٓى  حشَش

الاوعان بما َيها الحٔ في حماًت الحُاة الخاضت 

 .2ٌهذ مُٓاط لخٓذم وسقي الامم

وحذ الُٓه  باليعبت إلاُهىم الحُاة الخاضت َٓذ

ِ لل حُاة الخاضت في قل ضهىبت في وغو حهٍش

ِ ْاهىوي لها ، ولهل مشاد هزه 3يُاب حهٍش

اًذ ملحاولت اًجاد الطهىبت ً٘مً بالشٙل اإلاتز 

حهٍشِ دُْٔ ومىؿٓي لجمو الشخاث ما حهىُه 

هزه الٙلمت، او ًحذد بشٙل شامل وواضح 

ٗان  ِ ًدعو لالظخهماٛ الٓاهىوي لها، وسبما  حهٍش

رلٚ النخباساث جخجلى في ان هىإ زمت اشُاء 

ٌشهش البهؼ بالحاحت الحُاف نليها، بهُذا 

ً والؾالنهم نليها، وه ت الاخٍش زه حالت نً اإلاهَش

وعبُت، َىؿاّ الحٔ في الحُاة الخاضت باليعبت 

الى َشد ْذ ال ًٙىن ٖزلٚ باليعبت الى َشد اخش. 

هزا حاهب اخش ْذ ًٙىن الحٔ في الحُاة 

الخاضت محٙىما الى دسحت مهُىت باملجخمو وما 

ٌعىده مً اوغام، وناداث وجٓالُذ، ومً هىا 

                                                           
2
ػبللً فضٍلخ: الضوبٌخ المبًًٍْخ للضك فً صزهخ الضٍبح   

الخبطخ، اطزّصخ لٌٍل شِبدح الذكتْراٍ فً المبًْى الخبص/ 

الزشائز، -كلٍخ الضمْق ، ربهؼخ االخْح هٌتْري، لظٌطٌٍخ

 2، ص  2011/2012الظٌخ الزبهؼٍخ 
3
ػزع  دمحم هِذي لؼالم، الوظؤّلٍخ الوذًٍخ للظضفً ػي - 

طْر ضضبٌب الززٌوخ، هزلخ الفمَ ّالمبًْى، الؼذد الخبلج 

 .24، ص 2015ّالخالحْى، ٌْلٍْس 
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ًدعو مُهىم الحُاة الخاضت جبها الخخالٍ 

 . 4خمهاثاملج

لزلٚ نمل بهؼ الباحثحن نلى محاولت انؿاء 

ِ للحٔ في الحُاة الخاضت، َمنهم مً  حهٍش

حٔ ٗل ئوعان في الاحخُاف بشإوهه انخبرها بانها 

التي ال ًشيب ان ًؿلو نليها آلاخشون، وجحذًذ 

غابـ هزه الشإون ال ًٙىن اظدىادا الى غابـ 

، في 5مىغىعي، واهما مشحهه الصخظ هُعه

ً بانخباسها املجاٛ الخاص مً ححن  رهب اخٍش

 . 6حُاة الُشد الزي ًمخىو أي جذخل خاسجي َُه

الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت،  اما ظُاّ قهىس 

هاث الىغهُت واإلاىازُٔ  َان ْبل وشأجه بالدشَش

هت  الذولُت ٗاهذ الشَش والذظاجحر الحذًثت 

 ؤلاظالمُت العباْت في حماًت حشمت الحُاة

م والعىت الخاضت، بىطىص  مً الٓشآن الٍ٘ش

ُت ، ألن حماًت حشمت الحُاة  ت الشٍش الىبٍى

هت  الخاضت جخُٔ مو اإلابادب التي حاءث بها الشَش

ؤلاظالمُت التي ٖشظذ مجمىنت مً الحّٓى 

ت  ت الخُ٘حر وحٍش اث أهمها مبذأ حٍش والحٍش

ت هت  الانخٓاد وحٍش الشأي،  لزلٚ نملذ الشَش

ة الخاضت الاظالمُت نلى حماًت حشمت الحُا

 بانخباسها أحذ اهم  حّٓى الاوعان.

                                                           
4
ًْر الذٌي الٌبطزي: الٌظبم المبًًًْ للضك فً الضٍبح    

الخبطخ، دراطخ فً ضْء التشزٌغ الوغزثً ّالومبرى، هزلخ 

 .06، ص2013، ٌْلٍْس  09الفمَ ّالمبًْى الومبرى ، الؼذد 
5
تْفٍك شوض الذٌي: الظضبفخ ّالضوبٌخ الزٌبئٍخ اشزف   

هظز، طٌخ -للضٍبد الخبطخ ، دار الٌِضخ الؼزثٍخ، المبُزح

 30، ص2007
6
   MEZGHANI Nébila : la protection civile de 

la vie privée, thése pour le doctorat d’Etat , 

Université de Droit  d’economie et Sciences 

Sociales de Paris 2. 1976 , P73. 

ومنها جكهش اهمُت الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت 

التي جيبو مً ضهىبت جحذًذ مُهىمه وجحذًذ 

اشٙالُاث اإلاشجبؿت به ظىاء مً حُث الضمً و 

ه حُاة  اإلاٙان، ومذي الخًُحر والخؿىس الزي حهَش

الاوعان ومً جأزحر نادجه وانشاَه وجٓالُذه، 

، باالغاَت الى ما 7َُا واحخمانُا واْخطادًازٓا

والزي ضاحبه  جؿىس ج٘ىىلىجيشهذه الهالم مً 

اخترام حهاص الخلُُىن ووظاةل الاجطاٛ الحذًثت 

نلى املحادزاث واإلاشاظالث نً  ووظاةل الخىطذ

بهذ، َاصدادث احخماالث تهذًذ حشمت الحُاة 

أظشاسها، واهتهإ  الخاضت، بالخؿُل نلـى

مما دَو املجخمهاث الى الخحطحن حشمت حشمتها، 

الحُاة الخاضت بالحماًت الٓاهىهُت ظىاء في 

زلٚ نلى  شٙل حماعي نبر اإلاىازُٔ الذولُت ٖو

اإلاعخىي الُشدي الذاخلي مً خالٛ اسظاء 

الحماًت الٓاهىهُت لحشمت الحُاة الخاضت في 

هاث الىؾىُت.  الدشَش

ٍى نلى مكاهش  اهؿالْا مما ظبٔ ظىحاٛو الْى

هت حم اًت حشمت الحُاة الخاضت في الشَش

ٛ )واإلاىازُٔ الذولُت  الاظالمُت   ( نلى اإلابحث الاو

ان هِٓ بهذ رلٚ نلى مكاهش هزه الحماًت في 

هاث الىغهُت  (. اإلابحث الثاوي) الدشَش

املبحث الاول: مظاهس حماًت حسمت الحياة 

الخاصت في الشسيعت الاسالميت واملىاثيم 

 الدوليت

                                                           
7
ادرٌض الٌْاسلً : ػْلوخ رزائن االػتذاء ػلى الضك فً   

الضٍبح الخبطخ ّهب فً صكوِب فً ظل المبًْى الوغزثً 

-ّالمبًْى الومبرى، الوطجؼخ ّالْرالخ الْطٌٍخ، هزاكش

 .         47، ص2019الوغزة، الطجؼخ االّلى، طٌخ 



 حرمة الحياة الخاصة بين الشريعة االسالمية والمواثيق الدولية والقاهون الوضعي

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
3

9
 

ـضة َـي ُٖـان الحُـاة جمثل  الخاضـت بـإسة نٍض

ؤلاوعـان، ال ًم٘ـً اهتزانهـا مىـه، وإال جخحـٛى ئلــى 

، 8أداة ضمــاء خالُــت مــً الٓــذسة نلــى ؤلابــذام

َحــٔ الُــشد َــي حشمــت حُاجــه الخاضــت، ًٓخػــي 

حماًخــه مــً أي انخــذاء نلُــه، واملحاَكــت نليهــا 

ٗاَــت أظ ــالُب الخذخــل َُــه ومحاولــت غــذ 

 
ً
ٗان نادًــا ٖشــُها، َهــى ًمىــو أي شــخظ ظــىاء أ

أم مــً سحــاٛ العــلؿت الهامــت مــً الاؾالم أو 

تها أو وشــش الىْاتــو اإلاخهلٓــت  الخجعــغ نلــى ظــٍش

هت 9بهــا ، ولخؿــىسة هــزا الحــٔ َٓـذ أولخـه الشـَش

 
ً
، ٖمـا بـذأ املجخمـو الذولـي  ؤلاظالمُت أهمُـت

ً
بالًـت

ًىدبـه ئلـى غـشوسة نٓـذ الاجُاْـاث الذولُـت مـً 

أحـل حماًـت حٓـّى ؤلاوعـان واسظاء ْىانـذ 

وأحـٙام جػمً وجُ٘ل الحٔ في حشمـت الحُـاة 

 الخاضت.

ىٍ اوال  في هزا اإلابحث  ولهزا ظىهمل نلى الْى

ي نلى احٙام الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت ف

( زم هخؿّش  هت الاظالمُت )اإلاؿلب الاٛو الشَش

بهذ رلٚ ألحٙام الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت 

 في اإلاىازُٔ الذولُت )اإلاؿلب الثاوي(

: حسمت حياة الخاصت في الشسيعت املطلب الاول 

 الاسالميت 

ت العابٓت جتراو  هاث العماٍو ٗاهذ الدشَش ح ان 

او سوحُت  اشخمالها نلى مجشد هكم ْاهىهُت

ا وسوحُا، َان  اسادث الاسجٓاء باإلوعان ٍَ٘ش

                                                           
8
الضوبٌخ الزٌبئٍخ للضك فً صزهخ الضٍبح  :أصوذ فتضً طزّر  

 ، 6891طٌخ  ،هظز-المبُزح الخبطخ ، دار الٌِضخ الؼزثٍخ،

 .05ص
9
الضوبٌخ الزٌبئٍخ : إثزاٍُن طلٍوبى المطبًَّّ  دمحم أهٍي الخزشَ  

، هزلخ ربهؼخ فً لبًْى الؼمْثبد اإلهبراتً لضزهخ الضٍبح الخبطخ

 16، ص7561، 6ًٌٍْْلؼذدالشبرلخ للؼلْم الشزػٍخ ّالمبًًٍْخ، ا

هت سوحُت وهكاما  ٗاهذ شَش هت الاظالمُت  الشَش

ػاةُا مخٙامال، َىكمذ ٗل مىاحي  ْاهىهُا ْو

الىحىد البششي نبادة ومهامالث ويحرها، لٓذ 

ٗاهذ وال صالذ بحٔ مً اسقى الىكم الاوعاهُت 

ا الهُا بانخباس الباؾل ال ًأجيها وبانخباسها وحُ

ٌ  .محُىقا مً الخحٍشِ ونً الَض

هت الاظالمُت بحّٓى الاوعان  ذ اهخمذ الشَش ْو

غ هزه الحّٓى ظىاء في  وحشضذ نلى جَ٘ش

ُت، ومً  ت الشٍش م والعىت الىبٍى الٓشان الٍ٘ش

َأکذ نلى بُنها الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت 

حٔ ؤلاوعان في نذم الخلطظ نلُه، أو اظتراّ 

أدأب الاظدئزان في مىاغو العمو أو البطش، و 

ٖثحرة في ٖخاب هللا نض وحل، وظىت سظىله ضلى 

هللا نلُه وظلم ، وما دسج نلُه خلُاؤه 

الشاشذون سض ي هللا ننهم واسغاهم ، َٓاٛ هللا 

ىا ً ﴿ظبحاهه وحهالى : 
ُ
ل
ُ
ْذخ

َ
 ج

َ
ًَ آَمُىىا ال ِزً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ

ِوُع 
ْ
ْعَخأ

َ
ى ح ْم َحتَّ

ُ
ىِج٘ ُُ ْحَر ُب

َ
ىًجا ي ُُ ى ُب

َ
ُمىا َنل ِ

ّ
َعل

ُ
ىا َوح

ُشوَن 
َّ
ٖ
َ
ز
َ
ْم ج

ُ
٘
َّ
َهل

َ
ْم ل

ُ
٘
َ
ْحٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ِل٘

َ
ْهِلَها ر

َ
)ظىسة  ﴾أ

 (27الىىس: اًت 

َُي هزه آلاًت ششؽ سب الهضة دخٛى البُىث 

باالظخئىاط، والعالم نلى أهلها، حُث ًُُذ 

الاظخئىاط ألاوغ والاؾمئىان ٖما اهه ًمىو 

ًىكش ججعغ ألاَشاد نلى البهؼ ، ٖزلٚ أن 

ٓطذ باالظخئىاط : 10أحذا ئلى ش يء ًإرًه ، ٍو

الاظدئزان زالزت َمً لم ًإرن له َلحرحو ، َىسد 

نً سظٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن أبا مىس ى ألاشهشي حاء 

ٌعخأرن نلى نمش بً الخؿاب ، َاظخأرن زالزا 
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دمحم هتْلً الشؼزاّي : تفظٍز الشؼزاّي ، الوزلذ    

الظبدص ػشز ، طجؼخ اخجبر الٍْم ، ثذّى طٌخ ًشز ، ص 

10244. 
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زم سحو َأسظل نمش بً الخؿاب في أزشه َٓاٛ 

ظمهذ سظٛى أبى مىس ى مالٚ لم جذخل ، َٓاٛ 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٓٛى : ئن الاظدئزان زالر َان أرن لٚ 

 .11َادخل وإال َاسحو

هت ؤلاظالمُت الخجعغ  ٖما حشمذ الشَش

ًَ آَمُىىا  ﴿مطذاْا لٓىله حهالى:  ِزً
َّ
َها ال يُّ

َ
ًا أ

 
َ

ٌمۖ  َوال
ْ
ِ ِئز

ًّ ِ ِئنَّ َبْهَؼ الكَّ
ًّ ًَ الكَّ ِثحًرا ّمِ

َ
اْحَخِيُبىا ٖ

ُع  َجعَّ
َ
ِحبُّ ج ًُ م َبْهًػا ۚ أَ

ُ
ْهُػ٘ َخب بَّ

ْ
ً ٌَ  

َ
ىا َوال

ِشْهُخُمىُه ۚ 
َ
٘
َ
ًخا َ ُْ ِخُِه َم

َ
ْحَم أ

َ
َل ل

ُ
ٗ
ْ
أ ًَ ن 

َ
ْم أ

ُ
َحُذٖ

َ
أ

ِحٌُم  اٌب سَّ ىَّ
َ
َ ج

َّ
َ ۚ ِئنَّ َّللا

َّ
ىا َّللا ُٓ ظىسة الحجشاث: ﴾)َواجَّ

مت ان الٓشان  ،(12اًت  مما ًكهش مً اًت الٍ٘ش

ٗان لهذٍ الخجعغ نً الًحر حتى ولى   حشم

، ٖزلٚ ههى سظٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص نً  12مششوم

ئًاٖم والكً َان "  : الخؿُل، وظىء الكً َٓاٛ

الكً أٖزب الحذًث وال جحععىا وال ججععىا 

، والخحعغ ٌهني الاظخمام ئلى حذًث ْىم وهم "

ٗاسهىن ، او ًدعمو نلى أبىابهم  .13له 

 ٗانبالخالي ًحشم الخجعغ بٙاَت أشٙاله ظىاء 

ٗان مً ؾٍش بالخؿلو أو  باإلهطاث وظىاء 

ألاَشاد أو الجماناث أو مً الحاٖم، ٖما ال 

 ًيبغي أن ٌعتّر العمو نلى داس يحره لِعمو
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إلهبم  هبلك ثي أًض رضً هللا ػٌَ : الوْطأ، صذٌج رلن ا  

ثبة االطتئذاى ، كتبة االطتئذاى ، هٌشْراد دار األّلبف   3

 .413ص  ،الزذٌذح ، الوغزة
12

اثي المٍن الزْسٌخ : إػالم الوْلؼٍي ػي رة الؼبلوٍي الثي   

المٍن الزْسٌخ ، الزشء الخبلج ، هكتجخ الكلٍبد األسُزٌخ، 

 .137، ص  1968
13

إلهبم الزلٍل الضبفع إطوبػٍل ثي كخز : تفظٍز المزاى ا  

الؼزثً، ثذّى طٌخ  المزاى الؼظٍن ، الزشء الزاثغ، دار الخزاث

 .213الٌشز، ص

ضىث ألاوجاس، أو ًخهشع للشم لُذٕس ساةحت 

 .14الخمش، وال ًخخبر ححراهه لُخبروه بما حشي 

هت ؤلاظالمُت ئَشاء ألاحادًث  ٖما حشمذ الشَش

ألاظشاس الضوحُت، ورلٚ احتراما للمُثاّ  خاضت

اء للههذ اإلابرم بُنهما،  الًلُل الزي ًشبؿهما، وَو

وسجبذ نلى ئَشاءها الهٓاب الشذًذ في آلاخشة 

لٓىله ملسو هيلع هللا ىلص : " ئن مً شش الىاط نزابا نىذ هللا 

ًىم الُٓامت الشحل ًُط ي ئلى امشأجه وجُط ي 

 ".15ئلُه زم ًيشش ظشها 

هت الاظالمُت وغهذ اظغ وبالخا لي َان الشَش

مخِىت لحماًت الحُاة الخاضت بمخخلِ مكاهشها 

ظىاء مً خالٛ حماًت حشمت اإلاعً٘ و ٖزلٚ 

حشمت الاحادًث الخاضت بحن الاؾشاٍ، ورلٚ مً 

م الخجعغ واظتراّ العمو، بل حشم  خالٛ جحٍش

ٖزلٚ اَشاء الاحادًث التي جخم بشٙل الخاضت 

 األصواج.مثل الاحادًث خاضت ب

ٗان الاظالم اٛو مً ٖشط الحماًت لحشمت  ارٛ 

م و العىت  الحُاة الخاضت مً خالٛ الٓشان الٍ٘ش

ٍى نلى  ُت، َان ًخهً نلُىا الْى ت الشٍش الىبٍى

مكاهش حماًت الحُاة الخاضت في الٓاهىن 

الذولي، بانخباس ان هزا الٓاهىن هى زمشة مجهىد 

ل والانترا ٍ بحّٓى املجخمو الذولي مً احل  ججًز

اث وفي اولها الحٔ في حماًت الحُاة  والحٍش

الخاضت، نبر مجمىنت اإلاىازُٔ الذولُت جحاٛو 
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دمحم راكبى الذغوً، التزظض ّأصكبهَ فً الشزٌؼخ   

اإلطالهٍخ، الطجؼخ الخبًٍخ، دار الظالم للٌشز ّالتْسٌغ 

 .150ّ 149ص  ، 1985ّالتزروخ ، ثذّى ثلذ ًشز، طٌخ 
15

هظلن ثي الضزبد الٌٍظجْري، طضٍش هظلن، شزس اإلهبم    

دمحم ػجذ الفؤاد الجبلً الطجؼخ  ٌضً ثي شزف الٌّْي، تضمٍك

األّلى،" ثبة تضزٌن إفشبء طز الوزأح"، كتبة الٌكبس، الزشء 

دار الكتت 1437، :الؼبشز، الوزلذ الخبهض، الضذٌج رلن

 .8تزٌخ ًشز، ص الؼلوٍخ، ثٍزّد، لجٌبى، ثذّى
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اإلاىكماث الذولُت الضام الذٛو بانتراٍ بها 

لها في ْىاهُنها الىؾىُت.  وججًز

الحم في حسمت الحياة الخاصت في : ثاهيا

 املىاثيم الدوليت

ن الحٔ في احترام الحُاة الخاضت ٌهذ مً أهم ا

حّٓى ؤلاوعان في املجخمهاث اإلاذهُت الحذًثت، 

وهى زمشة للخؿىس الحػاسي للمجخمو ؤلاوعاوي 

َان خؿىسة تهذًذ ومعاط هزا الحٔ أضبح 

ذ مط ى محـ اهخمام  الُىم أٖثر مً أي ْو

ذ قهشث بهزا الخطىص مجمىنت  دولي. ْو

ُت التي تهذٍ ئلى الاجُاُْاث والىطىص الذول

عي همىرج لحماًت هزا الحٔ،  وغو ئؾاس حشَش

حُث ظانذث هزه الاجُاُْاث واإلاإجمشاث نلى 

بشوص َشم آخش مً َشوم الٓاهىن الذولي اإلاخهلٔ 

بحّٓى ؤلاوعان ٌشٙل حضءا مً الٓاهىن الذولي 

 .16ؤلاوعاوي

اٖذث اإلاىازُٔ الذولُت اإلاخهلٓت بحّٓى  لزلٚ

الاوعان نلى حشمت حُاة الاوعان الخاضت بما 

حشمله الحُاة مً مُشداث واهمها نذم حىاص 

الخٓاؽ او حسجُل او وشش ضىسجه ، خاضت في 

حالت جىاحذ الُشد بمٙان خاص وجم رلٚ مً 

هاث  دون مىآَخه، َٓذ ظهذ هزه الدشَش

ّى الصخطُت ورلٚ بالحٓ الذولُت نلى الاسجٓاء

بهذٍ حماًتها، ومً أبشص هزه اإلاىازُٔ  هجذ 

ؤلانالن الهالمي لحّٓى ؤلاوعان الزي حشط 

زٓاَت الاوعاهُت في ابهى ججلُاتها، وفي اؾاس 

اث ٗل اوعان بما َيها  حشظه نلى حّٓى وحٍش
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الْطٍظ  فً المبًْى الذّلً الؼبم، دار ، أصوذ أثْ الْفب   

 .546ص   ،1998 هظز، طٌخ -ُزحالمب الٌِضخ الؼزثٍخ،

ال ًجىش حماًت الحُاة الخاضت هظ نلى ما ًلي:" 

جه أن ًخعسض أحد للخدخل الخعسفي في حيا

الخاصت أو أسسجه أو مسكىه أو مساسالجه أو 

بحمالث على شسفه وسمعخه ولكل شخص 

الحم في حماًت اللاهىن مً مثل هرا الخدخل 

" ٖما ان الههذ الذولي 17أو جلك الحمالث

للحّٓى اإلاذهُت والعُاظُت هظ نلى غشوسة 

نذم  الخذخل بشٙل حهعُي أو يحر ْاهىوي في 

مع٘ىه  خطىضُاث الصخظ وأظشجه وحشمت

ت مشاظالجه والحُاف نلى ظمهخه  وظٍش

ه  .18وشَش

ٖما ْامذ الاجُاُْاث الذولُت الاْلُمُت بخ٘شط  

الحماًت الذولُت للحٔ في الحُاة الخاضت  ومً 

بحن هزه الاجُاُْاث هجذ الاجُاُْت ألاوسوبُت 

لحّٓى ؤلاوعان التي اهخمذ بالحُاف نلى 

اث الهامت والصخطُت  الحّٓى والحٍش

زا الانتراٍ بحشمت للمىاؾىح ن ألاوسوبُحن، ٖو

الحُاة الخاضت لٙا اوعان مً خالٛ احترام 

حُاجه الخاضت والهاةلُت ومع٘ىه ومشاظالجه، 

وحاء الىظ َيها أًػا نلى نذم الخذخل في 

مماسظت هزا الحٔ مً خالٛ العلؿت الهامت ئال 

ٗان ًىظ نلُه الٓاهىن  ، وهطذ ٖزلٚ 19ما 

ُ٘ت لحّٓى  ؤلاوعان نلى حماًت الاجُاُْت ألامٍش

الحٔ في الحُاة الخاضت مً خالٛ احترام الُشد 

ه ونذم الانخذاء يحر اإلاششوم نلُه وضىن  لشَش

ٖشامخه ، ٖما ال ًجىص الخذخل بشٙل حهعُي في 
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هي اإلػالى الؼبلوً لضمْق اإلًظبى   12اًظز الوبدح     

 .1948دٌظوجز  10الظبدر 
18

هي الؼِذ الذّلً للضمْق الوذًٍخ   17اًظز الوبدح     

 .1966دٌظوجز  16ّالظٍبطٍخ الظبدر فً 
19

االتفبلٍخ األّرّثٍخ لضمْق اإلًظبى هي  8اًظز الوبدح     

 1950فً  الظبدرح
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حُاجه الخاضت أو شإون أظشجه أو مجزله أو 

ٗان هىإ جذخل أو انخذاء  مشاظالجه، وإن 

 .20َالٓاهىن ًحمُه

مً اإلاإجمشاث نلى  ٖما اوهٓذث مجمىنت

الطهُذ الذولي اهخمذ بذاسظت الحٔ في 

الحُاة الخاضت، حُث أغحى مىغىم الحٔ 

في الحُاة الخاضت مً أولىٍاث ألاظشة 

الذولُت، وجأُٖذا نلى جثبُذ هزا الاهخمام، 

نٓذث نذة مإجمشاث دولُت نلى الطهُذ 

الهالمي بشأن هزا الحٔ، خاضت بهذ 

ٗاث التي أضبح ًخهشع لها بطُت  الاهتها

متزاًذة وخؿحرة بعبب الخؿىساث الهلمُت 

 والخ٘ىىلىحُت.

هذ مإجمش " ألاٛو نلى  1968" لعىت طهسانَو

الطهُذ الذولي لبحث ْػاًا حّٓى ؤلاوعان 

ذ ضذس نً هزا  ٗاَت حىاهبها، ْو مً خالٛ 

َىا في  اإلاإجمش نذة ْشاساث بهزا الشأن، وما َيُهمُّ

هزا اإلآام الٓشاس الحادي نشش اإلاهىىن  ب " 

حلىق الاوسان والخطىزاث العلميت 

"، والزي ٖشط حماًت حٔ والخكىىلىجيت

ٖما اوهٓذ  .21وعان في حُاجه الخاضتؤلا

َٓذ هذٍ ئلى  1968" لعىت مىهسيالمإجمش "

بحث ودساظت آلازاس العلبُت التي ٌه٘عها 
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هي االتفبلٍخ األهزٌكٍخ الظبدرح طٌخ  11اًظز الوبدح   

1969. 
21

 2081تن ػمذ ُذا الوؤتوز الذّلً ثٌبء ػلى المزار ػذد   

ػي الزوؼٍخ الؼبهخ  1965دٌظوجز  20الظبدر ثتبرٌخ 

لوٌظوخ االهن الوتضذح ّثفؼل اًؼمذ ُذا الوؤتوز ثطِزاى هي 

ًّتذ  1968ْ هي طٌخ هبٌ 13اثزٌل  الى غبٌخ   22تبرٌخ 

ػٌَ هزوْػخ هي المزاراد. اًظز الوْلغ الزطوً لوٌظوخ 

االهن الوتضذح  

https://www.un.org/ar/conferences/human-

rights/teheran1968 

الخٓذم الخ٘ىىلىجي نلى الحُاة الخاضت 

ؼ الانتراٍ بأدلت ؤلازباث  لألَشاد. خاضت َس

اإلاخحطل نليها بهزه الىظاةل الخ٘ىىلىحُا 

ٗأحهضة الدسجُل نلى ألا  ششؾت الحذًثت، 

زا  ش الخُُت نالُت الذْت، ٖو وآالث الخطٍى

الاخخباساث الىُعُت، التي حعخخذم نالُت 

الذْت التي حعخخذم َيها الهٓاْحر الؿبُت 

باإلغاَت ئلى ، 22وأحهضة ٖشِ ال٘زب

"  بازيساإلاإجمش الذولي لخبراء الُىوعٙى "

الزي حاء بهذٍ دساظت  1970اإلاىهٓذ ظىت 

 شد.مىغىم حٔ الحُاة الخاضت للُ

ٗاهذ هزه أهم الاجُاُْاث واإلاإجمشاث التي 

 نلى غشوسة حماًت الحٔ في الحُاة 
ُّ
ُحث

َ
ج

الخاضت، وونُا بأهمُت هزا الحٔ َٓذ 

هت الاظالمُت لبىاث اظاظُت له  وغهذ الشَش

له ودَو الذٛو  و ظهذ اإلاىازُٔ الذولُت جذٍو

هاتها الىؾىُت.  الى ج٘شظُه في حشَش

شسيعيت للحم في املبحث الثاوي: الحماًت الد

 حسمت الحياة الخاصت

ٌهخبر الحٔ في حماًت الخاضت مً أهم حّٓى 

ؤلاوعان وهى رو مٙاهت ظامُت نلى اإلاعخىي 

اث ألاَشاد،  الذولي والىؾني الجطاله الىزُٔ بحٍش

ئر الُشد أظاط املجخمو والٓاهىن هى الىظُلت 

اث الصخطُت،  لحماًت جلٚ الحّٓى والحٍش

 ٛ الى حماًت هزا الحٔ  لزلٚ ظهذ مخخلِ الذو

هُت اإلاخاحت لها.  بأْص ى الُاث الدشَش

                                                           
22

طفٍخ ٌشبتي، الضوبٌخ المبًًٍْخ للضٍبح الخبطخ، دراطخ   

همبرًخ، أطزّصخ لٌٍل الذكتْراٍ، ربهؼخ هْلْد هؼوزي، كلٍخ 

،  2012ْق ّالؼلْم الظٍبطٍخ، تٍشي ّسّ الزشائز، طٌخ الضم

 .308ص 
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ئن ئظباى الؿابو الذظخىسي نلى أي حٔ 

بطُت نامت، ٌهخبر مً أْىي الػماهاث  

ؿلٔ نلى الحّٓى  هُت اإلآشسة له، ٍو الدشَش

التي حهتٍر بها الذظاجحر الىؾىُت حهبحر 

اث الهامت بانخباسه الىظُلت ألاولى  الحٍش

ألاظاظُت إلاماسظت الذًمٓشاؾُت في واللبىت 

ئؾاس معإوٛ وواضح ًُ٘ل جحُٓٔ الهذالت 

ؤلاوعاهُت، واحترام جام للٓىانذ ومً بحن أهم 

الحّٓى التي جم الاهخمام بها دولُا حماًت 

الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت، هزا ما 

ظيخؿّش له مً خالٛ الحذًث نً الحٔ في 

ًشبي حماًت الحُاة الخاضت في الذظخىس اإلا

( والحٔ في حماًت الحُاة  )اإلاؿلب ألاٛو

الخاضت في الٓاهىن الذظخىسي اإلآاسن 

.)  )اإلاؿلب الاٛو

املطلب الاول: الحم في حماًت الحياة 

 الخاصت في الدسخىز املغسبي

ٌهذ الذظخىس في مهكم الخجاسب الذًمٓشاؾُت 

وزُٓت م٘خىبت للخهاْذ مإظعاجُا ٌعتهذٍ 

حخمانُت بشٙل جىكُم الحُاة العُاظُت والا 

دًمٓشاؾي نبر ئْشاس جىاصن العلـ، واْتران 

العلؿت باملحاظبت ودنم الخهذدًت العُاظُت 

اجه  طل العلـ، واحترام حّٓى ؤلاوعان وحٍش َو

ألاظاظُت بما ال ًخهاسع مو الٓىاهحن والىكام 

 الهام.

َالحٔ في حماًت الحُاة الخاضت هى حٔ مً 

هت  الاظالمُت و حّٓى ؤلاوعان التي أْشتها الشَش

اإلاىازُٔ والههىد الذولُت، ٖما هطذ نلُه 

ومً بُنها  23ضشاحت  ٖثحر مً الذٛو في دظاجحرها

اإلاًشب  الزي خظ هزا الحٔ بالحماًت 

ت مً خالٛ الُٓشة الاولى مً الُطل  الذظخىٍس

لكل التي حاء َيها :"  2011مً دظخىس  24

شخص الحم في حماًت حياجه الخاصت"، 

ششم الذظخىسي في الاججاه بالخالي رهب اإلا

ت للحُاة  ح بحماًت الذظخىٍس الانتراٍ الطٍش

 الخاضت لٙل مىاؾً مًشبي.

غ  ٖما ان اإلاششم اإلاًشبي لم ًٓخطش نلى جَ٘ش

الحٔ في حماًت حُاجه الخاضت بشٙل نام في 

مً الذظخىس اإلاًشبي، واهما نمل  24الُطل 

نلى جشظُخ في هُغ الُطل الحماًت 

ت لبهؼ الح ّٓى والتي حهخبر حضء الذظخىٍس

ال ًخجضأ مً الحٔ في حشمت الحُاة الخاضت 

مثل الحٔ في حشمت اإلاعً٘ وهظ نلى اهه ئر 

ال جىتهٚ حشمت اإلاجٛز وال ًمً٘ الُٓام 

ٔ  الششوؽ وؤلاحشاءاث التي  بالخُخِش ئال َو

هظ نليها الٓاهىن، ٖما هظ نلى الحٔ حشمت 

ت الاجطاالث  اإلاشظاالث بمىهه اهتهإ ظٍش

ٗان شٙلها وال ًمً٘ الص خطُت،  ُُٖما 

نلى اإلاػمىن أو وششها،  باالؾالمالترخُظ 

ٗان ئال  ٖال أو بهػا أو باظخهمالها غذ أًا 

ٔ الششوؽ والُُُ٘اث التي  بأمش ْػاتي وَو

ت الخىٓل  زلٚ أن حٍش ًىظ نليها الٓاهىن، ٖو

نبر التراب الىؾني والاظخٓشاس َُه والخشوج 

                                                           
الضوبٌخ الزٌبئٍخ للضمْق ّالضزٌبد "ٌُذ ّالً ػلوً،   23

فً المبًْى الخبص  ثضج لٌٍل دثلْم الوظبتز" الفزدٌخ

تخظض الؼذالخ الزٌبئٍخ ّالؼلْم الزٌبئٍخ كلٍخ الؼلْم 

المبًًٍْخ ّااللتظبدٌخ ّاالرتوبػٍخ، فبص، الظٌخ الزبهؼٍخ 

7002-7002. 
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 ٔ مىه والهىدة ئلُه مػمىن للجمُو َو

 الٓاهىن. 

ًدبحن لىا مً الذظخىس  24ومً خالٛ الُطل 

أن اإلاششم اإلاًشبي حطش الحٔ في حشمت 

الحُاة الخاضت في حشمت اإلاعً٘، وأًػا 

ت الاجطاالث ت الخىٓل.‘ ظٍش  وحٍش

َُما ًخظ حشمت اإلاعً٘ حهخبر مً أهم 

نىاضش الحٔ في حماًت الحُاة الخاضت، َال 

ُْمت لها ئر لم حشمل معً٘ الُشد الزي 

ىُشد َُ ه جشج٘ض َُه خطىضُاجه وأظشاسه ٍو

راجه وأظشجه واإلآشبحن ئلُه، بهُذا نً جؿُل 

ً ونً الُٓىد التي ج٘بله في الحُاة  آلاخٍش

وهكشا إلاا للمعً٘ مً حشمت  ،الاحخمانُت

بانخباسه معخىدم أظشاس الُشد وسمض اظخٓشاسه 

ٗاهذ  ظباْت  هت ؤلاظالمُت  وظٙىهه َالشَش

ئلى حُل حشمخه وجحطِىه ٖما ظبٓذ 

ا حاٛو اْشاس ؤلاشاسة لزلٚ الذظخىس أًػ

ت لحشمت اإلاعً٘  و انؿاء  الحماًت الذظخىٍس

ُذه بششوؽ في  امٙاهُت جُخِش اإلاىاٛص ْو

حالت الػشوسة التي جخؿلب ال٘شِ نً 

بهؼ وظاةل ؤلازباث بهؼ الجشاةم 

 .24ٖمعدىذاث أو هٓىد مضوسة أو مخذساث 

ت اإلاشاظالث  اما الحٔ في حشمت وظٍش

اث الحذًثت  الصخطُت، حهخبر مً الحٍش

هُت  واإلاهمت التي بذأث حهٍش حماًت حشَش

م٘ثُت في الذٛو اإلاخٓذمت لدشهب اإلاكاهش 

الخٓىُت والخ٘ىىلىحُت التي أضحذ حضءا ال 

                                                           
هي لبًْى  36إلى  95رارغ ثخظْص ُذٍ اإلرزاءاد الوْاد هي  

الوظطزح الزٌبئٍخ الوغزثٍخ.
24

   

 ،25ًخجضأ مً الحٔ في الخطىضُت ؤلاوعاهُت

لزلٚ هجذ اإلاششم خطها بالحماًت 

ت مً خالٛ الُٓشة الثاهُت مً  الذظخىٍس

 .  2011مً دظخىس  24الُطل 

سة في ألاخحر نلى أهه سيم ٗل وجيبغي ؤلاشا

ت  اإلاعخجذاث التي أجذ بها الىزُٓت الذظخىٍس

اإلاخمثلت  لحماًت الخطىضُت اإلاخمثلت في 

ٗأضل  حماًت اإلاعً٘ واإلاشاظالث والخىٓل 

ٔ مٓخػُاث دظخىس  والتي  2011نام َو

لُٓذ جشحُبا واظها ئن نلى اإلاعخىي الذولي 

والىؾني َان الاحترام الُهلي للحّٓى و 

اث، الصاٛ مىغو حذٛ وخالٍ ٖبحر ال حٍش

بانخباس أن الهبرة لِعذ بالىطىص 

ت اإلاخهلٓت بهزه الحّٓى أو  الذظخىٍس

غماهاتها بل في الىُت الطادْت و الشيبت 

ألاُٖذة والحشص الطادّ والجهىد املخلطت 

مً ْبل الذولت نلى بذٛ الجهذ لػمان 

 جحٓٔ هزه الحّٓى نلى اإلاعخىي الىاْعي.

ل الحماًت لزلٚ ظاسم ا إلاششم اإلاًشبي ججًز

ت للحٔ في حشمت الحُاة الخاضت  مً  الذظخىٍس

خالٛ جَ٘شغ الحماًت الٓاهىهُت للحُاة الخاضت 

في مخخلِ الىطىص الٓاهىهُت نلى يشاس 

اهىن اإلاعؿشة الجىاةُت  الٓاهىن الجىاتي ْو

م  اهىن الٓاهىن ْس اإلاخهلٔ بحماًت  09-08ْو

اإلاهؿُاث راث ألاشخاص الزاجُحن ججاه مهالجت 

                                                           
طزٌخ  طال تٌتِك 7022هي دطتْر  72الفظل    25

االتظبالد الشخظٍخ، كٍفوب كبى شكلِب ّال ٌوكي 

التزخٍض ثبإلطالع ػلى هضوًِْب أّ ًشزُب كال أّ 

ثؼضب، أّ ثبطتؼوبلِب ضذ أي كبى إال ثأهز لضبئً، 

 ". ّّفك الشزّط ّالكٍفٍبد التً ٌٌض ػلٍِب المبًْى
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الؿابو الصخص ي  والٓاهىن الذاخلي للجىت 

الىؾىُت إلاشاْبت حماًت اإلاهؿُاث راث الؿابو 

 الصخص ي...

لً٘ الحماًت الٓاهىهُت الابشص ج٘مً مً خالٛ 

ْاهىن الصحاَت واليشش، هزا الٓاهىن الزي 

ًىكم الجاهب اإلانهي للصحاَت والتي جمخاص 

محل بمجمىنت مً الػماهاث التي ْذ حشٙل 

ت الصحاَت وحشمت  اضؿذام بحن الحٔ في حٍش

الحُاة الخاضت نلى ظبُل اإلاثاٛ اهم غماهت 

ت مطادس  ت الصحاَت وهي ظٍش جخمخو بها حٍش

الخبر، هزه اإلاطادس مً ممً٘ ان جٙىن مً 

خالٛ الانخذاء نلى الحُاة الخاضت لألَشاد مما 

دَو اإلاششم الى خلٔ الخىاصن بحن جَ٘شغ هزه 

ي حذود نذم اإلاعاط بالحُاة الػماهت لً٘ ف

مً  5الخاضت لألَشاد حُث هظ اإلاششم في اإلاادة 

سسيت مصادز الخبر مظمىهت ّ ص ن نلى اهه:" 

وال ًمكً الكشف عنها إال بملسز كظائي وفي 

اللظاًا املخعللت بالدفاع  -الحاالث الخاليت: 

 -الىطني وأمً الدولت الداخلي والخازجي، 

ا لم جكً لها عالكت الحياة الخاصت لألفساد م

 ."مباشسة بالحياة العامت

ومً احل جشظُخ الحماًت الٓاهىهُت للحماًت  

الحُاة الخاضت في ْاهىن الصحاَت نمل اإلاششم 

نلى جخطُظ الُطل الثالث مً الُشم الشابو 

م  اإلاخهلٔ  88.13مً الٓعم الثالث لٓاهىن ْس

في حماًت بالصحاَت واليشش والزي نىىهه ب "

" والزي اؾش الخاصت والحم في الصىزةالحياة 

مت الانخذاء نل ى الحُاة الخاضت َيها اإلاششم حٍش

 .والحٔ في الطىسة

املطلب الثاوي: الحم في حماًت الحياة الخاصت 

 في اللاهىن الدسخىزي امللازن 

بهذ أن اسجُهذ ألاضىاث بالشٙىي مً 

اصدًاد اهتهإ حشمت الحُاة الخاضت هدُجت 

في وظاةل اإلاشاْبت  للخٓذم الخ٘ىىلىجي

ت ، حذزذ جؿىساث  العمهُت والبطٍش

هُت في اججاه حماًت الحٔ في حشمت  حشَش

الحُاة الخاضت في الهذًذ مً الذٛو مً 

غ  بُنها الٓاهىن الاظباوي بحُث جم جَ٘ش

ت للحٔ في الحُاة  الحماًت الذظخىٍس

مً  18الخاضت مً خالٛ الُطل 

 الذظخىس الاظباوي الزي ًىظ نلى اهه : "

. ًخم طمان حم الشسف وحم الحسمت 1

الشخصيت والعائليت وحم الحفاظ على 

 السمعت.

. ال جىتهك حسمت املسكً وال ًجىش 2 

دخىله أو جفخيشه إال بإذن صاحبه او 

بمىجب كساز كظائي إال في حالت الخلبس 

 بالجسيمت.

. ًخم طمان سسيت الاجصاالث 3

افيت  دًت والخلغس  البًر
ً
وخصىصا

عدا في حالت صدوز كساز  والهاجفيت ما

 كظائي.

. ًليد اللاهىن مجال اسخعمال 4

املعلىماث لظمان حم الشسف وحم 

الحسمت الشخصيت والعائليت للمىاطىين 

 ".ولظمان املمازست الخامت لحلىكهم
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واإلاالحل ان الُطل اإلازٗىس ال يهذٍ 

َٓـ لػمان الحٔ في الحُاة الخاضت 

خه واهما ًػمً الحٔ في الخمخو به وحماً

ورلٚ مً خالٛ مشاْبت وشش اإلاهلىماث 

اإلاخهلٓت باألشخاص وناةالتهم، وهزا 

ًُشع نلى العلؿاث الهامت مىو 

الىضٛى إلاطذس جلٚ اإلاهلىماث بذون 

و الاخؿاس  غماهاث اظاظُت واوحب جْى

املحخملت مً اباحت ال٘شِ يحر الالةٔ 

لها، وهى ما يهم نلى وحه الخطىص 

ا، وه٘زا السجالث الهامت اإلاخػمىت له

َالذظخىس مطذس لحماًت الحُاة الخاضت 

 ومشحهُت لها.

أٖذث الذظاجحر الُشوعُت الطادسة  ٖما 

بهذ الثىسة الُشوعُت ومً ْبلها ئنالن 

حّٓى ؤلاوعان واإلاىاؾً الطادس نام 

ت ؤلاوعاهُت مثل  1789 نلى احترام الحٍش

ىت  ت ئبذاء آلاساء وألاَٙاس والحٔ في ٍْش حٍش

البراءة والحٔ في احترام الحُاة الخاضت 

 مً 9ث اإلاادة  ، ٖزلٚ أْش26لألَشاد

ىن اإلاذوي الُشوس ي الطادس نام الٓاه

، 27حٔ ألاَشاد في الحُاة الخاضت 1980

شط اإلاششم الُشوس ي الحماًت الجىاةُت  ٖو

                                                           
26

 .672ٌظزي صظي المظبص، هزرغ طبثك،  ص    
27

 الوذًً الفزًظً ػلى اًَ: هي المبًْى  5تٌض الوبدح   

« Chacun a droit au respect de sa vie 

privée. Les juges peuvent, sans préjudice de 
la réparation du dommage subi, prescrire 
toutes mesures, telles que séquestre, saisie 
et autres, propres à empêcher ou faire 
cesser une atteinte à l'intimité de la vie 
privée : ces mesures peuvent, s'il y a 
urgence, être ordonnées en référé. » 

مً  226مً خالٛ اإلاادة ٖزلٚ لهزا الحٔ 

 .28ْاهىن الهٓىباث الُشوس ي

ُ٘ت  َان  اما في الىالًاث اإلاخحذة الامٍش

ت اإلاهتٍر بها ْبل ظىت  الحّٓى الذظخىٍس

في الحّٓى اإلازٗىسة ٗاهذ محطىسة  1965

َبما ٌهٍش بىزُٓت الحّٓى والتي ياب 

ننها الحٔ في الحُاة الخاضت، لً٘ نملذ 

املح٘مت الُُذسالُت الهلُا نلى الانتراٍ 

بهزا الحٔ مً خالٛ  محاولت الجمو بحن 

ت في أسبو حهذًالث  مُاهُم مخهذدة ومخُْش

                                                           
28

 هي لبًْى الؼمْثبد الفزًظً ػلى هب ٌلً:  773تٌض الوبدح   

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 
000 euros d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter 
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, 
sans le consentement de leur auteur, des 
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel 
; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, 
sans le consentement de celle-ci, l'image 
d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, 
par quelque moyen que ce soit, la localisation 
en temps réel ou en différé d'une personne 
sans le consentement de celle-ci. 

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du 
présent article ont été accomplis au vu et au 
su des intéressés sans qu'ils s'y soient 
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le 
faire, le consentement de ceux-ci est présumé. 

Lorsque les actes mentionnés au présent 
article ont été accomplis sur la personne d'un 
mineur, le consentement doit émaner des 
titulaires de l'autorité parentale. 
 
Lorsque les faits sont commis par le conjoint 
ou le concubin de la victime ou le partenaire 
lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 
les peines sont portées à deux ans 
d'emprisonnement et à 60 000 euros 
d'amende » 
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للذظخىس هي الخهذًل ألاٛو والشابو 

دُجت لهزا الجمو والخامغ والخاظو و ٖى

والخُعحر الشامل لهزه اإلاطؿلحاث 

ت أنلىذ املح٘مت الانتراٍ الشظمي  اإلاخُْش

بحٔ في الخطىضُت وانخبرجه حٔ مً 

ٙي  . 29الحّٓى ألاظاظُت في املجخمو ألامٍش

ذ  أما َُما ًخظ الذظخىس اإلاطشي ْو

حكُذ حشمت الحُاة الخاضت َُه بأهمُت 

ت  خاضت وممحزة في الذظاجحر اإلاطٍش

الزي ٌهخبر  1923إلاخىالُت بذءا بذظخىس ا

أٛو دظخىس مطشي يهخم بمىغىم الحّٓى 

بحن الػماهاث التي  اث الهامت، ٍو والحٍش

جُ٘ل حماًتها، الى ياًت الذظخىس الحالي 

والزي شمله مجمىنت مً الخهذًالث 

خ  ت التي أدخلذ نلُه في جاٍس  23الذظخىٍس

ل  والزي ٖشط الحٔ في حشمت  2019أبٍش

الخاضت ٖحٔ دظخىسي مً خالٛ الحُاة 

مىه والتي جىظ نلى اهه: "  57اإلاادة 

للحياة الخاصت حسمت، وهي مصىهت ال 

دًت، والبركيت،  جمس. وللمساسالث البًر

وإلالكتروهيت، واملحادثاث الهاجفيت، 

وغيرها مً وسائل الاجصال حسمت، 

وسسيتها مكفىلت، وال ججىش مصادزتها، أو 

ها إال بأمس كظائي الاطالع عليها، أو زكابت

مسبب، وملدة محددة، وفي ألاحىال التي 

ًبينها اللاهىن. كما جلتزم الدولت بحماًت 

حم املىاطىين في اسخخدام وسائل 

الاجصال العامت بكافت أشكالها، وال ًجىش 

                                                           
29

 Richard F: HICKSON: « Privacy in a Public 

Society »- Human Rights in Conflict, New 
York, Oxford University Press, 1987, p. 28-29. 

حعطيلها أو وكفها أو حسمان املىاطىين 

منها، بشكل حعسفي، ويىظم اللاهىن 

 .ذلك

وما ًخػمىه مً ونلُه َىحىد الذظخىس 

هطىص له أهمُت ٖبري مً حُث دوسه في 

غمان وجشظُخ حّٓى ؤلاوعان، ئال أن 

رلٚ وحذه ال ًُ٘ي لخحُٓٔ حماًت حّٓى 

اجه ألاظاظُت وإهما جأحي هزه  ؤلاوعان وحٍش

الحماًت مً خالٛ جىُُز أحٙام الذظخىس 

واحترام والتزام الجمُو به وهزا الاحترام 

حاهب ًخجلى في نذم مخالُخه مً 

العلؿاث الهامت، ورلٚ مما ًطذس ننها 

شاساث وأنماٛ، َال مهنى  ْىاهحن ْو

للذظخىس وما ًحخله مً مجزلت ظامُت ما لم 

ًً٘ هىإ ئْشاس َهلي لىطىضه نلى 

أسع الىاْو وجُهُلها مما ًجهل مىه 

 دظخىسا حُُٓٓا ولِغ وهمُا.

 الخاجمت

غ  هت الاظالمُت نملذ نلى جَ٘ش ان الشَش

اهىهُت للحُاة الخاضت مً خالٛ الحماًت الٓ

م وظىت هبي هللا دمحم ضلى هللا نلُه  الٓشان الٍ٘ش

م مجمىنت مً الاَهاٛ ْذ  وظلم مً خالٛ جحٍش

اظتراّ العمو جمغ حشمت الحُاة الخاضت مثل 

أو البطش، وججعغ نلى الحُاة الخاضت 

لألَشاد، ٖما نملذ اإلاىكماث الذولُت حاهذجا 

لحُاة الخاضت في نلى جَ٘شغ الحٔ في حشمت ا

اإلاىازُٔ الذولُت ظىاء الهاإلاُت مثل الههذ الذولي 

زلٚ الاجُاُْاث  للحّٓى اإلاذهُت والعُاظت ٖو

الاجُاُْت ألاوسوبُت الذولُت ؤلاْلُمُت مثل 
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لحّٓى ؤلاوعان، ٖما  ظهذ الى حصجُو الذٛو 

هاث  ل هزا الحٔ والانتراٍ به في الدشَش نلى ججًز

ل الحماًت الُهلُت  الىؾىُت لها مً احل ججًز

 للحٔ في حشمت الحُاة الخاضت.
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