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 الشكر والتقدير
تفضل  الذي ؛حمدي قبيالتالدكتور األستاذ عرفان إلى الشكر و باليسرني أن أتقدم 

بعلمه  الدعم والمساعدة، فأكرمنيكل  اإلشراف على رسالتي، فتلقيت منهقبول ب ا  مشكور 
ني م بتوجيهاته وارشاداته إلى جادة الصواب فكان خير معلم ومرشد، له وأوصلنيالواسع 

 كل االحترام والتقدير.

 ملجنة المناقشة الكرام على تفضلهعضاء أ  السادةواتقدم بالشكر الجزيل إلى كما 
فلهم  ،كم عليها، على حساب جهدهم ووقتهمبقبول المشاركة في مناقشة هذه الرسالة والح

 . كل االحتراممني 

وأتوجه كذلك بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اإلسراء 
 .اإلحترام والتقدير منيم فلهأمام طلبتهم، كافة لتمهيدهم طريق العلم والمعرفة 
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جي لو و العصر التكنالتي يواجهها  يعتبر من أهم الموضوعات موضوعا  تناولت هذه الرسالة 
، ةعلى الحق في حرمة الحياة الخاص أثر التعبير عن الرأي عبر الوسائل االلكترونية، وهو الحديث

بفعل التطور الحديث من أساليب ووسائل الحق في حرمة الحياة الخاصة و  يث أنه في موضوعح
الموضوع  مفرداتفي تداخل  هناك كانحديثة في مجال المعلوماتية واالتصاالت السمعية والبصرية، 
على القيود  التعرففكان ال بد من  نية.وتشابكها مع حرية التعبير عن الرأي عبر الوسائل االلكترو 

الواردة على حرية الرأي والتعبير والحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى التوازن فيما بينهما، وبيان 
القيود القانونية والرقابة المفروضة عليها، وذلك من أجل رسم الصورة الواضحة لحرمة الحياة الخاصة 

 وارتباطها بحرية التعبير عن الرأي.

وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصلين، تناولت في األول موضوع التعبير عن الرأي عبر 
سائل الموازنة بين حرية التعبير عن الرأي عبر الو تناولت  الثانيوفي الفصل الوسائل االلكترونية، 

حث إلى جملة من النتائج جوهرها " ، وقد توصل الباااللكترونية والحق في حرمة الحياة الخاصة
حرص التشريع األردني على إيراد عدة قيود على حرية التعبير عن الرأي عبر الوسائل االلكترونية، 

رمة الحياة ترام الحق في حوقد بينها المشرع األردني بالتفصيل، ومن أبرز تلك القيود وأهمها قيد اح
لتي ن القيود اينص المشرع الدستوري األردني على أن تكو أن أما التوصيات فأهمها " الخاصة "، 

ية اوأن يكون من ضمنها حم تفرض على ممارسة حرية التعبير ضرورية لتحقيق أهداف محددة،
  ."الحياة الخاصة في حرمة حقالحقوق اآلخرين وحرياتهم وبالذات 

 


