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د الجىائيت املىاحهت  املضلل أو املشعج الدعائي إلالكترووي للبًر
 بىناسيق حامعت اللحىوق بكليت جدريظ هيأة عضى  الشوي ماشاءهللا.د

  

  

 ملخص

ذ ٌّخبر  ِلى وو٘شث اإلاعا٘اث ٜشبذ والتي الّذًذة مضاًاٍ وسٔم ؤلاهترهذ وجىبُٝاث خذماث ؤَم مً ؤلال٢ترووي البًر
ذ الصخق ٛق ِلى خىش مفذس ٌؽ٣ل ؤـبح ؤهه ،بال الّالم ؤهحاء مخخلٚ في ٔحٍر مْ الخىاـل وهٙٝاث الٜى  ألا٘شاد  ٝى
اتهم الن في اظخخذامه خال٥ ،مً و ٍش خذاء ؤو والا خُا٥ الىفب ِملُاث في ؤو الخذماث و اإلاىخجاث ًِ ؤلِا  هٍم ِلى الِا
ت اإلاّلىماث ْ في ًخذخل اإلاؽُش حّل الزي ألامش    الصخفُت البُاهاث وظٍش ذ مىلُى لخىٍُم اإلاٝاسنق الدؽَش  ٔحر البًر

ىب ذ مخاوش مىاحهت خاللها مً ًم٢ً هفىؿ وبـذاس  spam ُ٘ه اإلأش ى اإلاضعج الذِاجي البًر  َزٍ في بُاهه  او٥قظً ما َو

ّاث بّن مْ باإلاٝاسهت اإلاذاخلت ذ مٙهىم ببُان ورل٤.  الّشبُت الدؽَش ٛق الذِاجي البًر ٚ زم ومخاوٍش  وؽٍش ووش  مٜى

ّاث ُاث الىخاثج ٘يها هبحن بخاجمت وهخخم  اإلاىلُى َزا مً الذساظت محل الدؽَش .  والخـى

 

 

Abstract: 

The e-mail is the most important services of the  Internet applications. Despite the numerous 

advantages of  the  Internet, such as  reducing the distances and providing  the person time and 

expenses of communicating with others in various parts of the world,  it became a source of 

threat to the rights and freedoms of individuals. That is  using the e-mail  in the Declaration of  

products and services , in the operations of fraud or assault on information systems or security of 

personal data which make the legislator intervenes in comparative legislation to regulate the 

subject of unwanted mail spam and the issuance of the texts from which to face the risk of mail 

disturbing propaganda, which we will try to  state in this intervention compared with some Arab 

legislation. In a statement the concept of propaganda Mail published methods and risks and then 

the position of the legislation in the study of this issue. Concluding with results and 

recommendations. 
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 ق

 محدمت

ذ بإن الٝى٥ق في مىذو ت ال ق اهدؽاسا ٠ثروألا ؤلاهترهذ جىبُٝاث ؤَم مً ٌّخبر ؤلال٢ترووي البًر
ًا
 به ًمخاص إلاا واظخخذاما

ت اظخخذام ظهىلت مً ُذة وج٣لٙت ٘اثٝت وظِش ذ ٘خذمت (1)ألاخشيق الاجفا٥ بىظاثل بمٝاسهخه جم ما برا َص  ؤلال٢ترووي البًر
 اإلاترامي الّالم بٝاُ ؼتى في ٔحٍر مْ الخىاـل ظبُل في الٙشد ًىٙٝها ٜذ التي ألامىا٥ وو٘شث اإلاعا٘اث ٜشبذ الؽب٢ت ِلى

ذ ؤن ٔحر ، ألاوشاٗ احه اإلاعخخذم ٠مماًٝت ، ؤخشيق ؤٔشاك لخحُٝٞ  ٌعخخذم ٜذ ؤلال٢ترووي البًر  ألا٣٘اس بّن وؽشب وبِص
ٞ في و٠زل٤، هٍٍش لىحهت اإلاخالٙت ت للمىخجاث الدعٍى لى ، والؽش١اث الّمل ؤصخاب ٜبل مً الخجاٍس م ِو   ؤن مً الٔش
الن  داثشة بخىظُْ  الفاوْ ؤو للمىخج ،ومفلخت والخذماث العلْ جٙاـُل ِلى الخّٗش في َل٤للمعذ مفلخت ًحٝٞ ؤلِا

الن مىلُى الش يء   ِلى ًٝبل اإلاعتهل٤ بجّل ورل٤ ، اإلاىخجاث جىصَْ ُب بلى ًادي حُذ اهىباُ ًخلٞ ٘هى(2) ؤلِا  جٔش

الن مىلُى الخذمت ؤو اإلاىخج في اللمهىسق الن في الخذِت  ٌعخخذم ٜذ  الخذمت ؤو العلْ مٝذم ؤن ٔحر (3) ؤلِا  لخملُل ؤلِا
ادة ومْ(4)الشبح َامؾ جىظُْ زم ومً  اإلاىخج ؼشاء بلى دّ٘ه بٕشك اإلاعتهل٤  هىاٛ في والخذماث العلْ مً اإلاّشوك حلم ٍص
الن ِلى مٝذميها واِخماد ؤلال٢تروهُت الخجاسة ٝها في الخجاسيق ؤلِا  لإلِالن اإلاعتهل٤ حّشك مخاوش ،جضداد للمعتهل٤ حعٍى

 (5) .الخاالث مً ٠ثحر في الا٘تراض ي الّالم في الخذمت ؤو العلّت مّاًىت بم٣اهُت ِذم مْ ،ظُما اإلاملل

ت الشلا ظالمت في الٙشد بحٞ معاط ٌؽ٣ل الزي ألامش ّخبر بل، الاخخُاس و ٍش  الالىشاب ؤظباب مً ظبب َو

 ؤو وخذماث ظلْ مً ًىاظبه ما بحن واإلاٙاللت الاخخُاس ِلُه ًفّب ٔبن في ًْٝ بعببه  ٘اإلاعتهل٤ (6) الذولت في الاٜخفادي

خم  (7) .الُىم ِاإلاىا في  للخجاسة مشا٘ٝت ؤضخذ الذِاًت وؤن ،خاـت مىخجاث ٛق بّذة ؤلاهترهذ بِئت في رل٤ ٍو ا وش  ما ؤؼهَش
ذ ؤن ٠ما spam الذِاجى البًرذب ٌّٗش  اِخباس ،ِلى اإلاعخخذم ِلى والا خُا٥ الىفب ؤِما٥ في ٌعخخذم ٜذ ؤلال٢ترووي البًر
ق ٌّخبر الاهترهذ ٘ماء ؤن

ًا
ق مجاال

ًا
بت بعبب معخمش جضاًذ في وهي والا خُا٥ الىفب للشاثم  خفبا  اللاوي لذي اإلاؽتر٠ت الٔش

ٛق بإٌعش اإلاا٥ ٠عب في ِلُه واإلاجني  (8) .الىش

                                                           

. 7-6م،ص2008خالد ممدوح إبراهيم ،حجية الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات،دراسة مقارنة،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،الطبعة األوىل ،.د( )
 .5،ص998 حلماية ادلدنية من اإلعالنات التجارية اخلادعة،دار النهضة العربية ،القاهرة،ممدوح زلمد خريي ،ا.د .د(2)

. 9 عبد الفضيل زلمد أمحد ،اإلعالن عن ادلنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية ،مكتبة اجلالء اجلديدة ،ادلنصورة ،بدون تاريخ نشر،ص.د( )
جامعة )للمستهلك من اإلعالنات ادلضللة،دراسة ىف القانون اإلماراتى وادلقارن،رللة احلقوق،فتحية زلمد قوراري،احلمايه اجلنائية .د( )

. 9 2م،ص2009،سبتمرب  ،س ،ع(الكويت
-لدراسات العليا،طرابلسادميية احداد العيد ،احلماية ادلدنية واجلنائية للمستهلك عرب شبكة اإلنرتنت ،حبث مقدم للمؤمتر ادلغاريب األول حول ادلعلوماتية والقانون،أك.د(5)

. 0 م،ص 2009أكتوبر  0 -27ليبيا،
. 6 م،ص2008،نوفمرب    فاتح كمال ،احلماية اجلنائية للمستهلك يف إطار القانون ادلتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع ،رللة ادللف،العدد  (6)
م بشأن النشاط االقتصادي،أحباث مؤمتر االقتصاد يف ليبيا بني 0 20لسنة   2القانون رقم موسى أرحومة، احلماية القانونية حلق ادلستهلك يف اإلعالم يف ضوء .د(7)

 .267م،ص   20،منشورات جامعة بنغازي ،يناير (ليبيا بني إعادة اإلعمار واالستثمار  )حتليل الواقع وآليات التطور ،
 .570م،ص 2 20،يونيو 6 ،رللة احلقوق،جامعة الكويت،العدد الثاين ،السنة (مقارنةدراسة )علي عدنان الفيل،جرمية االحتيال عرب الربيد اإللكرتوين، .أ(8)
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ذ مؽ٣لت وحّخبر ذ خذمت لها جخّشك  التي اإلاؽا١ل ؤخىش مً الذِاجي ؤلال٢ترووي البًر  مؽ٣لت وهي ؤلال٢ترووي البًر

ذ ؤن زبذ ؤحٍشذ دساظت ،٘ٙي(9)باظخمشاس مخىامُت  مً ؤهه  بل.(10)ؤلال٢ترووي دالبريق  ش٠ت مً% 90 ٌؽ٣ل spam الذِاجي البًر

 (11)لإلهترهذ الشثِعُت اإلاؽ٢الث ؤَم

ّاث اَخمذ لزل٤ ذ إلا٣ا٘حت ٜىاهحن بعً اإلاٝاسهت الدؽَش ىب ٔحر ؤو الذِاجي البًر  خال٥ مً ،وظىحاو٥ق ُ٘ه اإلأش
ت البحث َزٍ ٚ مّ٘ش ّاث مٜى ّاث مْ باإلاٝاسهت اإلاجا٥ َزا في  الّشبُت الدؽَش ذ  ألاحىبُت الدؽَش  ِلى البحث جٝعُم سؤًىا ٜو

:  ألاحي الىحى

د مفهىم:   ووق املطلب   املضلل أو املشعج الدعائي البًر

د مخاطز: الثاوي املطلب    املضلل أو املشعج الدعائي البًر

د من الفزد للحىوق الجىائيت اللماًت: الثالث املطلب   املضلل أو املشعج الدعائي البًر

د مفهىم:   ووق املطلب   وشزه وطزوق املضلل  وأ  الدعائي إلالكترووي  البًر

ذ مٙهىم جىاو٥ق الذساظت مً اللضثُت َزٍ خال٥ مً ظجر٠ض ٛق هدىاو٥ق  زم اإلاضعج الذِاجي البًر ذ َزا وؽش وش  ٠مٝذمت البًر

ت ا التي ةالٝاهىوي للمؽا١ل ؤ٠ثر إلإ٘ش  :  ًلي ٠ما ًثحَر

د مفهىم: أوال  املضلل أو املشعج الدعائي البًر

ذ ًٝفذ ت ألَذاٗ ٠بحرة وبإِذاد مىلىبت، ٔحر بل٢تروهُت سظاثل بسظا٥ (spam) ؤو اإلاضعج الذِاجي بالبًر  في (12)"ججاٍس
بىنق ال الزًً الىاط ِلى الشظالت لٙشك محاولت   .(13) اظخالمها في ًٔش

اث للمّلىماجُت الىوىُت الللىت بُيذ ٠ما ذ مٙهىم CNIL ٘شوعا في والخٍش : ٜىلهاب spam اإلاضعج الذِاجي البًر

ىب ٔحر الشظاثل بسظا٥ مماسظت" ت وبُّت راث ألا ُان مٍّم في وهي -٘يها اإلأش  لأل٘شاد مخ٢شسق وبؽ٣ل ٠بحرة، وبإِذاد -ججاٍس
                                                           

 (9)Max Mailliet: the regulation of spam A theoretical andpractical analysis, London school og     Economics 
andpolitical.science,p.2.published on:www.e2m.iu/pdf/spam.pdf  

(10)George H.pike: Anti-spam legislation setbacks. Information today, vol 25, December2008, 17,no 11 

 (11)Leslie Basse, L'action de la CNIL en matière de lutte contre le Spam, mai 2005, no,53,p.1 

  9 ،ص .م2009اة الشخصية يف رلال ادلعلوماتية،دراسة مقارنة،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت،الطبعة األوىل،ياحلماية القانونية للحبولني أنطونيوس أيوب، . د (  )

Eric Goldman: where's the Beef? Dissecting spam's purported Harms, 11 january 2004, p.3,puplication on: 
http://eric-goldman.tripod.com 

(13)  Dider colin:spamfiletering;optimization Appoaches to content – based filtering , thése de doctorat 
,université de Versailles-saint-quentinen-yvelines, 2009,p.81 
kevinGallot: Anti-spam. Paris, 2004,p,25  , 

 

http://www.e2m.iu/pdf/spam.pdf
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ذ ِىىان ِلى الخفى٥ق وجم اإلاشظل، مْ ظابٞ اجفا٥ لهم لِغ الزًً  مثل ؤلاهترهذ، لؽب٢ت الّام الٙماء مً ؤلال٢ترووي البًر

اث ت، اإلاجمِى ذًت، مالٝىات ؤو ؤلاخباٍس ب مىاْٜ ٜاثمت ؤو البًر . (14)" الٍى

ُِّ ِٗش ٠ما
٢ُت Arizona والًت في اإلاؽش  ذ ألامٍش ىب ٔحر الخجاسيق ؤلال٢ترووي البًر ذ: بإهه ُ٘ه اإلأش  ؤسظل ججاسيق بل٢ترووي بٍش

بل مً (اإلاعخلم) اإلاخلٝي مىا٘ٝت دونق   (اإلاعخلم) باإلاخلٝي مُّىت ِالٜت جشبىه ال شخق ِّٜ

ٝفذ ذ ٍو ٛق بٔشاٛ  ٠زل٤(spam) ؤو اإلاضعج الذِاجي بالبًر ذ ـىذو  في وا ذة سظالت مً وسخ بّذة ؤلال٢ترووي البًر

بىنق ال الزًً الىاط ِلى الشظالت لٙشك محاولت ىبالم ٔحر الشظاثل بسظا٥": َى ؤو ،(15) ظخالمهاا في ًٔش ذاد ٘يها ٔس  ٠بحرة أِل
 (16)" الىاط مً

ا ٌؽحر (spam) الـ ٘مفىلح
ًا
ت بلى مُّىت سظالت جٝذًم بلى بر م محاولت في ،ألا٘شاد مً ٠بحرة مجمِى  ِلى إلحباَس

ذ ا؛جلُٝه ِذم ظُخخاسون التي الشظالت ِلى واُلالا ىب ٔحر ؤو اإلاضعج ؤلال٢ترووي ٘البًر ذ َى ُ٘ه اإلأش  ؤي ًحٝٞ ال الزي البًر

. (17)سألاخي َزا هٍش وحهت مً للمعخلم ٘اثذة

 

د وشز طزوق -هياثا   spam املشعج يإلالكترون البًر

ذ ًحٝٞ ق spam اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر
ًا
ا ؤمىالا ٛق وؤسبا ًا ذ بسظا٥ ١لٙتث ب٢ثحر جٙى  الزي spam اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر

الن ؤؼ٣ا٥ ؤسخق َى ق شخق ؤساد ٘ةرا ،ؤلِا
ًا
ٝت بإي الىصن لخخُٙن مىخج بُْ مثال  ًخحمل ٘عٗى spam الـ ٔحر وٍش

ذ سظالت00000  بسظا٥ ِىذ ألامش بخالٗ ،اإلاىخج ًِ لإلِالن بلاُ٘ت هٙٝاث الصخق  ؤ٠ثر ج٣لٚ نهاٗب الُىم في بل٢ترووي بٍش
لت ١لٙت مً بٝلُل ت الؽش١اث ؤن هجذ ولزل٤ ؛(18)ةاللاَض spam الـ بشمجُاث وبّن ؤلاهترهذ ـو  ٠بحر بؽ٣ل حععى الخجاٍس

ذ خذامثطال ّمل ،مىخجاتها جشوٍج في ٠ثحرا ٣ًلٙها ال -الٝى٥ق ظبٞ ٠ما -ألهه ؛spam اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر  spam الـ مشظلى َو
ق ٠بحرة ؤِذاد بسظا٥ ِلى داثم بؽ٣ل ى٥ق ـّىبت بعبب الشظاثل مً احذًّد  في اإلاعخخذمت اإلاخّذدة اإلاششخاث ِبر الشظاثل ـو

٢زا اإلاعخخذمحن، ولذي الخذمت مضوداث ٌ وٍشٞ منها باإلائت ازىان ؤو باإلااثت، وا ذ ًجذ ؤن ؤمل ِلى الشظاثل مالًحن جشظل َو

ذ ـىادًٞ بلى ا وبن ،ؤلال٢ترووي البًر  ًخم ؤن ؤو.(19)ثمبُّا جحٝٞ ظٗى الىاـلت الشظاثل مً باإلائت ازىان ؤو باإلااثت، وا ذًا
. ِليهم والا خُا٥ الىفب

                                                           

 (14)Report on Electronic Mailing and data protection , commission Nationale Informatique et 
libertes(CNIL) france, sdopted on October 14.1999( the CNIL report) 
 (15)  Dider colin:op,cit,2009,p81  
(16) www.kit-jussieu.org/anti/spam/hode2.html  

(17) John Magee: The law Regulating unsolicited commercial E-mail; An international perspective , 
computer& high technology law journal, vol.19, 2003. p.335 

 (18) http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/43-malware-attacks-n-tnreats/267-spam-
.html  

(19)http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/43-malware-attacks-n-tnreats/267-spam-
html 
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ٝىم ً ِلى بالخفى٥ق spam مشظلى ٍو ذ ِىاٍو  َمي٥ب spamالـ سظاثل بسظا٥ ًخم ل٣ي للمعخخذمحن ؤلال٢ترووي البًر
ٛق بّذة ٛق وؤبعي ،وش ً ٜىاثم ؼشاء هي لزل٤ الىش ذ ِىاٍو  َزا في اإلاخخففت س١اثالؾ بّن ٜبل مً ؤلال٢ترووي البًر

ً ٜىاثم spam الـ مشظلى ٌؽتريق ؤن ًم٢ً ٠ما، اإلاجا٥ ذ بّىاٍو زا ،(20)اإلاعشوٜت الال٢ترووي البًر  بّن ٠بذث ٌّنى َو
ً ِلى الخفى٥ق ظبُل في الخ٣الُٚ ذ ِىاٍو . (21)يؤلال٢ترون البًر

ذ مشظل نؤ ٔحر ً ًِ البحث ًٙمل ما ِادة spammer اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر ذ ِىاٍو  الٙماء في ؤلال٢ترووي البًر
ت الٕٗش مً ِليها والخفى٥ق ،ؤلاهترهذ لؽب٢ت الّام اث ؤو ،الذسدؼت مىاْٜ ؤو ،ؤلاخباٍس ب ظما ًذخل ؤو ،ألاخباس مجمِى  اِل

ق-
ًا
بحث ،(حىحل)ـا٥ في -مثال إخز ،له خبر ًِ ٍو ً ٍو ذ ِىاٍو  لخ،ب... الخبر ِلى comments اإلاّلٝحن لألشخاؿ ؤلال٢ترووي البًر

ّٙل ً ٜىاثم ٌؽتريق ؤن مً ؤ٠ثر َزا ٍو ذ بّىاٍو ٝت ألن ؛اإلاجا٥ َزا في اإلاخخففت الؽش١اث مً ؤلال٢ترووي البًر  الؽشاء وٍش

ً ذ لّىاٍو ً مً هٙعها الٝاثمت نؤ منها ،اإلاثالب مً ٠ثحر ٘يها ؤلال٢ترووي البًر ذ ِىاٍو  ،spammer مً أل٠ثر جباُ ؤلال٢ترووي البًر
زا ذ ـا ب الصخق ؤن ٌّنى َو بت الشظاثل ِلى واُللال ٘مى٥ق لذًه ٣ًىنق لً ؤلال٢ترووي البًر ٛق جإحي التي الٍٕش  لفىذو

ذٍ ق ،جلٝاٍ الزي spam الـ ل٢ثرة ؛سوويؤلال٢ذ بٍش
ًا
ً مً ٠ثحر َىاٟ ظ٣ُىنق رل٤ ِلى ٘مال ذ ِىاٍو  جحخىيها التي ؤلال٢ترووي البًر

حر مّىلت للؽشاء اإلاّشولت الٝاثمت ا -والعبب ؛ّ٘الت ٔو  ِلى حّمل ؤلاهترهذ ِلى بشامج جىحذ  ُث ؛spam (22) الـ ل٢ثرة -ؤًمًا

ب ـٙحاث في البحث ً ًِ الٍى ذ ِىاٍو  وجبني@  ِالمت ًِ وجبحث ،الفٙحاث مالًحن البرامج َزٍ وجمسح ٠ترووي،ب٥ بٍش
ً بُاث ٜىاِذ ذ بّىاٍو ً ججمُْ ؤحل مً والؽش١اث spam الـ مشظلى ٌعخخذمها ؤلال٢ترووي البًر ذ ِىاٍو . (23)يؤلال٢ترون البًر

ذ ق spam الـ مشظل ٌعخخذم ٜو ٝىم ،(Mas Mailing) ٌعمى ابشهامجًا  ؤؼ٣ا٥ مٍّم ِبر ِمله سيبخ٢ش البرهامج َزا ٍو
خخاس ،اإلاؽهىسة ؤو اإلاّشو٘ت ألاظماء  نؤ ؤمل ِلى ؛ؤلال٢تروهُت الشظاثل مً اإلاالًحن لحرظل البرهامج ٌؽٕل زم ،٠هذٗ اؤ ذٍ ٍو

 ِلى واُلوالا ألصخابها الشظاثل حعلُم ُ٘خم ؛ومٝبىلت (ّ٘الت) الىاْٜ في ومىحىدة صخُحت ألاظماء بّن ج٣ىنق

. (24)امممىهه

حشؿ ذ سظلىم ٍو  اإلاال ٝت مً للهشوب ؛الشظالت مفذس بخٙاء ِلى الخشؿ ١ل spam اإلاضعج الال٢ترووي البًر
ذ ، الٝاهىهُت ذ اإلاشظلت الؽش١اث جللإ ٜو ا -الٝاهىهُت لتاءاإلاغ مً للهشوب spam اإلاضعج ؤلال٢ترووي للبًر  جزًُل بلى -ؤًمًا

ى ،الذِاثُت الشظاثل بلُه اإلاشظل ولب ِذم  الت في -بلُه اإلاشظل بلى اإلاىحهت الشظالت  َزٍ ؤن جُٙذ بّباسة -الٕالب َو
ا، رل٤ ١ىنق  الت في اإلاشاحّت ٘حرجى الخىإ وٍشٞ ًِ وسدث سبما الشظالت  نؤ مٙادَا ؤخشيق بّباسة الشظالت جزًل ؤن ؤو صخُحًا

ْ ِلى ابً الاجفا٥ ٘حرجى ٠زل٤ ألامش ٢ًً لم وبرا ،(الخُٝٝت خالٗ) ولبها ِىذ بال جشظل ال الشظالت َزٍ  فيو ،ؤلاسظا٥ مٜى

                                                           

(20) http://coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 
(21)  Dennis w. k. khong:An economic analysis of spam law ,Erasmus law and economics Review 1 February 

2004,p25,  
(22)  Serge Gauthronet and Etienne Drouard: unsolicited commercial communications and date protection.  
Commission of the European communities, international Market DF- ( contract no ETD/99/B5-
3000/E/96),   January2001, p.32 
 (23)  http://coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

: ، حبث منشور على موقعspam2زلمد فهد احلامد، الرسائل غري ادلرغوبة  ( 2)
http:// coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

http://coeia.edu.sa/index
http://coeia.edu.sa/index
http://coeia.edu.sa/index
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ى ؤال ،جحٝٞ ٜذ spam اإلاضعلت الذِاثُت الشظالت بسظا٥ مً الٕشك ٣ًىنق ألا ىا٥ حمُْ  للشظالت بلُه اإلاشظل ٜشاءة َو

ا الٝاهىهُت اإلاال ٝت مً للهشوب -الؽش١اث جللإ ٜذ ٠ما مممىنها ِلى واُلوالا ذ سظاثل بسظا٥ بلى -ؤًمًا  اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر
spam ًٙت مىاْٜ م ً مٍض ىاٍو . (25ُ)الىاٛ في مىحىدة ٔحر ِو

 

 الثاوي املطلب

د مخاطز   املضلل أو املشعج يإلالكترون البًر

ذ معخخذمي مٍّم ٌّاوي ا ٌعبب الزي ألامش، اإلاخىٙلت الشظاثل مً ؤلال٢ترووي البًر احًا ا بِص  ٠بحرًا

ذ ،(28)لإلهترهذ الشثِعُت اإلاؽ٢الث ؤَم ومً،(27)باظخمشاس مخىامُت مؽ٣لت وهي(26)مللمعخخذ  الؽش١اث ؤ ذي ر٠شث ٜو
حرب اإلاؽهىسة ذ خذماث ج٘ى ٚ ؤنها اإلاجاوي ؤلال٢ترووي البًر ق جٜى ذ سظاثل مً اإلالُاس وهفٚ ملُاساث ؤسبّت اًىميًّد  ؤلال٢ترووي البًر

ى٥ق مً الشظاثل َزٍ وجمىْ ،(spam) جاإلاُض ذ ـىادًٞ بلى الـى . (29)ِمالئها بٍش

ا ًٝا ق م009  ِام لألبحار Nucleus ؼش٠ت ؤحشتها لذساظت ووب قثُت قَٟك ِّ
ق٥ 

ُت
 الؽش١اث spam (ظبام)ـا٥ سظاثل بداسة ِملُت ٗ

٢ُت ق دوالس ملُاس  7 مً ؤ٠ثر ألامٍش ْ ومً ،(30)ِامل ل٣ل دوالس   7 بمّذ٥ الماجّت هخاجؤلا ظاِاث ج٣لٙت بعبب اظىىيًّد  اإلاخٜى

ا دوالس ملُاس 7) اإلابلٖ َزا ًشجْٙ ؤن ق دوالس بلُىنق 57  بلى (ظىىًٍا  ،(31ٌ)وهمى هدؽاٍسا إلاىْ مىاظبت حهىد َىاٟ ج٢ً لم نب اظىىيًّد
ذ سظاثل إلسظا٥ ج٣الُٚ خشآلا َى ًخ٢بذ Spam (Spammer) الـ سظاثل مشظل ٘ةن اإلاٝابل وفي زٍ ،spam اإلاضعج البًر  َو

ا  50.0003 بـ جٝذس الخ٣الُٚ ذ سظالت ملُىنق 0 3 ل٣ل دوالس 8و ،الىا ذة للشظالت ظيخًا ىب ٔحر ؤو مضعلت جشوويبل٤ بٍش  مٔش
. (32)اُ٘ه

                                                           

 92 أنطونيوس أيوب، مرجع سابق، بولني . د (25)
: لكرتونية ادلتطفلة، مقالة منشورة على موقععالء على عبد، كيفية التعامل مع الرسائل اإل (26)

www. Hazemsakeek.com/magazine/index.php?option com-
content&view=article&=799:…..&catid=29:…&Itemid=333 
(27)  Dider colin:spamfiletering;optimization Appoaches to content – based filtering , thése de doctorat 
,université de Versailles-saint-quentinen-yvelines, 2009,p.81,kevinGallot: Anti-spam. Paris, 
2004,p,25,Alan Schwartz:spam Assassin, Sebastopol,o'Reilly, 2004,p31                

 (28)Leslie Basse, L'action de la CNIL en matière de lutte contre le Spam, mai 2005,no,53,,p.1 

: زلمود ندين حناس، الربيد اإللكرتوين ادلزعج، مقالة منشورة على موقع. د (29)
  www.alittehad.net/vb/ howthread.php?t=3987 

(30)George H.pike: Anti-spam legislation setbacks,information today,vol 25,December 2008,p.17,no 11 
(31)www.anthonyricigliano.com/the-dangers-of-spam/ 

 (32)Michael B.Edward: Recent development: Acall to Arms; Marching orders for the North Carolina 
Anti- spam statute ,North Carolina Journal of law &technology volum4,Issue1,fall 2002 , p.93 
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ّخبر ذ َو ق البُاهاث ٜىاِذ ِلى الّذوان ـىسق ؤ٠ثر َى spam اإلاضعج البًر
ًا
ا بل ،جذاوال  ٜاِذة ٌعتهذٗ  ُث ؛وؤؼهَش

ذ الخاـت البُاهاث ذ اظخٝبا٥ ؤن ٠ما ،(33)يؤلال٢ترون بالبًر ذاد للمعخخذم ي٠ترون٥ؤلا البًر  Spam الـ سظاثل مً ٠بحرة أِل
، ٘خحه ًجّل الزي الىحى ِلى جطخمه

ًا
ذ بِاٜت :ؤي معخحُال   ،(34) مهامه جإدًت ًِ ٠ترووي٥ؤلا البًر

ذ ؤن ٠ما ق ٌؽ٣ل (spam) اإلاضعج البًر خذاء وٍشٞ ًِ ورل٤ للمعخخذم، الخاـت الخُاة بحشمت امعاطًا  ِلى الِا
ذ ِىىان ّاث ٘إٔلب ؛للمعخخذم ٠ترووي٥ؤلا البًر  ِىىان حّخبر ؤلاهترهذ ؼب٢ت ِلى و ماًتها الخاـت بالخُاة اإلاّىُت الدؽَش

ذ ت وي ببٝائها ِليها اإلاحاٍ٘ت ًجب التي ظمُتالا اإلاّلىماث مً مّلىمت للمعخخذم ؤلال٢ترووي البًر  ،(35)وال٢خمان العٍش
ا ذ ِىىان ؤنو خفـى لُه .(اإلاعخخذم اظم َى هىانالْ ١ان نب) ظمهاو الصخق بلذ ًخممً ؤلال٢ترووي البًر  ٘ةن ؛ِو

ً مً ٠بحرة ؤِذاد ججمُْ ذ ِىاٍو شاك الؽب٢ت ِلى اإلاترو٠ت ؤلال٢ترووي البًر  لخب... اإلاىاٜؽاث ؤو والذسدؼت الخخاوب أٔل
ً لخل٤ سظاثل وبسظا٥ ذًت الّىاٍو  ،ؤلال٢ترووي الّىىان ـا ب للمعخخذم الخاـت الخُاة  شمت ِلى حّذًا دٌْ البًر

ا ق ٠بحرة بإِذاد ج٣ىنق ما ِادة الشظاثل جل٤ ؤن ِخباسالا في ولّىا ما برا خفـى  ـا ب ِمل ٜشاءتها ِىذ حُّٞ بحُث ،احذًّد

شصٍ (spam) ولىبتالم ٔحر مً اإلاىلىبت الشظاثل وجٙٝذ جحشيق في مؽ٣لت إلاىاحهت ورل٤ ،بلُه اإلاشظلت الؽشعي الّىىان . (36)ا٘و

ذ ؤن ٠ما ىب ٔحر ؤو اإلاضعج البًر  به جىىسق بل ،اإلاىخجاث ًِ ِشوك إلسظا٥ وظُلت مجشد ٌّذ لم (spam) ُ٘ه اإلأش
ت وظُلت ٘إـبح ألامش ت لعٜش مُت الهٍى  للمعخخذمحن الصخفُت الخٙاـُل ختراٛا ًخم  ُث ؛L`dentite numérique الٜش

ذ مشظل ؤن رل٤ ؛(37) خُا٥الا منها ،مخخلٙت مجاالث في منهم برن دونق ظخخذامهااو ِليها والخجعغ  spammer اإلاضعج البًر

ٝىم باإلاعخخذم، الخاؿ ياإلاّلىماث الىٍام ختراٛاب ًٝىم ما ِادة  اإلاىحىدة لألظماء مىه spam الـ سظاثل بةسظا٥ رل٤ بّذ ٍو
ذ ـا ب اإلاعخخذم لذي ألاظماء ٜاثمت في  ،session hijacking(38)ؿألاشخا َاالء برن وؤ برهه دونق ؤلال٢ترووي البًر

ذ في للمعخخذم الصخفُت واإلاّلىماث البُاهاث مفاثذ بسظا٥ َى رل٤ جحُٝٞ في الؽاجْ لىبطوألا ا spam اإلاضعج البًر ًٝا  ٘و
 بى٤ بمخاوبت اإلاعخخذم مً اإلاّلىماث بّن ِلى الخفى٥ق بّذ spammer اإلاشظل ًٝىم  ُث Spam ؤهىاُ مً هُى أل ذر

ق -اإلاعخخذم
ًا
ق التي اإلاّلىماث وٍشٞ ًِ -مثال ق َكقثَك  ؤخشيق شخفُت بُاهاث ؤو مّلىماث ِلى للخفى٥ق اإلاعخخذم مً يهاِل ٥ؿَّص

                                                           

يف ادلسائل اجلنائية وادلعامالت ادلدنية والتجارية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ادلنصورة، الطبعة  اإللكرتونيةنور عزت، األدلة أفتحي زلمد / ادلستشار الدكتور (  )
 .6  م، ص 0 20األوىل، 

 .7  جع سابق، ص نور عزت، مرأفتحي زلمد  /ادلستشار الدكتور(  )
  9 نطونيوس أيوب، مرجع سابق، ص أبولني . د (5 )

: قريب من هذا ادلعىن
Nathalie MALLET- Poujol , Protection de la vie privée et données á caractere personnel, université 
Motpellier1, Reactualise en Mai 2007,  Guillaume Desgens- pasanau  , L'identité á l'ère numérique, Dalloz, 
2009, p.67 

  9 نطونيوس أيوب، مرجع سابق، ص أبولني . د (6 )
 .اإلشارة نفسها، مرجع سابق،  spam 2زلمد فهد احلامد، الرسائل غري ادلرغوبة  (7 )
:  قتحامية، قضية أمنية، مقال منشور على موقعمى تركى، الرسائل اال (8 )

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/50-internet-and-web-services-security/1026-
spam-security-issue.html 
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ْ ِلى الخحاًل وٍشٞ ًِ ورل٤ ،بالطخُت الخاؿ البى٣ي بالخعاب مخّلٝت  ًخم٢ً يل٤ (39)ماإلاعخخذ لبى٤ ؤلال٢ترووي اإلاٜى

ا ًٝا ت مً ال  .  البى٣ي اإلاعخخذم  عاب ظٜش

ا رل٤ ومً  واضخت خذُ ج٣ىنق اإلافُذة ؤو الخفُذ سظاثل وبّن ، ،مفشفي همىرج ؤنها spam سظاثل جذعى نؤ ؤًمًا

اَشة ا الشظالت وج٣ىنق ٠دؽا٘ها،ا ًم٢ً بحُث للُّان ٌو  معخلم) باإلاعخخذم الخاؿ البى٤ لفٙحت سابي مخممىت ؤًمًا

زٍ ،(الشظالت ٙت الفٙحت َو زٍ ،باإلاعخخذم الخاؿ للبى٤ الخُُٝٝت الفٙحت هي ولِعذ مٍض  مً هي اإلاضوسة الفٙحت َو
ق ،spam (spammer) الـ سظالت ٥مشط ـىْ  اإلاضوسة الفٙحت ِلى (اإلافُذة سظالت معخلم) الخعاب ـا ب اإلاعخخذم ٥ُتق ُتقدْدقويَك
ق قدْدقويُت ت ُ٘خم البى٣ي، بحعابه ةالخاؿ  اإلاشوس ١لمت رل٤ في بما الصخفُت بُاهاجه ٥ُتق ِّ  بىلّها ٜام التي الصخفُت بُاهاجه ظٜش

ت بّذ ُ٘ما ًخم٥ اإلاشوس ١لمت رل٤ في بما اإلاضوسة الفٙحت في .  البى٣ي  عابه ظٜش

ٝت ٝت هي اإلافُذة، سظالت في جإحي التي اإلاضوسة الفٙحت ووٍش ا، ا اإلاخبّت راتها الىٍش ًُّد  الّالم في والؽاجّت ل
ت ٘تراض يالا ذ لعٜش ه ال شخق مً سظالت للمعخخذم جإحي ٠إن ،ؤلال٢ترووي البًر  ؤن الشظالت َزٍ ومٙاد ؤلاوالٛ ِلى ٌّ٘ش

ادؿ ؤـبح ههوؤ به الخاـت ألاظماء لٝاثمت" للشظالت اإلاخلٝي" اإلاعخخذم بةلا٘ت ٜام ٜذ الصخق رل٤ ًٝا  ؤ ذ ِلى له ً

ا -الشظالت وجخممً ، للخّاٗس اإلاخففت الاحخماُِت اإلاىاْٜ ق -ؤًمًا
ًا
ْ اسابي  ،الشظالت مشظل الصخق بلُه ًيخمي الزي للمٜى

ا –مزًلت والشظالت ،ِلُه بةلا٘خه ٜام الزي ْ رل٤ باظم -ؤًمًا ه الزي الشابي ِلى الذخى٥ق مجشد مىه وجىلب ،اإلاٜى  جحخٍى

ى -بةلا٘خه ٜام الزي بالصخق الخاـت الفىسق مؽاَذة ؤو الفذاٜت لخإ٠ُذ الشظالت ه ال َو  ِلى الذخى٥ق وبمجشد ،ٌّ٘ش
لُت الفٙحت ودٜت مىاـٙاث بمثل ـٙحت ؤمام هٙعه اإلاعخخذم ًجذ لشابيا ْ ألـا ذ ِىىان ولْ وبمجشد ،للمٜى  البًر

ت ًخم pass word اإلاشوس و١لمت ؤلال٢ترووي ذ ظٜش . الشظالت مشظل الصخق ٜبل مً ؤلال٢ترووي البًر

ذ ق َىاٟ ؤن (اإلافُذة) اإلاشظلت الشظالت مممىنق ٣ًىنق ٜو ًٞا ه (ةللشظا٥ جلٝيالم) للمعخخذم اـذً ق ٌّ٘ش  مىحىدو احُذًّد
ذ في ألاظماء ٜاثمت في لذًه ، ؤو ُ٘ذًى مٝىْ له ؤسظل ٜذ به الخاؿ ؤلال٢ترووي البًر ْ بلى همماملال دِىجه ًىلبو ٔحٍر  مٜى

ق-و مّحن حخماعيا ق مخممىت الشظالت ج٣ىنق -اؤًنًا
ًا
ْ لزل٤ اإلاضوسة للفٙحت اسابي  والخُٝٝت.ِلُه الذخى٥ق مىه وجىلب اإلاٜى

ا َزا الٗ ب ه الزي ٘الصخق ؛جمامًا ذٍ في اإلاىحىدة ألاظماء ٜاثمت في ظمها ومىحىد اإلاعخخذم ٌّ٘ش  ًشظل لم ؤلال٢ترووي بٍش
ا، الشظالت جل٤

ًا
ت مً جم٢ً ٜذ له، اإلافُذة سظالت مشظل ؤن والخُٝٝت بوالٜ  الصخق رل٤ وبحن بِىه الفذاٜت ِالٜت مّ٘ش

ذ ختراٜها خال٥ مً خه دونق ِلُه والخجعغ بفذًٝه الخاؿ ؤلال٢ترووي للبًر . ظٜش

ذ مخاوش ؤن ظبٞ مما لىا ًخطح ىب ٔحر ؤو اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر  في ١اهذ ٘ٝذ ؛جفاِذي وعٞ في spam ُ٘ه اإلأش
ذ بٔشاٛ ِلى جٝخفش ألامش بادت ت ٔحر والذِاًت بالشظاثل ؤلال٢ترووي البًر  ؤو لخلخٞ اإلاخاوش َزٍ وجفاِذث ،الثمً مذِ٘ى

ا الصخق ٌععى التي الخُاة جل٤ للصخق، الخاـت الخُاة جفِب
ًا
.    الخىٙل مً لخماًتها  ثِث

٢زا ذ مخاوش واضخت جٍهش َو ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر   اإلاّلىماث للمْ وظُلت ؤهه في spam ُ٘ه اإلأش

                                                           

(39) www.logiciel-antispam.com/ anti-spams/courrier20% electronque.html  Nino silverio: lt Ecole de 
commerce et de Gestion p.79, une liver, publicite sur:  http:// homepages. Internet.lu/silverio/NTIC – 
BTS.pdf                   

  

http://www.logiciel-antispam.com/
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ذالب خذمت بمؽتر١ي الخاـت الصخفُت والبُاهاث  . (40)مسلاٍ دونق ؤلال٢ترووي ٍس

ذ ِىىان نب ٜلىا ٘ةرا ت ٌؽ٣ل للصخق ؤلال٢ترووي البًر مي اإلاجا٥ في ؤو ؤلاهترهذ ٘ماء في للصخق l'identité ٍَى  -الٜش
ا ذ ،خشيقؤ  االث في ومهىخه ،الخاالث ؤٔلب في ،الخُٝٝي الصخق اظم ِلى ًحخىيق وؤهه خفـى ذ ِىىان ٌؽحر ٜو  البًر

ٛق ؤلال٢ترووي ا ،حيعِخه ؤو الصخق بلذ بلى رل٤ ٘ى حَر خذاء ٘ةن -الخاـت اإلاّلىماث مً ٔو  ِلى اِخذاءًاق ٌؽ٣ل ِلُه الِا

ت ؛للصخق الخاـت الخُاة . للصخق الخاـت الخُاة هىاٛ في جذخل ٘الهٍى

ذ ق ٜو ذَك
َّص
٠
َك
ت نؤ الٙشوعُت الىٝن مح٢مت ثؤ خذاء وؤن ،للصخق الخاـت الخُاة هىاٛ في نًذخال ظمهاو الصخق ٍَى  الِا
ق ٌؽ٣ل ِليها ًٟا . (42)٠ٟز٥ الخاـت الخُاة هىاٛ في ًذخل الٙشد ِىىان وؤن .(41)اإلاذوي الٝاهىنق مً (9) للمادة ااهتها

 

 الثالث املطلب

د من الفزد  ىوقلح الجىائيت اللماًت  جاملشع يالدعائ يإلالكترون البًر

ذ دٌْ ىب ٔحر ؤو اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر ما٥ مً (spam) ُ٘ه اإلأش ا اإلاؽشوِت ٔحر ألِا  ـا بها وحّشك ،ٜاهىهًا
ذ لشظاثل ِؽىاثُت ُِىاث جحلُل خال٥ ٘مً ،الٝاهىهُت لتاءللمغ ىب الٕحر ؤو اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر  جبحن ،(spam) ُ٘ه مٔش

ا ًم٢ً وبزل٤ ؛بأخش ؤو بؽ٣ل صخُحت ٔحر مّلىماث ِلى جحخىيق الشظاثل َزٍ زلث نؤ ا اِخباَس ًِا  ألاهىاُ مً هى

ذ .(3) خُالُتالا ق ٜو ذَك
َّص
٠
َك
ذ مؽشوُِت ِذم ِلى federal trade commission (FTC) الُٙذسالُت الخجاسة للىت ثؤ  ؤلال٢ترووي البًر

ىب ٔحر ؤو اإلاضعج ا -الٝاهىهُت الىا ُت مً –ٌّذ وؤهه (spam) ُ٘ه اإلأش   (4)  خُا٥الا ؤهىاُ مً هِى

ُِّ ظً ٜذو
ّاث في اإلاؽش  ا الٍاَشة َزٍ إلاىاحهت ٜىاهحن اإلاٝاسهت الدؽَش ق بًاَا ِادًّد

ًا
ق ِمال  العلٟى مجشد ًخّذي ابحشاميًّد

اث للمّلىماث الىوىُت الللىت وؤـذسث ، (5)هترهذؤلا ِمل آللُت بجالٗ مً ٌعببه إلاا اإلاؽشوُ ٔحر  ٘شوعا في والخٍش
commission national de l'informatique et libertés ت ُاث مً مجمِى  ؤن المشوسيق مً ؤهه الللىت رَبذو ،اإلاجا٥ َزا في الخـى

ٛق ببّن لإلهترهذ معخخذم ١ل ًخمخْ :  (6)َاومً ألاظاظُت الخٝى

                                                           

(40)Willam B.Baker and colleen king: Anti-spam Enforcement cases Bring fines, privacy in focus , April 
2006 published on: www.wileyrein.com/publication.cfm?sp=articles& news letter=4&id=2331, Leslie Basse: 
l'action de la CNIL en matiere , Mai 2005, no 53, p.1               
 (41)cass.civ 7 mai 2008.Bull Civ ,2008, I, No 126  
(42)  TGI paris, 2 juin 1979: D,1997, J 364, Note lindon ;  TGi paris,22 janvier 1996, legi-presse 1996, 
no130         

: ، حبث منشور على موقعspam2وبة زلمد فهد احلامد، الرسائل غري ادلرغ ( )
http:// coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

، مرجع سابق (spam)الرسائل الدعائية : وللمؤلف نفسه، مرجع سابق، spam2زلمد فهد احلامد، الرسائل غري ادلرغوبة  ( )
 www.infong.com/computer/spam/flight-internet-hackers-email-spammers.htm:وانظر أيًضا

 .7  دلدنية والتجارية، مرجع سابق، ص لكرتونية يف ادلسائل اجلنائية وادلعامالت افتحي زلمد أنور عزت، األدلة اإل/ ادلستشار الدكتور (5)
 . 8 م، ص   200، مكتبة صادر ناشرون، بدون مكان نشر، (نقوال فتوش. ترمجة د)أندرية برتران، احلق يف احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة،  (6)

:  (يرو، روسيا، كوريا اجلنوبية، يوغسالفيا، انظراألرجنتني، أسرتاليا، الربازيل، كندا، اذلند، اليابان، بنما، ب) :ىوعلى مستوى بعض الدول األخر

http://www.wileyrein.com/publication.cfm?sp=articles&
http://www.infong.com/computer/spam/flight-internet-hackers-email-spammers.htm
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ت اإلاىاْٜ مشاحّت  ٞ  ،الّاثلت ظما ؤو ،ألاو٥ق ظمها بةِىاء بىٙعه للخٍّشٚ الخاحت دونق ؤلاهترهذ ِلى الخجاٍس

ذ ِىىان ؤو ت ألبحار وزاثٞ اظخٝبا٥ مّاسلت  ٞو،٠تروويؤلا٥ البًر ذٍ ِبر ًىلبها لم ججاٍس   ٞو.ؤلال٢ترووي بٍش
ن ذٍ ِىىان بِىاء ٘س  ِلى الخفى٥ق بذونق زالث وٗش لخعاب ظخّمالها ؤو ،زالث وٗش بلى ؤلال٢ترووي بٍش

.  ومىا٘ٝخه برهه

ٚ بُان وظىحاو٥ق ّاث في اإلاؽُش مٜى :  ًلي ٠ما وألاحىبُت الّشبُت الدؽَش

    حىبيت الدشزيعاث: أوال

ّاث مً الّذًذ ؤَخم ذ بم٣ا٘حت ألاحىبُت الدؽَش ّاث جل٤ ومً اإلاضعج ؤو الذِاجي البًر ْ الدؽَش  الدؽَش
ْ الٙشوس ي ٣ي والدؽَش ى ألامٍش   آلاحي الىحى ِلى ظىبُىه ما َو

:  يالفزوظ الدشزيع في .1

م الخىحُه  00  ًىلُى    في  European council  ألاوسوبي اإلاجلغ ًِ ـذس  الخُاة بحماًت ٌّنى والزي م  00 /58 ٜس

ذ (43) الصخفُت البُاهاث ومّاللت ؤلال٢تروهُت الاجفاالث ٜىاُ في الخاـت ذ مىلُى بمّاللت الخىحُه َزا اَخم ٜو  البًر

ماء الذو٥ق في ِمله  جىٍُم جم  ُث ، اإلاضعج الذِاجي ّني ،option-in هٍام :ألاو٥ق :هٍامحن بةوؽاء الاجحاد في ألِا  مىا٘ٝت َو
م خذِّ

عخَك
ُت
ذ بسظا٥ ِلى اإلا ذٍ بلى Spam الذِاجي البًر اوي. ؤلال٢ترووي بٍش

َّص
ّني ،option- out هٍام :والث  مىا٘ٝت ِذم الىٍام َزا َو

م خذِّ
عخَك

ُت
ذ ٥تسظا سظا٥ب ِلى ِترالهاو اإلا ذٍ بلى Spam الذِاجي البًر ماء الذو٥ق مً دولت ١ل وجٝىم  (44) ،ؤلال٢ترووي بٍش  ألِا

ذم العابٝت باألهٍمت بالخُٝذ ذ ِلى واإلاّترلحن اإلاىا٘ٝحن ألاشخاؿ ؤظماء نجخممَّصق ٜىاثم ِذادبب ورل٤ ؛مخالٙتها ِو  البًر

اا Spam الذِاجي بت  ترامًا م لٔش خذِّ
عخَك

ُت
. (45)اإلا

ذ ّاث مً الّذًذ الٙشوس ي اإلاؽُش ؤـذس ٜو حر خاللها مً ًم٢ً التي الدؽَش ٛق  ماًت ج٘ى ذ مخاوش مً الٙشد لخٝى  البًر

م  الٝاهىنق رل٤ مً ، اإلاضعج الذِاجي م ٜخفادالا في الثٝت بؽإن م004  ًىلُه    في الفادس 004 -575 ٜس -Loi n° 2004 يالٜش

575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 

٢ّغ ُِّ اَخمام مذي الٝاهىنق َزا َو
ه اإلاؽش  ت  ماًت ِلى و ـش  بِئت في الخاـت و ُاتهم ألاشخاؿ ٍَى

ُِّ وحشم ،(46)ؤلاهترهذ
ذ سظاثل بسظا٥ ّ٘ل الٝاهىنق َزا خال٥ مً اإلاؽش  ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الذِاجي البًر  ؛le spam ُ٘ه اإلأش

ٞ ؤؼ٣ا٥ مً ؼ٣ل ؤي اإلاادة َزٍ جحٍش  ُث (  ) اإلاادة بمٝخض ى ورل٤  واإلاىخجاث للبماجْ التروٍج ؤو ،الذِاًت ؤو ،الدعٍى

                                                                                                                                                                                           

www.spamlaws.com /world.shtml                         
(1)DIRETIVE 20021/ 58/ EC of The European Parliament and of the council of 12 July 

2002.Concerning the processing of personal data and te protection of privacy and electronic 

communications sector (Directive on privacy and electronic communications). 
(2)Cass,Sociale 10 mars 2016, N° de pourvoi: 15-19544. 

 . من الدليل 13المادة  (3)

(46)   Solanki Jigar et Akpakpo Brune: Authentification d'utilisateur,Gestion des Identites, universite 
sciences et technologies BordeauxI,(351 cours de la lib eration, 33400 talence)Decembre 2007, p.6 

http://www.spamlaws.com/
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ذ ِبر والخذماث والعلْ ذ ـا ب الصخق ٘يها ًىا٘ٞ التي ألا ىا٥ في بال ،ؤلال٢ترووي البًر  بسظا٥ ِلى ؤلال٢ترووي البًر

ذ سظاثل ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الذِاجي البًر . بلُه spam ُ٘ه اإلأش

ُِّ ِاٜبي ٠ما
ذ سظاثل بسظا٥ ّ٘ل ِلى  Code de la consommation ظتهالٟالا ٜاهىنق خال٥ مً اإلاؽش   يالذِات البًر

ىب ٔحر ؤو اإلاضعج  والصادر 2016 لطىت 301 ر م باملزضىم ضافتوالم  L 121-1 اإلاادة خال٥ مً الٝاهىنق َزا في spam ُ٘ه اإلأش

الهاث ؤؼ٣ا٥ مً ؼ٣ل ؤي جحٍش  ُث م2016 مارص 14 في  ؤن اإلاحخمل مً بُاهاث ِلى جحخىيق التي الّشوك ؤو والذِاًت ؤلِا
شاعى ةومملل خادِت ج٣ىنق الن جٝذًش في ٍو  بذوي ؤو ِٝلي لّٚ مً ٌّاهىنق ١الزًً اإلاعتهل٢حن مً الٙئاث بّن اإلاملل ؤلِا

خباس في ًإخز بإن ،ورل٤ العً ؤو علض ؤو .  اإلاخخلٙت ِالهاثؤلا بحن الخمُحز ِلى الٙئاث جل٤ ٜذسة مخىظي الِا

ذ  م2016 مارص 14 في والصادر 2016 لطىت 301 ر م باملزضىم ضافتوالم الٝاهىنق راث مً L-121-2 اإلاادة ِذدث ٜو

ت اإلاماسظاث ت ِالمت ؤو ؤظم بحن المم ؤو الذمج:  رل٤ ومً الخادِت ؤو اإلامللت الخجاٍس  مىا٘عحن لخجاس حّىد خذمت ؤو ججاٍس
 ؤو للخذمت ألاظاظُت الخفاثق ؤو .(47)الخذمت وبُّت ؤو بىحىد ًخّلٞ ُ٘ما ١اربت ِشوك وؤ بدِاءاث جخممً ِىذما ،ؤو

خ الخفاثق جل٤ ومً العلّت ٝت الفىْ جاٍس ّت والىخاثج العلّت ؤو اإلاىخج و٠ٙاءة الفىْ ووٍش  مً اإلاخٜى

ٝت الثمً ،و٠زل٤(48)اظخخذامه  ؤو البُْ بّذ ما الخذمت،خذمت ؤو للعلّت الدعلُم ؤو الذْ٘ ؤو البُْ وؼشوه جحذًذٍ ووٍش
ت للخذمت الاظخحٝاٛ مذي ٛق اإلاىالباث ومّاللت اإلاهىُحن ومهاساث والفٙاث والهٍى  ٣ًىنق ِىذما ؤو (49)اإلاعتهل٤ و ٝى

 (50) . بىلى  جحذًذٍ ًم٢ً ال بالخىُٙز اإلاعتهذٗ الصخق

ذ سظاثل بسظا٥ ّ٘ل ًخمْ  ؤخشيق ها ُت ومً ىب ٔحر ؤو اإلاضعج البًر  ٜاهىنق مً  -3 3 للمادة spam ُ٘ه اإلأش
ٙه الٙشوس ي الّٝىباث ًُاق بـى ه ما ١ان برا َزا  ،(51)والخذاُ الٕؾ ؤهىاُ مً اهى ذ ًحخٍى  مٕلىوت مّلىماث الذِاجي البًر

حر ذ ًخممىه ما ٣ًىنق ٜذ ول٢ً صخُحت ٔو  ٣ًىنق ٠إن للمعخخذم بٜالٛ حؽ٣ل ول٢نها صخُحت مّلىماث الذِاجي البًر
ذ مىلُى  ٠ما  ،اإلاعخخذم ٌعخهلنها  مُّىت احخماُِت ؤو اٜخفادًت ؤو دًيُت بإ٣٘اس اإلاعخخذم بٜىاُ  اولتم الذِاجي البًر

ا –بخماِه ًم٢ً  24 في والصادر 2015-912 ر م بالحاهىنق واملعدلت الٙشوس ي الّٝىباث ٜاهىنق مً  -3 3 اإلاادة لىق -ؤًمًا

لت ّ٘ل ِلى اإلاؽُش ٌّاٜب  ُث م 2015 ًىليه شامت ظىىاث خمعت بالسلً للبُاهاث آلالُت اإلاّاللت هٍم حّىُل ؤو ِٜش  ٔو
ؽذد ًىسو، ؤلٚ 50  شامت ظىىاث ظبْ السلً بلى لخفل الّٝىبت مً اإلاؽُش َو ْ برا ًىسو ؤلٚ 300 ٔو خذاء ٜو  هٍم ِلى الِا

لت ًخم ٠إن. ولتالذ بىاظىت جذاس التي الصخفُت للبُاهاث آلالُت اإلاّاللت  للبُاهاث آلالُت اإلاّاللت هٍم حّىُل ؤو ِٜش
   (52)ِملها بِاٜت ِلُه ًترجب مما الىٍم جل٤ داخل ٘حروظاث ؤو لاسة لبرامج اللاوي  بةدخا٥

 

                                                           

(47)Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015 , N° de RG: 13/05251 . 
(48)Cass.Civil, 6 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-20206.            
(49)Cass.Civil, 14 décembre 2016, N° de pourvoi: 14-11437,Cass,Crim 29 janvier 2013, N° de pourvoi: 
11-21011 11-24713,Cass,Crim 2 décembre 2014 , N° de pourvoi: 13-86990. 
(50)Cass,Crim 29 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-21011 11-24713,Cass,Civil 17 juin 2015, N° de pourvoi: 

14-11437. 

(51) www.capnom.com/cap/dossiers/dossiers.php?val=3-legislation               
(52)www.ddm.gouv.fr/article.php3?id- article = 600                

http://www.capnom.com/cap/dossiers/dossiers.php?val=3-legislation
http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id-
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 ي مزيك الدشزيع في.2

ُِّ َخمؤ
٣ي  اإلاؽش  ذ بم٣ا٘حت الُٙذسالي اإلاعخىيق ِلى  ألامٍش ُِّ ظً ٘ٝذ اإلاملل ؤو اإلاضعج الذِاجي البًر

 ٜاهىنق اإلاؽش 

ذ بم٣ا٘حت ؿخا ىب ٔحر البًر  بسظا٥ ؤِما٥ بمٝخماٍ وحشم" The can-spam Act 2003" 003  ِام في spam اإلاضعج ؤو ُ٘ه اإلأش
ذ سظاثل ىب ٔحر ؤو اإلاضعج البًر ُْ جم  ُث ؛ ُ٘ه اإلأش ٣ي الشثِغ ٜبل مً ِلُه الخٜى  م003  دٌعمبر 6  في Bush بىػ ألامٍش

. (53)م004  ًىاًش في جىُٙزا٥  حز ودخل

ل 9  وفى ٢ُت اإلاخحذة الىالًاث في الاجحادًت الخ٣ىمت وحهذ م004  ِام ببٍش  باالظدىاد ومذوي حىاجي تهاما ؤو٥ق ألامٍش
ذ مح٢مت ٜاهىنق بلى ىب ٔحر ؤو اإلاضعج البًر  الز٠ش ظالٚ ُ٘ه اإلأش

 (the can –spam Act2003) ؤ٘اجاس ٘ىه٢ُغ ؼش٠ت اإلاتهم و١ان phoenix Ava tar، ًآ ؤ٘شاد وؤسبّت  ,daniel J.lin :َم خٍش
James J.lin ,mark M.sadek, Christopher chung ذ سظاثل مً الٗآلا مئاث بةسظا٥ واواتهم  ٔحر ؤو اإلاضعج ؤلال٢ترووي البًر

ىب ذ خذمت مؽتر١ي بلى spam ُ٘ه اإلأش مت ٌؽ٣ل بما ؤلال٢ترووي، البًر  السلً بلى ٥جق ِٝىبتها اإلاز١ىسق الٝاهىنق في حٍش

. (54)ظىىاث خمغ

مبر 7  في united states v.Moshou ٜمُت رل٤ ومً ،الٝماًا رل٤ بّذ وجىالذ  تهمذا  ُث ؛م005  ِام مً ه٘ى

ذ سظاثل مً اإلاالًحن إلسظاله" peter Moshou"بُترمىؼى الاجحادًت الخ٣ىمت ىب ٔحر ؤو اإلاضعج البًر   ى٥ق جذوسق spam ُ٘ه اإلأش
ىبالم ٔحر الشظاثل بإن ٠زل٤ تهماو ،بزل٤ اإلاهخمحن لألشخاؿ اإلاالُت الىظاوت خذماث جٝذًم  ؤسظلها التي spam ٘يها ٔس

ا جممىذ ق اإلاىاْٜ لبّن الفٙحت سؤط مّلىماث ؤًمًا قمضوَّص
ًا
شامت ،ظىت إلاذة بالسلً (Moshou) (مىؼى) ِلُه و ٢م ،سة  ٔو

ا . (55)دوالس 0000   ٜذَس

 

  العزبيت الدشزيعاث في: ثاهيا

ذ ًثحر ٛق بٔشاٟٛ للمعخخذم ِذًذة مؽا١ل اإلاملل ؤو اإلاضعج الذِاجي البًر ذ ـىذو  الزي ألامش بالشظاثل ؤلال٢ترووي البًر
ٛق ذ العلُم الاظخخذام ٌّى ق ؤوضخىا ٠ما ، ؤلال٢ترووي للبًر

ًا
الن ؤهىاُ مً هُى ١ىهه ًِ ٘مال،  والا خُا٥ والىفب ظابٝا  ؤلِا

ت وظىحاو٥ق ، خادُالم ؤو اإلاملل ٚ مّ٘ش ّاث بّن في اإلاؽُش مٜى :  الخالي الىحى ِلى ورل٤ الّشبُت الدؽَش

 : املصزيق الدشزيع في .1

م الٝاهىنق )اإلاعتهل٤  ماًت ٜاهىنق مفش في ـذس خ   (م006  لعىت 67 ٜس خ به الّمل وبذا ، م 006  ماًى 9  بخاٍس     بخاٍس
مذ م006  ؤٔعىغ  اإلاىخج وبُّت ًِ الصخُحت باإلاّلىماث اإلاعتهل٤ بمذادب ومّلً مىسد ١ل بةلضام العادظت اإلاادة  ٜو

ه ؤو اإلاعتهل٤ لذي مملل ؤو  ُٝٝي ٔحر اهىباُ خلٞ بلى ًادي ٜذ ما وججىب وخفاثق ِى ّٙى.ٔلي ؤو ًخلي في ٜو  َو
                                                           

(53)Effectiveness and enforcement of the can- spam Act. Areport to congress, Federal trade commission 
Deborah plat mijoras. Chaiman, Thomas B-Leary.comissioner.pamela Jones Harbour. commissioner jon 
Leibowilz. Commissioher) , December 2005, p.1  
(54)http:// technopolity.editme.com/spamcriminalcase                  
(55) united states v. Moshou. Novmber 17,2005    
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الن جممنها التي اإلاّلىماث ١اهذ متى اإلاعئىلُت مً اإلاّلً  اإلاىسد ١ان ، صختها مً لخا٠ذا اإلاّخاد اإلاّلً ِلى ًخّزس ٘ىُه ؤلِا

. " بها ؤمذٍ ٜذ

لُه ذ سظاثل بسظا٥ ّ٘ل ِلى ًىىبٞ (6 اإلاادة هق ) العابٞ الىق بإن  –هٍشها وحهت  عب  –وّخٝذ ٘ةهىا ِو  البًر
ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي ق ، اإلاىخج او العلّت ًِ لإلِالن مُّىت وظُلت ٌؽتره لم اإلاؽُش ألن spam ُ٘ه اإلأش

ًا
 ًِ مّبرا

". الىظاثل مً وظُلت ؤي باظخخذام"...  بٝىله رل٤

ذ مىلُى ٘يها ٣ًىنق التي ألا ىا٥ ِلى ٘ٝي ًىىبٞ  العابٞ الىق ؤن ألامش ٔاًت ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر  اإلأش
م الٕالب َى ورل٤ ممللت ؤو خادِت او ١اربت او مٕلىوت مّلىماث spam ُ٘ه ذ  االث مً ألِا  ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر

ىب .  ُ٘ه اإلأش

ذ مىلُى ٣ًىنق ؤن ا خما٥ ًمل رل٤ مْ ول٢ً ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر  ظلّت ؤو مىخج ًِ بِالن ٌو ُ٘ه اإلأش

خممً مُّىت خذمت ؤو . صخُحت مّلىماث ٍو

مت مىلُى الهخٙاء ورل٤ بلُه ؤلاؼاسة العابٞ (6) اإلاادة هق ًىىبٞ ال  ىا٥ألا َزٍ مثل ٘ٙي  الىق في دةسالىا اللٍش
م ِلى ورل٤ العابٞ، ذ سظاثل بسظا٥ ّ٘ل مؽشوُِت ِذم مً الٔش ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر ه ُ٘ه اإلأش ِى  دونق لٜى

ٞ ِىذما ظُما للمعخخذم الخاـت  ُاةا٥ ِلى وخىىسجه ( للشظاثل اإلاعخلم اإلاعخخذم ) اإلاخلٝي سلا  ججعغ بشهامج مّه ً٘ش
spyware  .

ً الخماًت ٢ًٙل ال العابٞ الىق ٘ةن الخا٥ وبىبُّت ذ لّىاٍو  لؽب٢ت الّام الٙماء ِلى اإلاىحىد الال٢ترووي البًر

اث مثل ) الاهترهذ ت اإلاجمِى ٗش ؤلاخباٍس خذاء ًخم والتي ( والذسدؼت الخىاس ٔو  ٔحر بؽ٣ل وججمُّها بالخٝاوها ِليها الِا
ذ مشظل ٜبل مً مؽشوُ ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر .   spamُ٘ه اإلأش

 ال التي الٕشامت بّٝىبت ، بليها ؤلاؼاسة العابٞ (6) اإلاادة في ِلُه اإلاىفىؿ الالتزام مخالٙت ِلى ٌّاٜب اإلاؽُش ؤن ًز٠ش
ُْ ان ٔحر ،ٌ حني ؤلٚ ماثت جخجاوصق وال حىُه آالٗ خمعت ًِ جٝل  ِٝىبت بإًت ؤلاخال٥ بّذم مشجبي العابٝت الّٝىباث جٜى
 ( ).الخٍّىن في اإلاعتهل٤ بحٞ ؤلاخال٥ ودونق ؤخش ٜاهىنق ؤي ِليها ًىق ؤؼذ

  ماًت ٜاهىنق بةلٕاء ًٝض ي و م2015 لطىت املطتهلك خماًت  اهىنق مشزوع مفش في ـذس ٜذ ؤهه بالز٠ش حذًش
م اإلاعتهل٤ قالمُتق بةلضام ِؽش والثاهُت ِؽش الخادًت اإلاادة في ًٝض ي ٠ما م006  لعىت67 ٜس  والعالمت الصخت بٝىاِذ دوس 
ق ظتهل٤للمُتق ولمانها اللىدة ومّاًحر

ًا
ٝا قالمُتق ِلى  ًحمش ة،٠مااإلافشيق الُٝاظُت للمىاـٙاث ٘و  ِا٥ٗؤ بإًت الُٝام ِلًالمُتق ؤو دوس 

. بآلادا و الّام الىٍام ٜىاِذ ؤو ةالذًني ق الُٝم ؤو ةالصخخ ي ق بال٢شامت ؤلالشاس ؤو ؤلاظاءة ؼإنها مً

قالمُتق  اإلاؽشوُ َزا مً 3  اإلاادة ؤلضمذ  حن في لى هخجاثالمُتق ًِ الصخُحت البُاهاث ب٣ا٘ت ظتهل٤المُتق بةِالم دوس   ألاخق ِو
ٙاجه هخجالمُتق مفذس ت وخفاثفه ـو ٍش  الخّاٜذ وبحشاءاث وؼشوه الاظخّما٥ ومحارًش وؼشوه ؤداثه و٠ُُٙت والثمً اللَى

ق بُاهاث وؤًت ،ِلُه الخفى٥ق و٠ُُٙت الممان دةومُتق
ُت
ق خشيقؤ . الٝاهىنق لهزا الخىُٙزًت الالثحت  ذدَاثُت

                                                           

 نون محاية ادلستهلكمن قا ( 2)راجع ادلادة  ( )
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ذ  اإلاّلً ؤو اإلاىسد ظلٟى ٌّخبر متى( الٙشوس ي الاظتهالٟ ٜاهىنق مً  L-121-2 اإلاادة لىق اإلاٝابلت ) اإلاؽشوُ مً    اإلاادة بُيذ ٜو
ق
ًا
ق ٘اِخبرث للمعتهل٤ خادِا

ًا
ق ظلى١ا

ًا
قالمُتق حاهب مً ّ٘ل ًِ امخىاُ ؤو ّ٘ل ١ل خادِا قالمُتق ؤو دوس  ق نِلِّ  ٔحر هىباُب خلٞ بلى ئدييُت

ق ؤو ظتهل٤،المُتق لذي ٥لل قمُتق ؤو  ُٝٝي ه بلى ئدييُت ِى  ؤو العلّت وبُّت ِلى ٟالعلى َزا اهفب متى ورل٤ ،.ٔلي ؤو خلي في ٜو
ت ـٙاتها ٍش ق يالذ الّىاـش ؤو اللَى . تها٠مي ق ؤو منها ونقجخ٤ 

ٝت ؤو حلمها ؤو وصنها ؤو العلّت مفذس ِلى اهفب ؤو ق وٍش خ ؤو وّهاؿُت خ ؤو بهخاحها جاٍس  ؤو اظخّمالها ؼشوه ؤو ـال ُتها جاٍس
قالمُتق والىخاثج هخجالمُتق خفاثق،ؤوالاظخّما٥ َزا محارًش

 ٛ
 اهفب ؤو الخذمت جٝذًم ؤو العلّت بهخاج حهت ،ؤو اظخخذامه مً ِتجى

ٙاتها اظخخذامها ومحارًش جٝذًمها وم٣ان الخذمت هُى ِلى ت ـو ٍش  وساء مً الٙىاثذ ؤو تهاهىعي ق ِلى اهفبذ ظىاء اللَى
 ؤو اللىاثضؤو والممان البُْ بّذ ما خذمت و ؤداٍئ و٠ُُٙت العّش رل٤ في بما الخّاٜذ وبحشاءاث ؼشوه ،ؤواظخخذامها

ق الّالماث  ِلى العلٟى اهفب ؤو اللىدة ِالماث ؤو الؽهاداث تالذِّ  الالثحت جحذد ؤن ِلى. الؽّاساث ؤو ًاهاثالب ؤو حاٍس
.  للخذاُ ؤخشيق ـىسق ؤي الخىُٙزًت

 الخامت ِاًىتالمُتق اإلاىخج ًىتِامُتق مً اإلاعتهل٤ ًم٢ً نؤ بّذ ًِ الخّاٜذ  الت في اإلاؽشوُ مً 33 اإلاادة بمٝخض ى اإلاىسد ًلتزم ٠ما
 . الاظخالم ِىذ لللهالت الىاُ٘ت

ّاٜب  ؤالٗ ِؽشة ًِ جٝل ال التي ٔشامتبا٥ العابٝت ألاّ٘ا٥ ِلى اإلاؽشوُ مً 54 اإلاادة بمٝخض ى اإلافشيق اإلاؽُش َو

ٝا الّىد  الت في الّٝىبت وجماِٚ للمعتهل٤، اإلاخالٙت محل اإلاىخج متقي سد مْ حىُه اإلالُىنق جخجاوصق وال حىُه،  55 للمادة ٘و
ق ؤلاداسة ًِ اإلاعئى٥ق اإلاؽشوُ َزا في ِليها اإلاىفىؿ ٜىباثالْ ثبزا ٌّاٜب ؤهه بلى ،باإللا٘ت اإلاؽشوُ مً  ْ  للصخق لُتالٙ
ُى في ؤظهم ٜذ ؤلاداسة جل٤ ِلُه جٙشلها التي بالىاحباث بخالله و١ان خالٙتبالمُتق مهِل ق زبذ برا خالٚالمُتق ِخباسيقؤلا مت ٜو  اللٍش

. اإلاؽشوُ مً 56 للمادة وبٝا

ؽٍشً خمعت ًِ جٝل ال وبٕشامت ؤؼهش زالزت ًِ جٝل ال مذة بالخبغ 57 اإلاادة حّاٜب  حن في  ججاوصق وال حىُه ؤلٚ ِو
 اإلاخالٙت ًِ وؽإ راب ؤما ،اإلاعتهل٤ وظالمت بصخت ؤلالشاس اإلاخالٙت ِلى جشجب برا الّٝىبخحن َاجحن بة ذي او حىُه اإلالُىنق
اة ؤو معخذًمت بّاَت شخق بـابت شامت  ؤؼهش ظخت ًِ جٝل ال مذة الخبغ الّٝىبت ٘خ٣ىنق ؤ٠ثر ؤو شخق ٘و  جٝل ال ٔو

 ٜاهىنق ؤي  في ِليها مىفىؿ ؤؼذ ِٝىبت بإًت ؤلاخال٥ ِذم مْ ورل٤ ،الّٝىبخحن َاجحن بة ذي ؤو حىُه ؤلٚ خمعىنق ًِ

ق. الخٍّىن في اإلاعتهل٤ بحٞ ؤلاخال٥ رل٤ ِلى ًترجب ؤن دونق و ؤخش
ًا
 ٜذ اإلافشيق اإلاؽُش ؤن والؼ٤ ، بزل٤ اإلاؽُش ّ٘ل و عىا

م الٝاهىنق في الىاسد الىحى ،ًِ اللذًذ اإلاعتهل٤  ماًت ٜاهىنق مؽشوُ خال٥ مً للمعتهل٤ اإلاٝشسة الخماًت مً وظْ  67 ٜس
.  م006  لعىت

  إلاماراحي الدشزيع في.2

م الٝاهىنق اإلاخحذة الّشبُت ؤلاماساث دولت في ـذس خ اإلاعتهل٤  ماًت بؽان م006  لعىت 4  ٜس  م006  ؤٔعىغ 3  بخاٍس
مذ الن ؤو الخٝذًم ؤو التروٍج ؤو الّشك بّذم اإلاىسد بةلضام الٝاهىنق َزا مً العادظت اإلاادة ،ٜو  ؤو ظلّت ؤًت ًِ ؤلِا
 الّادي الاظخّما٥ ِىذ صخخه ؤو اإلاعتهل٤ بمفلخت المشسق جلخٞ بحُث ممللت ؤو ٘اظذة ؤو مٕؽىؼت ج٣ىنق خذماث

ال َ.  ال التي الٕشامت بّٝىبت الٝاهىنق َزا أل ٣ام مخالٙت ٥حؽ٤ التي ألاّ٘ا٥ ِلى 8  اإلاادة خال٥ مً ٌّاٜب اإلاؽُش ؤن ٍو
م ؤلٚ ًِ جٝل م ؤالٗ ِؽشة ًِ جٝل ال التي الٕشامت بلى لخفل الّٝىبت وحؽذد دَس  ًِ بالخىبُه اإلاضود ًٝىم لم برا دَس

. لشسق رل٤ ِلى وجشجب ٌاَش بؽ٣ل الخذمت ؤو العلّت خىىسة
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 اإلاحمُت اإلافلخت ج٣ىنق ؤن ،ُ٘يبغي المشسق جحٝٞ اؼتراه بلى الخاحت دونق الّٙل ِلى الّٝاب ألا٘مل مً ١ان ؤهه ووّخٝذ

ق سلاٍ ٣ًىنق بإن اإلاعتهل٤ سلا  ماًت هي ألاولى بالذسحت
ًا
. الخذمت ؤو العلّت جالقي ِىذ ظلُما

 ألادوى الخذ ج٣ىنق  ُث اللذًذ اإلاعتهل٤  ماًت ٜاهىنق مؽشوُ في حؽذًذَا جم الز٠ش ظالٙت الّٝىباث ؤن بالز٠ش حذًش
م آالٗ ِؽشة مً للٝاهىنق اللذًذ اإلاؽشوُ في  سامتللٖ م، ؤلٚ نماثخا بلى دَس  هحى بلى الا خ٣اس ٜماًا في جفل ٠ما دَس

م ملُىنق  .دَس

ذا بم٣ا٘حت اإلاخحذة الّشبُت ؤلاماساث بذولت اإلاؽُش واَخم ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الذِاجي لبًر  م٣ا٘حت ٜاهىنق خال٥ مً ُ٘ه اإلأش

م اإلاّلىماث جٝىُت حشاثم ى٥ق حّىُل ّ٘ل ِلى 8 اإلاادة بمٝخض ى اإلاؽُش ٌّاٜب  ُث م  0  لعىت 5 ٜس  ؼب٢ت بلى  الـى

ْ ؤو مّلىماجُت ذ بٔشاٛ ّ٘ل ِلى 0  اإلاادة خال٥ مً ٌّاٜب ،٠ما بل٢ترووي مّلىماث هٍام ؤو بل٢ترووي مٜى  ؤلال٢ترووي البًر
ذ مىلُى ٘يها ٣ًىنق ال التي الخاالث ِ٘ؽمل ؤلاًٝاٗ، ؤو ؤلاجالٗ ؤو الخّىُل بٝفذ بالشظاثل الن اإلاضعج ؤو الذِاجي البًر  ؤلِا

 باظخخذام الا خُا٥ وٍشٞ ًِ الٕحر ؤمىا٥ ِلى الخفى٥ق ّ٘ل ِلى    اإلاادة بمٝخض ى ٌّاٜب  حن في والعلْ اإلاىخجاث ًِ

.  اإلاّلىماجُت الؽب٢ت وٍشٞ ًِ صخُحت ٔحر ـٙت ؤو ١ارب اظم اجخار ؤو ا خُالُت وظاثل

  ًنيالبدز الدشزيع في.3

م اإلاعتهل٤  ماًت ٜاهىنق البحٍشً بذولت اإلاؽُش ؤـذس  في اإلاعتهل٤  ٞ ِلى الثاهُت اإلاادة خال٥ مً وؤ٠ذ م   0  لعىت 35 ٜس
 الاخخُاس في  ٝه و٠زل٤ ؤلُه جٝذم ؤو ٌعخخذمها ؤو ٌؽتريها التي اإلاىخجاث ًِ الصخُحت واإلاّلىماث البُاهاث ِلى الخفى٥ق

. ٜاهىها اإلاّخمذة للمىاـٙاث اإلاىابٝت اللىدة وهؼش ٘يها جخىا٘ش إلاىخجاث الخش

 اإلاىخج وبُّت ًِ الصخُحت باإلاّلىماث اإلاعتهل٤ بمذاد مّلً ؤو مضود ١ل بةلضام الٝاهىنق مً العادظت اإلاادة ٜمذ ٠ما
ه ؤو اإلاعتهل٤ لذي مملل ؤو  ُٝٝي ٔحر اهىباُ خلٞ بلى ًادي ماٜذ وججىب وخفاثفه ِى  ؤِٙذ و خلي ؤو ٔلي في ٜو

ق ٢ًً لم برا اإلاضود ادةالم
ًا
ق ؤو مىخجا

ًا
 ،٠ما اإلاّلىماث بخل٤ ؤمذٍ ٜذ اإلاىخج ١ان برا بال اإلاعاولُت مً الخذمت ؤو للعلّت مفىّا

الن جممنها التي اإلاّلىماث ١اهذ متى اإلاعاولُت مً اإلاّلً ؤِٙذ  و١ان صختها مً الخإ٠ذ اإلاّلً ِلى ًخّزس بحُث ٘ىُه ؤلِا

.  بها ؤمذٍ ٜذ اإلاضود

ني اإلاؽُش ٌّاٜب ٠ما  ما٥ ِلى  ٌعخىلي مً ١ل الثامىت اإلاادة خال٥ مً اإلاّلىماث جٝىُت حشاثم م٣ا٘حت ٜاهىنق بمىحب البحٍش
ت ؤًت ِلى  فل ؤو للٕحر مملٟى ُْ بلى ؤو لٕحٍر ؤو لىٙعه مٍض  ؤو ١ارب اظم باجخار حّذًله ؤو بجال٘ه ؤو بلٕاثه ؤو ظىذ جٜى

 حُٕحر ؤو جذمحر ؤو  زٗ ؤو بلٕاء ؤو حّىُل ؤو حُِّب ؤو بدخا٥ب ق ورل٤ ا خُالُت، ًٝتبىش باالظخّاهت ؤو صخُحت ٔحر ـٙت

 في ورل٤ .اإلاّلىماث جٝىُت هٍام ِمل في جذخل بإي الُٝامق ؤو .اإلاّلىماث جٝىُت وظُلت بُاهاث حلب ؤو جحٍشٚ ؤو حّذًل ؤو
ا التي ألا ىا٥ ٔحر . الٝاهىنق ًجحَز

  الليبي الدشزيع في. 4

ّاث في الىلْ خالٗ ِلى ق لُبُا في ًىحذ ال اإلاٝاسهت الدؽَش
ًا
 اإلاادة ؤ٠ذث رل٤ ،ومْ اإلاعتهل٤ بحماًت خاؿ ٜاهىنق  الُا

م الخجاسيق اليؽاه ٜاهىنق مً 7 3  الن مً اإلاعتهل٤  ماًت ِلى م0 0  لعىت 3  ٜس  ١ل اإلاادة َزٍ جمىْ ، ُث اإلاملل ؤلِا
ْ ؤن ؼإنها مً ؤو صخُحت ٔحر بؼاساث ؤو بدِاءاث ألاؼ٣ا٥ مً ؼ٣ل بإي جخممً خذماث ؤو لعلّت بؼهاس ِملُت  في جٜى
لى الٕلي ت ـٙاتها ؤو جش٠ُبها ؤو وبُّتها ؤو العلّت بىحىد حّلٝذ متى الخفىؿ وحه ِو ٍش  الٙاِلت الّىاـش ٠مُت ؤو اللَى
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ها ؤو بها ا ؤو هِى ٝت ؤو ٠مُتها ؤو مفذَس خها ـىّها وٍش  ؤلاؼهاس مىلُى الخذماثو العلْ بُْ وؼشوه وظّش ـٙاث ؤو وجاٍس
ت بلى باإللا٘ت والخذماث العلْ وبُْ بإظالُب ًخّلٞ ُ٘ما و٠زل٤ اإلاىخٍشة والىخاثج الاظخّما٥ ؼشوه ؤو  ؤو ـٙت ؤو ٍَى

.  اإلاّلً ٠ٙاءة

ذ مىلُى ؤن باِخباس ؤهه ٔحر ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر م الٕالب في ٣ًىنق ما ِادة spamُ٘ه اإلأش  مً ألِا
مت الخاؿ الىق ٌؽمله ٘هل والىفب، والخذاُ للٕؾ مٕلىوت ؤو ة١ارب مّلىماث ثالخاال . ؟ الىفب بجٍش

 بأخٍشً بلشاس للٕحر او لىٙعه مؽشوُ ٔحر هْٙ ِلى  فل مً ١ل"  ؤن ِلى الّٝىباث ٜاهىنق مً  46 اإلاادة جىق  ُث
ٛق باظخّما٥ ق لِغ مىٝى٥ق ؤو زابذ ما٥ في بالخفٗش ؤو ا خُالُت وش

ًا
 ؤو ١ارب اظم باجخار ؤو ُ٘ه الخفٗش  ٞ له وال له مل٣ا

ق خمعحن ججاوصق ال وبٕشامت بالخبغ ٌّاٜب ، صخُحت ٔحر ـٙت
ًا
.  حىيها

ْ برا ظىىاث خمغ ججاوصق ال مذة السلً الّٝىبت وج٣ىنق ". ؤخشيق ِمىمُت َُئت بإًت ؤو بالذولت بلشاس الّٙل ٜو

مت لُٝام ًخىلب اإلاؽُش ١ان وبرا ق ال٢زب ٣ًىنق ؤن الىفب حٍش
ًا
 ِلى ِلُه اإلاجني جحمل خاسحُت مادًت بإِما٥ مصخىبا

خٝاد مت لُٝام ٌؽتره ٘ال (56)بصخخه الِا ٛق  ج٣ىنق ؤن  الىفب حٍش  رل٤ في اإلاشجح وبهما ؤلاجٝان مً دسحت ِلى الا خُالُت الىش
ا مٝذاس َى ش (57) .ِلُه اإلاجني ِلى جإزحَر  (58) .حاويلل اإلاا٥ ٌعلم ًجّله ٔلي في ِلُه اإلاجني بًٝاُ الىفب ٘جَى

لُه الن بإن الٝى٥ق ًم٢ً ِو ٛق لمً ًذخل ال اإلاملل ؤلِا  ًىحي بما ال٣اربت الذِاًت جذُِم  الت في ،بال الا خُالُت الىش
 ال اإلاىىلٞ َزا ومً ، اإلاعخخذم لذي ٠بحر ؼ٤ محل ؤـبحذ ؤلاهترهذ ٘ماء في اإلافذاُٜت ؤن ،٠ما ِلُه اإلاجني لذي بالثٝت
مت الخاؿ الىق بخىبُٞ للٝى٥ق مجا٥  مخىظي ِلُه اإلاجني جذِى ٌشوٗ ٘يها جخىا٘ش ال التي ألا ىا٥ في، الىفب بجٍش

ق ـادسة ج٣ىنق ٠إن ال٣اربت الذِاًت جل٤ لخفذًٞ الخشؿ
ًا
 ألامىا٥ حعلُم وجم اللمهىسق لذي زٝت محل ؤو سظمُت حهت ًِ ٠زبا

مت لُٝام البُان ًِ ٔني (59) . رل٤ ِلى بىاء  ،مْ ألاّ٘ا٥ جل٤ ِلى بىاء ِلُه اإلاجني مً اإلاا٥ ِلى اللاوي  فى٥ق ًلضم اللٍش
مت َزٍ في اإلاا٥ ِلى الخفى٥ق ؤن مال ٍت ٛق ًخحٝٞ ال اللٍش م ٠ةسظا٥ ؤلال٢تروهُت بالىظاثل ،بل الخٝلُذًت بالىش  بىاٜت ٜس

ل ؤو ؤلال٢تروهُت الاثخمان . الخ.... اإلاجا٥ َزا في اإلاخخففت الؽش١اث ِبر ألامىا٥ بخحٍى

ذ سظاثل مً ٘يها الٕشك ٣ًىنق التي الخاالث في للخىبُٞ ًفلح العابٞ الىق ؤٗن ألا ىا٥ حمُْ وفي   الال٢ترووي البًر

ىب ٔحر ؤو اإلاضعج ذ ِلى سظالت جإج٤ُ ١ان الخاالث بّن في ًحذر ما ورل٤ الا خُا٥ ؤو الىفب spam ُ٘ه اإلأش  البًر

ق البعُىت اإلافاٍسٚ بّن د٤ّ٘ بمٝابل ما إلا٣ان س لت ث٠عب ؤه٤ ٘حىاَا الال٢ترووي
ًا
 ( الش لت مفاٍسٚ مْ باإلاٝاسهت ) حذا

ْ ِلى الاثخمان بىاٜت ِبر لللاثضة اخخُاٟس لخإ٠ُذو ذ اإلاخممىت الشظالت لخل٤ اإلاشظل اإلاٜى ىذما باللاثضة الِى  ًذخل ِو

م الصخق ْ في الاثخماهُت البىاٜت ٜس ت ًخم اإلاٜى م ظٜش ت الٜش . الخ....ما٥ مً لذًه ما ١ل وظٜش

                                                           

 .19ق ،مجمة المحكمة العميا ،السنة الرابعة ،العدد الثالث،ص 89/13م،رقم 1967/ 2/ 18طعن جنائي ليبي  (56)

 .(المحكمة العميا).، غير منشور47ق /1417م،رقم 2002/ 6/ 25طعن جنائي ليبي  (57)

 .813م،ص 2000ضة العربية،القاهرة، الطبعة الثانية،فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ،دار النه.د (58)

غنام محمد غنام ،دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت وجرائم االحتيال المنظم  باستعمال .د: راجع  (59)
 .ومابعدها 254م،ص 2010مصر،-شبكة االنترنت،دار الفكر والقانون،المنصورة
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مت الخاـت الىفىؿ و٠زل٤ الىق َزا ًٍل رل٤ مْ ول٢ً ْ في الا خُا٥ ؤو بالىق بجٍش ق، اإلافشيق الدؽَش
ًا
 ًِ ِاحضا

حر ذ ٌاَشة مىاحهت في الخاـت للخُاة الخماًت ج٘ى . العابٝت ألا ىا٥ ٔحر في اإلاضعج الال٢ترووي البًر

ذ مىلُى ٣ًىنق ٠إن ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر  مىخج ؤو مُّىت خذمت ؤو لعلّت جشوٍج ؤو دِاًت spam ُ٘ه اإلأش
 َى الٕشك ٣ًىنق وبإن ، ممللت ؤو ١اربت ولِعذ صخُحت العلّت ؤو الخذمت ؤو اإلاىخج رل٤ ًِ اإلاّلىماث و١اهذ ، مّحن

زا ، الشظاثل جل٤ معخلم ِليها ًٝبل  تى الخذماث ؤو واإلاىخجاث العلْ لخل٤ التروٍج  ألن مؽشوُ ٔحر راجه  ذ في الّٙل َو
ب ال ؤهه ؤي سلاٍ دونق ١ان بسظالها وبن بسظالها ِلى اإلاخلٝي مىا٘ٝت دونق ًخم الشظاثل جل٤ بسظا٥  الشظاثل جل٤ اظخالم في ًٔش

اج ٌؽ٣ل مما .ِليها الاواُل ؤو ٛق وبٔشاٛ للمعخخذم بِص ذ ـىذو  بلى وجادي له باليعبت الٙاثذة ِذًمت بشظاثل ؤلال٢ترووي البًر

لت ذ ِمل ِٜش .  ؤلال٢ترووي البًر

 مْ ججعغ بشهامج بةسظا٥ ( الشظاثل مخلٝي ) اإلاعخخذم ِلى الخجعغ َى مىه الٕشك ٣ًىنق  التي  ألا ىا٥ في ؤو 

ذ في ِنها اإلاّلً العلّت ؤو الخذمت ؤو اإلاىخج ًِ الصخُحت اإلاّلىماث ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الال٢ترووي البًر  ورل٤ spam ُ٘ه اإلأش

ت ت( جلٝيالم )  باإلاعخخذم الصخفُت البُاهاث إلاّ٘ش اثلخه ؤـذٜاثه ؤظماء مثل ِىه اإلاّلىماث بّن ومّ٘ش  ًٙمل ومارا ِو
ت مُىله هي وما ٢ًٍش ومارا خذاءاث ألاّ٘ا٥ جل٤ ٘مثل.الخ...  الصخفُت ومُىله الخجاٍس  حاهب مً الخذخل جٝخض ي ١اهذ والِا

ْ في اإلاؽُش ّ٘ل ٠ما خاـت بىفىؿ إلاىاحهتها اإلاؽُش .  اإلاٝاسنق الدؽَش

 اجمتالخ

ذ إلاىلُى اإلاخىالّت الذساظت َزٍ مً هخلق ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الذِاجي ؤلال٢ترووي البًر ٛق ِلى وجإزحٍر ُ٘ه اإلأش  الخٝى

اث  :آلاجيت والخىصياث بالىخائج، الٙشدًت والخٍش

ذ ٌؽ٣ل - ٛق ِلى اِخذاء اإلاضعج ؤو الذِاجي البًر اث الخٝى ذ الٕالبت ،والفىسة ؤلاهترهذ إلاعخخذم الٙشدًت والخٍش  للبًر
الن ؤهىاُ مً هُى ٣ًىنق ؤن دِاجيا٥ ى ِبر اإلاخذاولت واإلاىخجاث للعلْ الخادُ ؤو اإلاملل ؤلِا  رل٤ في ؤلاهترهذ،َو

ت ِلى اِخذاء ٌؽ٣ل  .ؤلاهترهذ ِبر الخجاسة لّملُاث تهذًذ ٌؽ٣ل مما الشلا ظالمت دونق و٥قًح ، ُث الخّاٜذ  ٍش
 ِبر والا خُا٥ الىفب وظاثل مً وظُلت و٠زل٤ اإلاّلىماث وهٍم البُاهاث ٜىاِذ ِلى اِخذاء ٌؽ٣ل ؤهه ِلى ٘مال

.  الاهترهذ

 .الخذًث ؤلاحشام مً الىمي لهزا ّ٘الت مىاحهت جحُٝٞ في الّٝىباث ٜاهىنق في الخٝلُذًت الٝىاِذ ٠ٙاًت ِذم -

 في جىحذ ال،  م006  لّام اإلاخحذة الّشبُت ؤلاماساث بذولت اإلاّلىماث جٝىُت حشاثم م٣ا٘حت ٜاهىنق ِذا ُ٘ما -
ّاث ْ خاـت الّشبُت الدؽَش حر خاللها مً ًم٢ً ٜىاِذ ؤو هفىؿ اللُبي الدؽَش  مىاحهت في للٙشد ّ٘الت  ماًت ج٘ى

ذ  ِبر جشج٢ب التي اللشاثم وخاـت ؤلال٢تروهُت اللشاثم  في اَخمام وحىد ال ٍىا اإلاٝابل ،وفي ؤلال٢ترووي البًر
ْ ذ اإلاخخلٙت اإلاخاوش مً للٙشد ماًتالح اإلاؽُش ٢ًٙل  ُث، اإلاىلُى بهزا اإلاٝاسنق الدؽَش ت الذِاجي للبًر  بمجمِى

ق الىفىؿ مً
ًا
ذ مىلُى جىٍُم ًِ  ٘مال  . اإلاضعج ؤو الذِاجي البًر

:  هحترح ولذلك

ّاث في اإلاؽُش ِلى -  جحذًث خال٥ مً الٍاَشة َزٍ إلاىاحهت الخذخل اللُبي اإلاؽُش وخاـت الّشبُت الدؽَش

ّاث ظً ؤو الٝاثمت الىفىؿ ْ في الىلْ ٔشاس ،ِلى اإلاىلُى حّالج  ذًثت حؽَش .  اإلاٝاسنق الٙشوس ي الدؽَش
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ُت ذ بمخاوش ؤلاهترهذ معخخذم جِى ه ِلى اإلاضعج ؤو الذِاجي البًر اجه  ٜٝى  مْ حّامله ِذم ًخىلب الزي ألامش الٙشدًت و ٍش
ٙها ِنها وؤلابآل اإلافذس مجهىلت الشظاثل ذ بـى ىب ٔحر بٍش ا ١ان وبن خبِثت، سظاثل حّخبر ما ٔالبا ُ٘ه،٘هي مٔش  ٌاََش

ذ ٘مىاحهت .للمعخخذم والمشسق اإلاؽا١ل مً ال٢ثحر ،وحعبب  عً ىب ٔحر ؤو اإلاضعج الذِاجي البًر  ج٣ىنق ؤن ًيبغي ُ٘ه اإلأش

ٛق ّ٘الت  ماًت جحُٝٞ لممان الٙىُت الىا ُت و٠زل٤ الٝاهىهُت الىا ُت مً اجه الٙشد لخٝى  . و ٍش

 اللشاثم مً اإلاعخحذر الىمي َزا مْ الخّامل مٝذوسَا في ٣ًىنق  تى اللىاثُت الّذالت ألحهضة اإلاعخمش الخإَُل -
ها بز١اء ِادة ًمخاص والزي ذسجه مٝت٘ر ٛق الٝماجي المبي مإمىسق بإلاام ِذم ٌل في ،خاـت الخخٙي ِلى ٜو  بىش

 .ِلُه والخٙاً الاهترهذ هىاٛ في الذلُل ِلى الخفى٥ق

 الذولي الخّاونق ؤن اِخباس ،ِلى ؤلال٢تروهُت اللشاثم إلا٣ا٘حت الخّاونق مجا٥ في الذولُت واإلاّاَذاث ٘اُٜاثالاث ببشام -
 ججاوصق بلى بالىٍش ورل٤ ومّاٜبتهم اللشاثم َزٍ مشج٢بي لخّٝب وهاجخت سؼُذة ظُاظت لخحُٝٞ اإلاهمت ألامىسق مً
 اإلاعخخذم مىا٘ٝت ِلى الخفى٥ق لشوسة ِلى ُٜاثالاجٙا جل٤ في الىا ذة،والىق الذولت لخذود اللشاثم رٌٍ مثل

ذ سظاثل بسظا٥ ٣ًىنق  تى ق  له ؤلال٢ترووي الذِاجي البًر
ًا
. رل٤ بخالٗ والّٝاب مؽشوِا
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، ذ حامّت)الخٝٛى  009 ،ظبخمبر33،ط3،ُ(ال٣ٍى
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