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... جىؾئت

غ ٧ىجها ؤلايجابياث مً الٗضيض الخ٨ىىلىظيت ٍللىؾات  ؤن بال اإلاؿاٞاث وج٣غب الخىانل وه٣ٟاث الى٢ذ جٞى
 زُغ مهضع حك٩ل والتي ؤلال٨تروهيت بالجغاثم ؾميذ الجغاثم مً ظضيض هٕى ْهىعر بلى ؤصي ٢ض لها اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام

اث الٟغص ؤمً حهضص ٢ض  . ؾىاء خض ٖلى والضو٫ر واإلاجمٖى

 ٢اهىهيت بق٩االث ؤزاع ٢ض الجغاثم مً الىٕى َظا ؤن بال الجؼاثغ في الال٨تروهيت للجغيمت ال٣اهىهيت اإلاىٓىمت جُىعر وعٚم

 .الكإن َظا في ال٣ًاثيت والاظتهاصاث ألاخ٩ام  ٢لت م٣ابل في وؤهىاٖها، مهُلخاتها وجدضيض حٗغيٟها خيض مً

يت وبهضٝ  وآلياث للخ٣اضخي اإلاخاخت بالىؾاثل والخٗغي٠ ،ؤلال٨تروهيت للجغيمت ضخيت الى٢ٕى مساَغ مً الخٖى

 .الجغاثم َظٍ لطخايا الك٩ىير

 الٗانمت بالجؼاثغ الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي ؤلاجداص  بم٣غ 2017 ماعؽ 29 يىم الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ هٓم

جي ملخ٣ى ؼ في ؤلالنترونُت الجشابم مهافدت آلُاث"  خى٫ر َو  بدض مسبر م٘ ٖلميا٫ بالخٗاونر ،وطل٪"الجضابشي  الدشَش
. جلمؿان بجامٗت الاظخماعي والا٢خهاص الٗمىميت الخى٦مت

 الى٣و  ؤوعا٢هم ؤزاعث ظؼاثغيت ظامٗاث ٖضة مً وواخشىنر ؤؾاجظة اإلاٛل٣ت الٗلميت  الجلؿاث في قاع٥ ٢ض و
 َظا بق٩الياث مؿذ و ،ؤلال٨تروهيت البيئت م٘ الخٗامل جىٓيم يسو ٞيما الجؼاثغيت ال٣اهىهيت اإلاىٓىمت في الىاعص وال٣هىعر

: آلاحي الك٩ل اإلاؿُغة،ٖلى مداوعٍ ومسخل٠ اإلااجمغ

اع: ألاوى  اإلادىس  . ؤلال٨تروهيت للجغيمت اإلاٟاَيمي ؤلَا

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم ؤهىإ: الثاني اإلادىس 

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم مً والى٢ايت الخمايت: الثالث اإلادىس 

. ؤلال٨ترووي الجغاثم م٩اٞدت ظا٫م في الىَىيت الدكغيٗاث: الشابؼ اإلادىس  

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم إلا٩اٞدت الىَىيت آلالياث: الخامغ اإلادىس 

 ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً ؤٖماله وكغ ؤَمها مً الخىنياث مً ظملت نياٚت بلى للملخ٣ى الٗلميت اللجىت جىنلذ ول٣ض

٨م جدذ ع٦ؼالم يً٘ اإلاىُل٤ َظا ومً . الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث  الٗلميت ألابدار ؤَم جهٞغ
ت الك٩ليت باإلاٗايحر التزمذ والتي اإلالخ٣ى بهظا اإلاكاع٦ت  بزغاء في مىه ٦مؿاَمت اإلاى٢غة، الٗلميت لجىخه ٢بل مً اإلاىيٖى
 .ؤلاؾالمي الٗالم في الىا٢٘ ومخُلباث الٗهغ ٢ًايا جلخمـ التي الٗلميت والبدىر بالضعاؾاث اإلا٨خباث

 ظشوس ؾالبي اإلال. د/  اإلاششفت الػامت

ر 
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ر

مت الالنترونُت   ماهُت الجٍش
ت  بىصٍذي أظخارة بجامػت الذلخىس مىالي الؿاهش ظػُذة. أ الجضابش  -مخخاٍس

  

 

 

  ملخظ

 في الٟـ٣هاء ازخل٠ و٢ض ألازحرة آلاوهت في واؾ٘ بك٩ل الاهدكاع في بضؤث التي اإلاؿخدضزت الجغاثم مً الال٨تروهيت الجغيمت

ها مً ٞهىا٥ حٗغيٟها؛  حؿميتها في ازخالٝ و٢٘ ٦ما. عثيؿيت ٦إصاة اعج٩ابه في ال٨مبيىجغ يؿخسضم بظغامي ٞٗل ٧ل ؤجها ٖلى ٖٞغ
ا ألا٦ثر اإلاهُلخاث ؤن بلى  بإهه الال٨تروهيت الجغيمت مجغم يدؿم ٦ما. الال٨تروهيت والجغاثم ال٨مبيىجغ ظغاثم هي وص٢ت قيٖى

 .الخ٣ىيت واإلاهاعة الٟاث٣ت ال٣ضعة وله مخسهو

 ل٣اهىنر واإلاخمم اإلاٗض٫ 05-04 ع٢م ال٣اهىنر بمىظب الجؼاثغرر اإلاكٕغ جبىاَا ٣ٞض للمٗلىماجيت الجؼاثيت بالخمايت يخٗل٤ ٞيما ؤما
خضاءاث وظغيمت للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام في مكغوٕ الٛحر والب٣اء الضزى٫ر ظغم ٣ٞض ال٣ٗىواث  ٖلى الٗمضيت الٖا

 .  لها اإلا٣غعة وال٣ٗىوت ؤع٧اجها الظ٦غ الؿاب٤ الجغاثم مً هٕى ل٩ل وخضص ؤإلاٗلىماحي الىٓام صازل اإلاىظىصة اإلاُٗياث

 

 مـقذمـت

ا جُىًعا الخضيض الٗهغ في ؤلاظغاميت الٓاَغة جُىعث     
ً
 م٘ اعج٩ابها ؤؾلىب ؤو مغج٨بحها  شخهيت في ؾىاء ومظَال؛ ملخْى

 الخ٣جي اإلاؿخىير ٖلى َاثلت بازتراٖاث الٗكغيً ال٣غنر جمحز و٢ض. هىلىظيتوالخ٪ الخ٣ىيت الٗلىم بليه جىنلذ ما آزغ اؾخسضام
 الخاؾىب قب٩اث عوِ ؤر الكب٩اث قب٨ت وحٗجي باإلهترهذ؛ يٗٝغ ما ووظىص الال٨ترووي؛ الخاؾىب ْهىعر ؤَمها مً لٗل

 زم" البيخاظىنر"  عي٨يتألام الضٞإ وػاعة ؤظل مً 1969 ٖام ٖؿ٨غيت وكإة الاهترهذ وكإث و٢ض. البٌٗ يبًٗها اإلاىظىصة

ان  وؤزظث  .ألامغي٨يت الجامٗت ٢بل مً اؾخسضامه ؤجيذ خيض 1972 ؾىت الخٗليمي اإلاجا٫ بلى اؾخسضامه جدى٫ر ما ؾٖغ

 .بٗض ٞيما جخُىعر الاهترهذ اؾخسضاماث

م      ا التي الايجابياث ٚع َغ ا اإلاٗلىمت ألن ،اإلاساَغ بٌٗ مً يسلىا ال ؤهه بال اإلاياصيً قتى في ؤإلاٗلىماحي الىٓام ٞو  باٖخباَع
شحر ؤنبدذ للمُٗياث آلاليت للمٗالجت ٖلم

ُ
 العج٩اب اؾخسضامها يؿايغ ٢ض بطا ال٣اهـىهيت؛ الىاخيت مً مك٨الث ٖضة ج

جي باإلاغ٦ؼ زبحرة" ظىصؾىنر عوي"  ج٣ى٫ر الهضص َظا وفي بٗض؛ ًٖ الجغاثم  الجغيمت ؤنبدذ ل٣ض"  للمٗلىماث ألامغي٩ي الَى

ى لالٖخضاء مدال ج٩ىنر ٢ض ؤو.  "الخضيشت ج٣ىيتا٫ بًٟل ٢ىة ؤ٦ثر  ؤظل مً الجؼاثغرر اإلاكٕغ جضزل اؾخلؼم الظر ألامغ َو
ر مغج٨بحها ومٗا٢بت الٓىاَغ َظٍ إلاشل الخهضر

ً
يت مبضؤ مً اهُال٢ا ر  الكٖغ

ً
٣ا  ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً ألاولى اإلااصة ألخ٩ام ٞو

                                                           
 
 . 0م، ص 2 20كوثر سعيد عدنان خالد، محاية ادلستهلك االلكًتوين، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، بدون طبعة،   

2
 .6م، ص 2007ع، اجلزائر، الطبعة الثانية، آمال قارة، احلماية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري، دار ىومو للنشر والتوزي  
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ر  ،"٢اهىنر بٛحر ؤمً جضابحر ؤو ٣ٖىوت وال ظغيمت ال"  ٖلى جىو التي الجؼاثغرر
ً
 اإلاٗلىماجيت الجغيمت نىعر بٌٗ ظغم لظل٪ وجبٗا

ا٢ب مبر 10 في اإلااعر 15-04 ع٢م ال٣اهىنر بمىظب مغج٨بحها ٖو  ٖىىان جدذ وجىاولها ال٣ٗىواث ل٣اهىنر واإلاخمم اإلاٗض٫ 2004 هٞى

 مؿايغة ؤظل مً ال٣ٗىواث؛ ٢اهىنر مً 7 م٨غعر 394 اإلااصة بلى م٨غعر 394 اإلاىاص مً للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ
ضم الخ٨ىىلىظيت للخُىعاث الدكغي٘  اؾخسضام في الجؼاثغ مجها الٗغويت الضو٫ر حكهضٍ الظر اإلادؿإع الىمى وزحرة اؾخٟدا٫ ٖو

 واٖضال٤ اإلاخًمً 2009-08-05 في اإلااعر 04-09 ع٢م ال٣اهىنر و٦ظا.الخ٨ىىلىظيت والخبٗيت الٗىإلات ًٖ ًٞال اإلاٗلىماجيت الىٓم

الم بخ٨ىىلىظيا اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت الخانت  اإلاكٕغ ؤن هجض الخٗضيالث َظٍ زال٫ مً  .وم٩اٞدخه والاجها٫ ؤلٖا
خضاءاث ٖلى ع٦ؼ ٢ض الجؼاثغرر خضاءاث وؤٟٚل اإلاٗلىماجيت باألهٓمت اإلااؾت الٖا الم بمىخجاث اإلااؾت الٖا  في واإلاخمشلت آلالي ؤلٖا

 الخمايت هي وما الال٨تروهيت؟ الجغيمت مٟهىم ما وهي الخاليت ؤلاق٩اليت َغح اعجإيىا اإلا٣ضمت َظٍ ومً. ؤإلاٗلىماحي التزويغ
ا التي للمٗلىماجيت الجؼاثيت  الجؼاثغر؟ اإلاكٕغ ؤ٢َغ

 م٣ضمت

 الال٨تروهيت الجغيمت مٟهىم: ألاو٫ر اإلابدض

 الال٨تروهيت الجغيمت حٗغي٠: ألاو٫ر اإلاُلب   

  وؤَضاٞها الال٨تروهيت عيمتالج ؤهىإ :الشاوي اإلاُلب   

 اإلاؿخدضزت الىهىم زال٫ مً للمٗلىماجيت الجؼاثيت الخمايت: الشاوي اإلابدض

 للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام مٟهىم: ألاو٫ر اإلاُلب   

خضاءاث ظغاثم: الشاوي اإلاُلب      اإلاٗلىماجيت باألهٓمت اإلااؾت الٖا

 زاجمت

 

  

                                                           
 
 386 صفر   2، ادلؤرخة يف 49ادلتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية، العدد  966 يونيو  8ادلوافق ل  386 صفر سنة  8 ادلؤرخ يف  56 -66األمر رقم   

 .م966 يونيو    ادلوافق ل 
2
م ادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 2009غشت سنة  5ادلوافق ل  430 شعبان عام  4 ادلؤرخ يف  04-09القانون رقم   

. م2009غشت  6 ه ادلوافق ل 430 شعبان  25، ادلؤرخة يف 47واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 ألاوى  اإلابدث

مت مفهىم   ونُتالالنتر الجٍش

 ْاَغة هي للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بىٓم العجباَها اإلاٗلىماجيت بجغاثم حؿمى ٦ما ؤو الال٨تروهيت الخاؾباث ظغاثم بن          
ظا مٟهىمها جدضيض ٖمليت نٗب مما الٛمىى ا٦خىٟها ٣ٞض آلاليت الخاؾباث بخ٨ىىلىظيا لخٗل٣ها اليكإة؛ خضيشت بظغاميت  َو

. اإلابدض َظٍ زال٫ مً بليه الخُغ١ر ؾىداو٫ر ما

 ألاوى  اإلاؿلب

ف مت حػٍش  الالنترونُت الجٍش

ر ٧اهذ الال٨تروهيت للجغيمت حٗغي٠ وي٘ مؿإلت بن      
ً
 الجغيمت حٗغي٠ في ال٣ٟهاء طَب لظا ال٣ٟهاء، الظتهاصاث مدال

 بىاؾُت جغج٨ب التي ثمالجغا بحن الال٨تروهيت الجغيمت حٗغي٠ ويتراوح. مسخلٟت حٗغيٟاث وويٗىا قتى مظاَب الال٨تروهيت
 جغج٨ب التي الجغاثم ؤجها ٖلى الال٨تروهيت الجغاثم وحٗٝغ.الغ٢ميت اإلاٗضاث مً هٕى بإر جغج٨ب التي الجغاثم بلى الخاؾىب

  .الجىا٫ مشل الخ٣ىيت واإلاٗضاث والكب٩اث الخاؾىب باؾخسضام

ىا٥      ها مً َو  ألاظهؼة اؾخسضام زال٫ مً ٢اهىوي ٚحر ؾلى٥ ٧ل ٝر جخمشل التي اإلااصر الُاب٘ طاث الجغاثم ؤجها ٖلى ٖٞغ
البا م٣ابلت، زؿاعة الطخيت جدميل م٘ مٗىىيت ؤو ماصيت ٞىاثض ٖلى اإلاجغم خهى٫ر مجها ييخج الال٨تروهيت  َضٝ ي٩ىنر ما ٚو

 جسضامباؽ ألاشخام ابتزاػ جم ومً ألاظهؼة، في اإلاىظىصة اإلاٗلىماث بجالٝ ؤو الؿغ٢ت ؤظل مً ال٣غنىت َى الجغاثم َظٍ

  .اإلاٗلىماث جل٪

ىا٥ ال٣اهىهيت، الؼاويت مً ؤو الخ٣ىيت الؼاويت مً جىاولها مً ٞهىا٥ الال٨تروهيت الجغيمت حٗاٝع حٗضث ل٣ض          ها مً َو  ٖٞغ

ها ٦ما. الجغيمت اعج٩اب وؾلت ٖلى اٖخماصا  ٦إصاة اعج٩ابه في ال٨مبيىجغ يؿخسضم بظغامي ٞٗل" بإجها ٞىعؾتر ظىنر ألاؾخاط ٖٞغ
ها اإلاٗلىماجيت الجغيمت مىيٕى ؤو بالىؾيلت حهخم ال ال٣ٟه مً ظاهب َىا٥ ؤن ٦ما.  "عثيؿت ت مغجبُت بىنٟها ويٗٞغ  باإلاٗٞغ

ذ ولظل٪ آلالي؛ الخاؾب باؾخسضام الخ٣ىيت ؤو الٟىيت ٞغ  جخىاٞغ ؤن ال٢تراٞها مخُلبا ي٩ىنر ظغيمت ؤيت"  بإجها الجغيمت َظٍ ُٖ
ت ٞاٖلها لضي ها ووظل٪ ،"بالخاؽ بخ٣ىيت مٗٞغ ت ج٩ىنر مكغوٕ ٚحر ٞٗل ؤر"  بإجها عؾخم ٞغيض َكام الض٦خىعر ٖٞغ  اإلاٗٞغ

.   "إلاغج٨به اؾاؾيت اإلاٗلىماث بخ٣ىيت

 ظؼء ٨ٞغة لىن٠ الال٨تروهيت مهُلر ويؿخسضم والال٨تروهيت، الجغيمت َما م٣ُٗيحن مً الال٨تروهيت الجغيمت جخ٩ىنر     
"  ٞهي الال٨تروهيت والجغاثم. ال٣اهىنر ٖلى الخاعظت وألاٞٗا٫ الؿلى٦ياث ٞهي عيمتالج ؤما اإلاٗلىماث؛ ٖهغ ؤو الخاؾب مً

اث ؤو ألاٞغاص يض جغج٨ب التي اإلاسالٟاث  ؤو ماصر ؤطي ؤو الطخيت ؾمٗت بيظاء وو٣هض الجغيمت بضاٞ٘ ألاٞغاص مً اإلاجمٖى

  ".الاهترهذ مشل الاجهاالث قب٩اث باؾخسضام مباقغ ٚحر ؤو مباقغ للطخيت ٣ٖلي

 الٗلم ي٩ىنر مكغوٕ ٚحر ٞٗل ٧ل"  هي اإلاٗلىماجيت الجغيمت ؤن الًي٤ الاججاٍ ؤههاع ويٗها التي الخٗغيٟاث ومً     
ر ٦بحر ب٣ضع ال٨مبيىجغ بخ٨ىىلىظيا

ً
ها ٦ما ؤزغير هاخيت مً ومالخ٣خه هاخيت؛ مً الػما  ٖلى ج٣٘ التي هي" بإجها الاججاٍ َظا ٖٞغ
                                                           

 
 .02م، ص 4 20-09-04يف ظل ادلتغَتات والتحوالت اإلقليمية والدولية، ملتقى علمي بادلملكة األردنية اذلامشيةـ بتاريخ دياب موسى البداينة، اجلرائم ادلستحدثة   

2
. رللة تكنولوجيا ادلعلومات، قسم نظم ادلعلومات، بدون دار النشر، وبدون سنة  

3
 .29م، ص   20ت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، بدون طبعة، خالد عياد احلليب، إجراءات التحري والتحقيق يف جرائم احلاسوب واالنًتن  

4
 . 3  عادل يوسف عبد النيب البشكري، اجلرمية ادلعلوماتية وأزمة الشرعية اجلزائية، العدد السابع، الكوفة، ص   

5
. 3دياب موسى البدانية، ادلرجع السابق، ص   
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 يخم بظغامي ؾلى٥ ٧ل"  بإجها اإلاٗلىماجيت الجغيمت يٗٝغ اإلاىؾ٘ الاججاٍ ؤصخاب ؤما. "٣ِٞ هٓامه صازل ؤو ال٨مبيىجغ ظهاػ
   ".ال٨مبيىجغ ؤظهؼة مديِ في جخم ظغيمت ٧ل هي ؤو" ال٨مبيىجغ بمؿاٖضة

 حٗغي٠ 2000 ؾىت ٞيىا في اإلاى٣ٗض اإلاجغمحن ومٗا٢بت الجغيمت إلاى٘ الٗاقغ اإلاخدضة ألامم ماجمغ جىنياث في ظاء ٣ٞض     
 هٓام صازل ؤو خاؾىويت، قب٨ت ؤو خاؾىبي هٓام بىاؾُت اعج٩ابها يم٨ً ظغيمت ؤيت" بإجها الال٨تروهيت الجغيمت

   ".بل٨تروهيت بيئت في اعج٩ابها يم٨ً التي الجغاثم ظمي٘ اإلابضثيت، الىاخيت مً حكمل جل٪ خاؾىبي،والجغيمت

 مدضوص ٖضص ٞهىا٥ اإلاهُلر؛ اؾخسضام مً الٛغى ٖلى الٛالب في يٗخمض ٞهى الال٨تروهيت للجغيمت الضولي الخٗغي٠ ؤما     

غ جمشل وؤهٓمت ال٨مبيىجغ ووياهاث والجزاَت الؿغيت جمـ التي ألاٞٗا٫ مً  ؤٖما٫ َىا٥ ؤن ٦ما. الال٨تروهيت الجغيمت ظَى

      .ال٨مبيىجغ اثمدخىرر بجغاثم اإلاخهلت ألاٞٗا٫ طل٪ في بما يغعر ؤو ماليت ؤو شخهيت م٩اؾب لخد٣ي٤ بال٨مبيىجغ مخٗل٣ت

ى والاهترهذ، ال٨مبيىجغ بيئت في الىاقئت ؤلاظغاميت الٓاَغة ٖلى للضاللت اإلاؿخسضم اإلاهُلخاث بكإن ٦بحر ازخالٝ زمت       َو
 اؾخسضام مهُلر مً ٞابخضاء.والاجهاالث اإلاٗلىماث بخ٣ىيت اإلاغجبِ ؤلاظغام ْاَغة وجُىعر وكإة مؿحرة عا٤ٞ ازخالٝ

 اإلاغجبُت والجغيمت ال٨مبيىجغ ظغاثم و اإلاٗلىماجيت والجغيمت ال٨مبيىجغ، بىاؾُت الاخخيا٫ بمهُلر مغوعا ال٨مبيىجغ،

  .٦غايم الؿيبر وؤزحرا الاهترهذ ٞجغاثم الازترا٢اث ؤو الها٦غػر ظغاثم بلى الٗاليت، الخ٣ىيت وظغاثم  بال٨مبيىجغ

ى بال٨مبيىجغ اإلاغجبُت الا٢خهاصيت الجغاثم انُالح َى الضعاؾاث مً الٗضيض في قاٖذ التي اإلاهُلخاث مً       حٗبحر َو

ما٫ ٢ُاٖاث مٗلىماث حؿتهضٝ التي بالجغاثم يخٗل٤  بال٨مبيىجغ اإلاغجبُت الجغاثم و ال٨مبيىجغ ظغاثم انُالحي ًٖ ؤما. ألٖا
م الٓاَغة َظٍ ٖلى للضاللت ص٢ت ألا٦ثر حٗخبر اإلاهُلخاث ٞهظٍ الال٨تروهيت الجغاثم و  والصة ٢بل ولضا ؤجهما مً بالٚغ

ر الاهترهذ، و٢بل الكب٩اث
ً
 مً م٩ىنر اإلاٗلىماث لىٓام الكامل للمٟهىم باليؿبت الاهترهذ ل٩ىنر بال لؿبب ليـ جدضيضا

  .ؤإلاٗلىماحي الىٓام ؤو ال٨مبيىجغ هٓام بانُالح ٖىه يٗبر ؤنبذ ظضيض مً الىٓام وؤن الىـٓـام، َظا م٩ىهاث

 

 الثاني اإلاؿلب

مت أنىاع  وأهذافها ونُتالالنتر الجٍش

ذ ل٣ض و       الجغاثم في ال٣ٗىوت وج٣ضيغ لخبريغ ٦إؾاؽ ظغمه ظؿامت ومضي وشخهيخه اإلاجغم جدضص التي الضعاؾاث جىٖى

 َاالء بحن مكتر٦ت ؾماث َىا٥ وبهما. ؤإلاٗلىماحي للمجغم مدضص همىطط َىا٥ ي٩ىنر ؤن يم٨ً ال ؤهه ٖلى اإلاٗلىماجيت،
 ومهاعجه مضاع٦ه ويؿخٛل الخ٣ىيت؛ اإلاهاعة في الٟاث٣ت ال٣ضعة له الظر مخسهو مجغم في الؿماث جل٪ بظما٫ يم٨ً اإلاجغمحن

 ٖاثض بإهه ؤإلاٗلىماحي اإلاجغم ٞيه  ٞيخمحز لئلظغام ٖاثض اإلاجغم ؤما. الكٟغاث ؤو اإلاغوع ٧لماث و٦ؿغ الكب٩اث ازترا١ في

                                                           
 
 . 8  م، ص 4 20وصية والتجارة االلكًتونية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوذل، زلمود إبراىيم غازي، احلماية اجلنائية للخص  

2
. 30خالد عياد احلليب، ادلرجع السابق، ص   

3
 .3ذياب موسى البداينة، ادلرجع السابق، ص   

4
. 20 زلمود إبراىيم غازي، ادلرجع السابق، ص   

5
. 22 ابق، ص زلمود إبراىيم غازي، ادلرجع الس  
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٠ ٞهى صاثما للجغيمت  ؤهٓمت في والخد٨م واإلاٗلىماث البياهاث جسؼيً و٦يٟيت الخىاؾيب ٖمل ٦يٟيت في مهاعاجه يْى
  .ومغاث مغاث به اإلاهغح ٚحر الضزى٫ر في الكب٩اث

له ما الخ٣ىيت واإلاهاعاث ال٣ضعاث مً له اإلادتٝر اإلاجغم ؤما      ٠ ألن يَا خضاء والىهب والؿغ٢ت الازترا١ في مهاعجه يْى  والٖا

ا ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ر ٖلى حَر له ما اإلاهاعاث مً اإلاجغم َظا يمخل٪ ٞهى الظ٧ي اإلاجغم ؤما .اإلاا٫ م٣ابل الجغاثم مً ٚو  بن يَا
 صازل ؤو الكب٩اث زال٫ مً ؤلاظغاميت ؤٖماله وجدب٘ جالخ٣ه ؤن حؿخُي٘ ال ختى ألامىيت ألاهٓمت في وجُىيغ بخٗضيل ي٣ىم

  .الخىاؾيب ؤظهؼة

ٟا٫ الهجماث مىٟظر مً ٞهىا٥ صواٞٗهم ازخالٝ م٘ الال٨تروهيت الجغيمت مىٟظر وؤَضاٝ ؤٖماع جدىٕى      واإلاغا٣َحن ألَا

ىا٥. بها ي٣ىمىنر التي ألايغاع حجم مضع٦حن ٚحر الدؿليت إلاجغص صواٞٗهم الٛالب في ج٩ىنر الظيً ىنر َو  واإلاسخهحن اإلادتٞر

ابيحن   .٦بحرة بضو٫ر وجًغ ضخمت قغ٧اث ؤٖمالهم جد٨م ؤن اإلام٨ً مً الظيً وؤلاَع

إل ؤو اإلاٗلىماث ٦ؿغ٢ت قغعي ٚحر بك٩ل اإلاٗلىماث بلى الىنى٫ر مً الخم٨ً في عوهيتالال٨ذ الجغيمت ؤَضاٝ وجخمشل       ؤلَا
ا ؤو خظٞها ؤو ٖلحها  الخاصمت ألاظهؼة بلى الٗى٨بىجيت الكب٨ت َغي٤ ًٖ الىنى٫ر مً والخم٨ً اإلاجغم، َضٝ يد٤٣ بما حٛيحَر

غة  اإلاؿخسضمت للجهاث الؿغيت اإلاٗلىماث لىٕ الخهى٫ر يخم ٦ما. بمُٗياجه الخالٖب ؤو وحُٗيلها للمٗلىماث اإلاٞى

م وألاٞغاص الخ٩ىميت والجهاث والبىى٥ ٧اإلااؾؿاث للخ٨ىىلىظيا  ال٨ؿب وجد٤٣. ؾياسخي ؤو ماصر بضاٞ٘ زاللها مً وابتزاَػ
ضم ازترا١ ٖملياث مشل اإلاٗلىماث ج٣ىيت َغي٤ ًٖ اإلاكغوٕ ٚحر الؿياسخي ؤو اإلاٗىىرر ؤو اإلااصر  الكب٨ت ٖلى اإلاىا٢٘ َو

يت الخؿاباث وؾغ٢ت وجؼويغ ه٩ىوديتال٘   .اإلاهٞغ

 ؤو الهىيت، ؾغ٢ت مشل الصخهيت الاهترهذ بجغاثم وحؿمى ألاٞغاص يض الجغاثم ٞهىا٥ الال٨تروهيت الجغيمت ؤهىإ ًٖ ؤما     

ى اإلال٨يت يض الجغاثم في ٞيخمشل الشاوي الىٕى ؤما. الاهترهذ قب٨ت مى٢٘ في الاقترا٥ ؾغ٢ت  اإلاًمىت ياعة بغمجياث اهخ٣ا٫ َو
 ٞهى الشالض الىٕى ؤما. البىى٥ ؤو الخ٩ىميت ؤظهؼة ؤو للكغ٧اث اإلاملى٦ت البرامج ؤو ألاظهؼة لخضمحر الخُبي٣يت البرامج بٌٗ في

 ٖلى الخُبي٣اث جل٪ حؿخسضم والتي الخ٩ىميت الكب٩اث وؤهٓمت الغؾميت اإلاىا٢٘ مهاظمت في وجخمشل الخ٩ىماث يض الجغاثم
ابيت ٧الهجماث لضوليوا اإلادلي اإلاؿخىير  ومهاظمت الخدخيت والبييت الخضماث جضمحر ٖلى جغج٨ؼ وهي الاهترهذ قب٨ت ٖلى ؤلاَع

البا ال٨مبيىجغ قب٩اث     .بدذ ؾياسخي َضٞها ي٩ىنر ما ٚو

 الثاني إلابدث

 اإلاعخدذزت النطىص  الى من للمػلىماجُت الجضابُت الخماًت

 الخاظت لهظٍ صو٫ر ٖضة اؾخجابذ و٢ض ؤإلاٗلىماحي؛ اإلاا٫ لخمايت زانت ههىم ظاصبر يغوعة ٖلى ال٣اهىوي ال٨ٟغ اؾخ٣غ     

ٗخبر. لها اإلا٣غعة وال٣ٗىواث وؤع٧اجها وزهاثهها وؤهىاٖها ؤإلاٗلىماحي الجغيمت حٗغي٠ َياتها في جىاولذ ٢ىاهحن بؿجها
ُ
 وح

                                                           
 
نية للنشر، اإلسكندرية، الطبعة األوذل، أمَت فرج يوسف، اجلرمية االلكًتونية وادلعلوماتية واجلهود الدولية واحمللية دلكافحة جرائم الكمبيوتر واالنًتنت، مكتبة وفاء القانو  

. 20 بدون سنة، ص 
 2
 . 2 أمَت فرج يوسف، ادلرجع السابق، ص   
3
 .2علومات، ادلرجع السابق، صرللة تكنولوجيا ادل  

4
. 3رللة تكنولوجيا ادلعلومات، ادلرجع السابق، ص   

5
 .4رللة تكنولوجيا ادلعلومات، ادلرجع السابق، ص   
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 بٗض وجلحها اإلاٗلىماجيت خمايت ؤظل مً وماجيتاإلاٗل بالجغيمت زانت ٢ىاهحن ؾيذ التي الضو٫ر ؤو٫ر ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث
. وؤؾتراليا وؤإلااهيا ٦ىضا مجها الضو٫ر مً ال٨شحر طل٪

 ههىم باؾخدضار وطل٪ اإلاٗلىماجيت الجغيمت مجا٫ في  ال٣اهىوي الٟغاٙ مازغا جضاع٥ ٣ٞض الجؼاثغرر للمكٕغ باليؿبت ؤما     
خضاءاث ل٣م٘ زانت ججغيميت  مً الشالض الٟهل جمم الظر ال٣ٗىواث ٢اهىنر حٗضيل بمىظب يتاإلاٗلىماث ٖلى الىاعصة الٖا

 اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ"  ٖىىان جدذ اإلا٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم بةياٞت 156-66 ع٢م ألامغ مً الشالض ال٨خاب مً الشاوي الباب
 2009-08-05 في اإلااعر 04-09 ع٢م ال٣اهىنر و٦ظا ال٣ٗىواث؛ ٢اهىنر مً 7 م٨غعر 394 بلى م٨غعر 394 اإلااصة مً" للمُٗياث آلاليت

الم بخ٨ىىلىظيا اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت الخانت ال٣ىاٖض اإلاخًمً  الضولي اإلاؿخىير ٖلى ؤما. وم٩اٞدخه والاجها٫ ؤلٖا

 اإلاكٕغ ؤما  .ؤإلاٗلىماحي ؤلاظغام ؤق٩ا٫ مسخل٠ جًمً التي 2011-11-08 بخاعيش ٧ان ؤإلاٗلىماحي ؤلاظغام خى٫ر اجٟا٢يت ؤو٫ر ٞىجض
. الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 7-323 بلى 1-323 اإلاىاص في جىاولها ٣ٞض وسخيالٟغ

 الاجٟا٢يت في ٖلحها اإلاىهىم اإلاٗلىماجيت الجغيمت م٣اومت ؤظل مً الالػمت ؤلاظغاءاث َظٍ اجسظ الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن هجض     

ًاء والضو٫ر ألاوعويت الىخضة يًب الجهىص عوِ بلى تهضٝ ٧اهذ التي ،2002 ؤٞغيل 22 في اإلااعزت  ألاوعومخىؾُت  ومابحن ٞحها ألٖا
 وطل٪ اإلاىٓم ؤلاظغام وم٩اٞدت ألامً مجا٫ في الٟغوؿيت الضولت م٘ الجؼاثغ ناص٢ذ و٢ض. ؤزغير ظهت مً الجؼاثغيت الخ٩ىمت

   .375-07 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم بمىظب الخىٟيظ خحز وصزلذ 2003 ؤ٦خىوغ 25 بخاعيش

 ألاوى  اإلاؿلب

 للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت نظام مفهىم

 ٞةن للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت هٓام مٟهىم بلى الخٗغى ٖليىا بض ٞال اإلاٗلىماجيت الجغيمت ؤهىإ في هسىى ؤن و٢بل      
 ٧ان بطا ما بدض يخم ختى جد٣ي٣ه يلؼم الظر ألاو٫ر الكٍغ بمشابت للمُٗياث آليت اإلاٗالجت ؤو البياهاث اإلاٗالجت هٓام وظىص

ه و٢ض. ٖضمه مً للبياهاث آلاليت اإلاٗالجت هٓم ٖلى اٖخضاء َىا٥  وخضة مً يخ٩ىنر مغ٦ب ٧ل"  الٟغوسخي الكيىر مجلـ ٖٞغ
ت ؤو  والتي الغوِ وؤظهؼة وؤلازغاط ؤلاصزا٫ وؤظهؼة واإلاُٗياث والبرامج الظا٦غة مجها ٧ل جخ٩ىنر والتي مٗالجت، وخضاث مجمٖى

ت بيجها جغوِ  اإلاغ٦ب َظا ي٩ىنر ؤن ٖلى اإلاُٗياث مٗالجت وهي مٗيىت هديجت جد٣ي٤ يخم ي٣هاَغ ًٖ التي الٗال٢اث مً مجمٖى

تها ٦ما.  "الٟىيت اإلاٗالجت لىٓام زايٗا  آلاليت اإلاٗالجت هٓام بإن اإلاىخض الىمىطجي الٗغبي ال٣اهىنر مً 1/14 اإلااصة ٖٞغ
ت ٧ل"  هي للمُٗياث  ٖلى الخهى٫ر في حؿاَم التي نا٫والاث وؤلازغاط ؤلاصزا٫ وخضاث ٖضة ؤو وخضة مً مغ٦بت مجمٖى

   ".مٗيىت هديجت

 مسخهغ مؼط هي مٗلىماجيت ٧لمت ألن بظاجه ٢اثم ٖلم بإجها للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام يٗٝغ ال٣ٟه مً ظاهب ؤما    
 والبياهاث عامجالب ٖمل هي آليا ال٨ٟغيت اإلاُٗياث مً ويٟهم للمٗلىمت؛ آلاليت اإلاٗالجت ومٗىاَا آليت و٧لمت مٗلىمت ل٩لمخحن

                                                           
 
.  200-  -23من طرف اجمللس األوريب ومت وضعها للتوقيع مند تاريخ   200-  -08االتفاقية الدولية حول اإلجرام أدلعلومايت أبرمت بتاريخ   

2
 .77، العدد 2007ديسمرب  9، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 2007ديسمرب   ادلوافق ل  428 ذي القعدة عام   2ادلؤرخ يف  375-07ادلرسوم الرئاسي رقم   

3
. ذه العناصر وردة على سبيل ادلثال ال احلصرقد أشار التعريف الفرنسي إذل العناصر ادلادية وادلعنوية اليت يتكون منها ادلركب أساس نظام ادلعاجلة اآللية للبيانات وه  
م، 3 20الطبعة الثانية،  عبد اجمليد جباري، دراسات قانونية يف ادلادة اجلزائية على ضوء أىم التعديالت اجلديدة، دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،   4

.   09 صر
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لى ال٨مبيىجغ في اإلاىظىصة  ٦ةهخاط جهى٠ ٞهي نىاٖيت ؤو ججاعيت ؤو ٖلميت ؤو ؤصبيت ؤو ٞىيت ٧اهذ ؾىاء الاهترهذ قب٨ت ٖو
  .ألصخابها طَجي

 الشاهيت اإلااصة ؤخ٩ام بمىظب  ؤإلاٗلىماحي، لئلظغام الضوليت اجٟا٢يت به ظاءث الظر الخٗغي٠ جبجى الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما     

ها" مٗلىماجيت مىٓىمت"  حؿميت ٖلحها وؤَل٤ 04-09 ع٢م ال٣اهىنر مً ب ال٣ٟغة ٞغ ت ؤو مىٟهل هٓام ؤر" بإجها ٖو  مً مجمٖى
" مٗحن للبرهامج جىٟيظا للمُٗياث آليت بمٗالجت ؤ٦ثر ؤو مجها واخض ب٣ىم اإلاغجبُت ؤو البٌٗ يبًٗها اإلاخهلت ألاهٓمت

: َما ٖىهغيحن ٖلى ٢ىمر للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام بن     

 َظٍ ؤن ووما الخ...الغوِ ؤظهؼة اإلاُٗياث، البرامج، الظا٦غة، مشل اإلاغ٦ب مجها يخ٩ىنر التي ومٗىىيت ماصيت ٖىانغ مً يخ٩ىنر* 
 يؿخىظبه خؿبما بًٗها خظٝ ؤو ظضيضة ٖىانغ إلياٞت اإلاجا٫ يٟخذ طل٪ ٞةن للخهغ ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى واعصة الٗىانغ

    .اإلاجا٫ َظا في الخ٣جي الخُىعر

 ليـ الكـٍغ َظا ؤن يغرر الٟغوسخي؛ ال٣ٟه في الٛالب ٞالغؤر ٞىيت لخمايت الىٓام زًٕى يغوعة َى الٟجي الٗىهغ ؤما* 
ى واخض صوعر ؾىير له ي٩ىنر ال وظىصٍ ألن يغوعيا،  ٚحر بُغي٣ت بليه والضزى٫ر الىٓام باهتها٥ ٢ام مً الىيت ؾىء بزباث َو

يت مبضؤ َى ٞيه اإلاؿخ٣غ اإلابضؤ ٞةن الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما  .الجىاجي ال٣هض ثبزبا طل٪ في ويضزل مكغوٖت ليه الكٖغ  ٞةن ٖو

ضم اإلاكٕغ ط٦غ ٖضم  الٗمليت الىاخيت ومً. نغاخت الكٍغ َظا اؾدبٗاص ؤعاص ؤهه يٗجي الٟىيت الخمايت لكٍغ اقتراَه ٖو
 ؤع٧ان بزباث في زانت يؿاٖض الىٓام َظا مشل ووظىص يتًٞ خمايت بىٓام جخمخ٘ للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت ؤهٓمت ٚالبيت ٞةن

  .اإلاٗىىرر الغ٦ً زانت ووهٟت الجغيمت

 ظاء الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن ٧ىنر للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت ؤهٓمت حٗغي٠ نياٚت خيض مً واضر ازخالٝ َىا٥ ؤن يخطر    
حر ٖام بخٗغي٠  نىاب ٖلى ٧ان الجؼاثغرر اإلاكٕغ به ظاء الظر ي٠الخٗغ يٗخبر خيض الٟغوسخي، اإلاكٕغ م٘ باإلا٣اعهت ص٢ي٤ ٚو

 ؤن ٦ما. الٟغوسخي ألامت مجلـ بلحها ؤقاع ٦ما ال٩ىمبيىجغ ؤظهؼة في ٣ِٞ جىدهغ وال ٦شحرة اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ؤهىإ ألن
 ٧ي للىٓام ةج٣جي خمايت جىاٞغ وظىب ٖلى نغاخت يىو لم الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن بلى ج٣ىيا، مدمي ٞغوؿا في ؤإلاٗلىماحي الىٓام

  .الجغيمت ج٣ىم

 اإلاٗالجت بىٓام اإلاؿاؽ يسو ٞيما ٣ِٞ ال٩ىمبيىجغ ٖلى مىٟغصة ووهٟت مباقغة يهىب ال الٟغوسخي اإلاكٕغ ؤن هجض ٦ما     
ليه اإلاٗلىماجيت؛ للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بةم٩اهه ظهاػ ؤو هٓام ٧ل يكمل بل للمُٗياث، آلاليت  الاهترهذ قب٨ت ٞةن ٖو

                                                           
 
 .09 م، ص 3 20ئري والدورل، دار اذلدى، عُت مليلة، اجلزائر، الطبعة الثانية، ربيحة زيدان، اجلرمية ادلعلوماتية يف التشريع اجلزا  

2
.  0 تعرضت إليو ادلادة الثانية من االتفاقية الدولية لإلجرام أدلعلومايت؛ أمال قارة، ادلرجع السابق، ص   

3
 .86، ص   20-0 20وعلم اإلجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة سفيان سوير، جرائم معلوماتية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلوم اجلنائية    

4
عدة أسانيد منها أن االعتداء  أما الرأي اآلخر يرى ضرورة وجود نظام أمٍت ألن القانون جيرم االعتداء على نظام األمن ادلتضمنة يف النظام أدلعلومايت، ويستندون على  

اجلرائم اليت تتعلق بنظم ادلعلوماتية، فضال على أن التسليم برأي غالبية الفقو يعٍت التوسع يف رلال التجرمي فكل دخول غَت مشروع على النظام األمٍت شرط مفًتض لقيام 
 .0  يعد جرمية،  عبد اجمليد حباري، ادلرجع السابق، ص 

 .0  عبد اجمليد جباري، ادلرجع السابق، ص   5
6
، 3 20-2 20وء القانون اجلزائري وادلقارن، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلوم اجلنائية، جامعة منتوري، قسنطينة، نسيم دردور، جرائم ادلعلوماتية على ض   

. 22ص
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 الاهترهذ قب٨ت بلى للضزى٫ر الخ٣ىيت الخضماث ومهالر الال٨ترووي، والبريض للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت هٓام ؤجها ٖلى ج٨ي٠
    .مٗلىماحي هٓام ٞهم  البى٨يت الاجمان ووُا٢ت الال٨تروهيت والبُا٢ت الاهترهذ مىا٢٘ ؤو الهٟداث جشبيذ ؤو

 الثاني اإلاؿلب

 غلىماجُتالم باألنظمت اإلااظت الاغخذاءاث حشابم

 واإلاٗىىرر اإلااصر الغ٦ً ًٖ الخضيض يإحي للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام ازترا١ ظغاثم في اإلاٟترى الغ٦ً بلى جُغ٢ىا بٗضما

: هي بلحها ؾيخُغ١ر التي الجغاثم وؤهىإ.ظغيمت ل٩ل

مت -1  للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت نظام في اإلاششوع غحر والبقاء الذ ىى  حٍش

 الاجٟا٢يت مً 2 اإلااصة و٦ظل٪  الجضيض، الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 323/1 اإلااصة ؤخ٩ام في الٟغوسخي قٕغالم ٖلحها هو     
   .ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر 394 اإلااصة ؤخ٩ام في جىاولها ٣ٞض الجؼاثغرر ال٣اهىنر ؤما ؤإلاٗلىماحي، لئلظغام الضوليت

 ٞالهىعة اإلاكضصة؛ والهىعة البؿيُت الهىعة وهي الجغيمت طٍله اإلااصر للغ٦ً نىعجحن هجض الىهىم َظٍ وواؾخ٣غاء     
 الٗملياث بلى الضزى٫ر ؤر مٗىىيت ْاَغة َى الضزى٫ر بٟٗل ٞي٣هض اإلاكغوٕ، الٛحر الب٣اء ؤو الضزى٫ر بمجغص ج٣ىم  البؿيُت

 يخم ؤن ٞيؿخىرر  ،الضزى٫ر وؾيلت الجؼاثغرر اإلاكٕغ لىا يدضص ولم. للمُٗياث آليت اإلاٗالجت هٓام بها ي٣ىم التي الظَىيت
ظٍ مباقغ، ٚحر َغي٤ ًٖ ؤو مباقغة الضزى٫ر  ٞهي والٟىيت اإلاهىيت و٦ٟاثخت نٟخه ٧اهذ ؤيا بوؿان ٧ل مً ج٣٘ الجغيمت َو

 بلى الضزى٫ر مجغص ألن ؤإلاٗلىماحي الىٓام بلى اإلاجغص الضزى٫ر ٖلى يٗا٢ب الجؼاثغرر واإلاكٕغ  .الهٟت طوير الجغاثم مً ليؿذ

  .مكغوٕ ٚحر الضزى٫ر ؤن َاإلاا ٞاثضة ؤو يغًعا الضزى٫ر طل٪ ٖلى جبيتر لم ولى ختى الىٓام

 اإلااصة هو في اإلا٣غعة ال٣ٗىوت بىٟـ ظؼاثيا يٗا٢ب ٞةهه مٗلىماحي لىٓام ٧ل ؤو ظؼء في الصخو صزل بطا ٖامت و٣٦اٖضة    

  .الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1-323 واإلااصة الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر 394

                                                           
 
على  قاعدة، زيادةوكذلك القرص النقال والقرص ادلرن والقرص ادلضغوط الذي حيتوي على قاعدة ادلعطيات والربنامج أدلعلومايت الذي يسمح الدخول إذل ىذه ال  

. 23السابق، ص  األشرطة ادلمغنطة واألقراص ادلضغوطة أو أي دعامة مادية يتم فيها ختزين ادلعلومات واليت حتمل ضمنها برنامج خاص؛ نسيم دردور، ادلرجع
2
 Article 323-1 du code pénal française dalloz 107 edition paris 2010"le fait d’accéder ou de se maintenir 

frauduleusement dans tout ou parti d’un système de traitement automatise de données est puni d’un 

d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende . 

Lorsqu’ il  en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système soit une 

altération du fonctionnement de ce système la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros 

d’amende"     
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق  00.000 دج إذل  50.000أشهر إذل سنة وبغرامة من  3يعاقب باحلبس من " مكرر من قانون العقوبات  394نص ادلادة  3

 .كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك الغش يف

. تضاعف العقوبة آذا ترتب على ذلك حذف أو تغيَت دلعطيات ادلنظومة
 "دج 50.000 دج إذل  50.000أشهر إذل سنتُت والغرامة من  6وإذا ترتب على األفعال ادلذكورة أعاله ختريب نظام اشتغال ادلنظومة تكون العقوبة من 

4
وضع قيودا على ميكن للجاين الدخول باستعمال برنامج أو شفرة خاصة، كما ميكن لو استخدام الرقم السري لشخص مسموح لو بالدخول وكان ادلالك للنظام قد   

؛ آمال قارة، ادلرجع 0  رجع السابق، ص الدخول ودل حيًتم اجلاين ىذه القيود أو كان األمر يتطلب سداد مبلغ من النقود ودل يسددىا اجلاين، عبد اجمليد جباري، ادل
. 07 السابق، ص 

5
. 88سفيان سوير، ادلرجع السابق، ص    

6
. 49ربيحة زيدان، ادلرجع السابق، ص   

7
. 28نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    
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 الجىاجي ال٣هض جىاٞغ ي٨ٟي اإلاٗىىرر الغ٦ً ؤن هجض البؿيُت، نىعتها في الجغيمت لهظٍ اإلااصر الغ٦ً ًٖ جدضزىا بٗضماو     
ى الٗام  ٖمضيه ظغيمت َى الخهٝغ َظا ٞةن ووالخالي بالهضٞت؛ ؤو زُإ وليـ بعاصر ي٩ىنر ؤن يجب الىٓام بلى الضزى٫ر َو

ت يدؿجى ختى به مؿمىح ٚحر هٓاما٫ بلى الضزى٫ر بإن ٖلم ٖلى ي٩ىنر اإلاجغم ؤن ؤر  ؤن ٦ما اإلاجغم، لضي الىيت ؾىء جىاٞغ مٗٞغ

   .زام ظىاجي ٢هض اإلاكٕغ يكتٍر لم بطا الجغيمت ج٣ىم ختى ملؼمت ٚحر بالىٓام ؤلايغاع هيت جىاٞغ

 ٞيٗا٢ب ػاثغررالج ال٣اهىنر ؤما ؤوعو ؤل٠ 30 و خبـ بؿيخحن بالخبـ الجغيمت َظٍ ٖلى يٗا٢ب الٟغوسخي ال٣اهىنر ؤن هجض     
. صط100.000 بلى صط 50.000 مً والٛغامت خبـ ٖام بلى ؤقهغ 3 مً بالخبـ ٖليه

 الىٓام، َظا ٖلى الؿيُغة في الخ٤ له مً بعاصة يض للمُٗياث آليت اإلاٗالجت هٓام صازل الخىاظض ٞهى الب٣اء ٞٗل ؤما     
 وخضٍ ٖليه مٗا٢با الب٣اء وي٩ىنر يجخمٗان و٢ض الىٓام؛ بلى الضزى٫ر ًٖ مؿخ٣ال الىٓام صازل ٖليه اإلاٗا٢ب الب٣اء ويخد٤٣

 ؤجها ؤر مجغص، ؾلى٥ ظغيمت هي الجغيمت َظٍ اٖخباع بلى ال٣ٟه ٚالبيت اججه و٢ض . مكغوٖا الىٓام بلى الضزى٫ر ي٩ىنر خحن
 يكتٍر ال الجغيمت ل٪لذ اإلااصر الغ٦ً ؤن ؤر الب٣اء ؤو الضزى٫ر في واإلاخمشل لها اإلا٩ىنر الؿلى٥ مً الاهتهاء بمجغص وج٨خمل ج٣٘
 هديجت ؤر ال٣اهىوي همىطظها في اإلاكٕغ يكتٍر لم بطا الًغعر ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤر ؤو مٗلىماث الخ٣اٍ يغوعة بليه يًاٝ ؤن

   .بظغاميت

 صازل مكغوٕ الٛحر الب٣اء مضة ػاصة ٧لما حؿخمغ ٞالجغيمت اإلاؿخمغة، الجغاثم مً ؤإلاٗلىماحي الىٓام في الب٣اء ظغيمت حٗخبر    

 بمجغص الجغيمت وج٣ام. ؤإلاٗلىماحي الىٓام في مكغوٕ الٛحر الب٣اء ٖمليت وا٦خما٫ ؤلاظغامي الٟٗل اؾخمغاع ووالخالي الىٓام
 اعج٨ب طل٪ وم٘ الب٣اء ؤر الخهٝغ بهظا ي٣ىم بإن الخ٤ له ليـ بإن ٖلم ٖلى الجاوي ي٩ىنر ؤر الٗام؛ الجىاجي ال٣هض جىاٞغ

ظا. الجغيمت  يٗلم ال الىٓام مكٛل ٧ان بطا ج٣ىم ال الجغيمت ؤن ٞاٖخبر ٢غاعاجه بخضي في باعيـ ء٢ًا مجلـ ٢غعٍ ما َو

  .الىٓام في والب٣اء للضزى٫ر جغزيو ٖلى الخهى٫ر وظىب

 الجؼاثغ اإلاكٕغ ؤما الٟغوسخي، لل٣اهىنر باليؿبت ؤوعو ؤل٠ 30 و ؾيخحن بالخبـ  البؿيُت نىعجه في الب٣اء ٞٗل ٖلى يٗا٢ب    
. صط 100.000 بلى صط 50.000 مً والٛغامت خبـ ٖام بلى ؤقهغ 3 مابحن جتراوح ٞال٣ٗىوت

 بقٛا٫ لىٓام جسغيب ؤو الىٓام في اإلاىظىصة اإلاُٗياث في حٛيحر ؤو اإلادى بما ٞهي الجغيمت َظٍ في اإلاكضصة الهىعة ؤما     

٤ اإلاىٓىمت  ٖال٢ت َىا٥ ج٩ىنر ؤن اإلاكضص ٝعالٔ َظا لخىاٞغ وي٨ٟي. ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2 ٣ٞغة م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو
يٟخه ؤصاء ٖلى ٢ضعجه ٖضم ؤو الىٓام مدى وهي جد٣٣ذ التي الىديجت ووحن اإلاكغوٕ الٛحر الب٣اء ؤو الضزى٫ر مابحن ؾببيت  ؤو ْو
ظٍ البياهاث حٗضيل ا التي هي طاتها الىديجت َو ا الجؼاثغرر اإلاكٕغ اٖخبَر  وعص ٦ما مكضصة وظٗلها ال٣ٗىوت ويا٠ٖ مكضصا ْٞغ

   .الشاهيت ال٣ٟغة م٨غعر 394 اإلااصة هو ٝر

 1-323 اإلااصة ؤخ٩ام في ٖلحها الخإزحر م٘ اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت في الاخخيالي والب٣اء الضزى٫ر ظغيمت ٖلى الٟغوسخي اإلاكٕغ هو     
 ؤو ٞيه إلادخىاةا إلاُٗياث حٛيحر ؤو بدظٝ بما الىٓام ٖلى الؿلبي الخإزحر َظا وي٩ىنر. الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2 ٣ٞغة

 الىٓام ؤو اإلاىٓىمت بقٗا٫ هٓام جسغيب بإهه الخإزحر جٟؿحر خهغ ٣ٞض الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما. جسغيبه ؤو الىٓام ؾحر بٞؿاص
                                                           

 
 . 32نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

2
عن طريق اخلطأ أو السهو وكان على الشخص قطع وجوده وانسحابو فورا، أو يف حالة جتاوزه ادلدة ادلسموح لو  ومن أمثلة ذلك إذا حتقق الدخول اذل النظام بالصدفة أو  

. 89ير، ادلرجع السابق، ص البقاء فيها داخل النظام وكذلك يف حالة استخدام الغَت ادلشروع للبطاقات ادلمغنطة  إما لسرقتها أو تزويرىا مث استخدامها؛  سفيان سو
3
 .90ان سوير، ادلرجع السابق، ص سفي   

4
 .33نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

5
 .3  عبد اجمليد جباري، ادلرجع السابق، ص    
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 الجؼاجي ٞال٣اضخي ٖلحها الخإزحر صونر اإلاىٓىمت مُٗياث حٛيحر ؤو خظٝ مكغوٕ الٛحر الضزى٫ر ًٖ هخج بطا ووالخالي. ؤإلاٗلىماحي
  .لل٣اضخي الخ٣ضيغيت لؿلُت طل٪ ويسً٘ ٖليه بيٗا١ ال الجؼاثغرر

 َما بٗىهغييه الجاوي لضي الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ ل٣يامها يخُلب التي الٗمضيت الجغاثم مً الجغاثم َظٍ حٗخبر     
ى ؤال ؤلاظغامي الؿلى٥ بحن الؿببيت الٗال٢ت اهخٟاء الجاوي ؤزبذ ٞةطا وؤلاعاصة، الٗلم  اإلاكغوٕ عغي الب٣اء ؤو الضزى٫ر َو

اثٟه لل٣يام الىٓام نالخيت ٖضم ؤو اإلاُٗياث مدى حٗضيل ؤن يشبذ ٦إن ؤلاظغاميت، والىديجت  ؤو ٢اَغة ٢ىة بلى يغظ٘ بْى
.   الجاوي لضي الجىاجي وال٣هض ؤلاظغامي الؿلى٥ اهخٟى مٟاجئ خاصر

 للمكٕغ باليؿبت ؤوعو ؤل٠ 45 ب امتوالٛغ ؾىىاث 3 إلاضة بالخبـ اإلاكضصة نىعجه في والب٣اء الضزى٫ر ٞٗل ٖلى يٗا٢ب    

٤ صط 150.000 بلى صط 50.000 مً والٛغامت خبـ ؾيخحن بلى ؤقهغ 6 مً بالخبـ يٗا٢ب الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما الٟغوسخي،  ٞو
. ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً الشاهيت ال٣ٟغة م٨غعر 394 اإلااصة ؤخ٩ام

مت -2 ف أو إغا ت حٍش  للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت نظم حشغُل جدٍش

 مً 8و 5 اإلااصجحن و٦ظا ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 323/1 اإلااصة ؤخ٩ام في الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر الٟٗل َظا ٖلى ههذ    

. الجغاثم مً الىٕى لهظا يخُغ١ر ٞلم الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما ؤإلاٗلىماحي؛ لئلظغام الضوليت الاجٟا٢يت

ى ؤلاٞؿاص َى بالخٗييب ي٣هض      الاؾـخٗما٫ ٖلى ٢اصع ٚحر الىٓام َظا يجٗل ل٨ىه اثالبيان مٗالجت هٓام يُٗل ال َو

 الخى٢ي٠ ؤو لخُٗيل مٗيىت وؾيلت اإلاكٕغ يكتٍر ولم. ٖلحها الخهى٫ر الىاظب مً ٧ان التي جل٪ ٚحر هخاثج ويُٗي الؿـليم؛

 َغي٤ نٕ ؤلاٞؿاص يخد٤٣ ٦ما. الؿغ ٧لمت حٗضيل ؤو البرهامج ٖلى"  َغواصة ظهان ٞحروؽ مشل"  ٞحروؽ بةصزا٫ يخم ٣ٞض
ظٍ. الىٓام في اإلااصيت الٗىانغ جسغيب ؤو ؤلاجالٝ  الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ ٖلى ج٣ىم التي الٗمضيت الجغاثم مً الجغاثم َو

       .وؤلاعاصة الٗلم َما بٗىهغيه

مت -3  أإلاػلىماحي النظام دا ل اإلاىحىدة اإلاػؿُاث غلى الػمذًت الاغخذاءاث حٍش

 اإلااصة في الىو طاث مًمىنر ٖلى وهو ٖاص اإلاكٕغ ول٨ً ال٣ضيم الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 4-462 اإلااصة ٖليه ههذ     
 الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما. ؤإلاٗلىماحي لئلظغام الضوليت الاجٟا٢يت مً 08 ،03،04 اإلاىاص و٦ظل٪ الجضيض، ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 323/3

ليه   ،ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1 م٨غعر 394 اإلااصة ؤخ٩ام في طل٪ ٖلى ٞىو  في ألاولى جخمشل نىعجحن الجغيمت لهظٍ ٞةن ٖو
خضاءاث  زاعط باإلاُٗياث ؤلٗمضر اإلاؿاؽ في جخمشل الشاهيت الهىعة ؤما الىٓام صازل اإلاىظىصة اإلاُٗياث ٖلى الٗمضيت الٖا

. الىٓام

خضاءاث -ؤ       اإلادى، ؤلاصزا٫، وهي لشتالشا ألاٞٗا٫ بخضي في وجخجؿض الىٓام صازل اإلاىظىصة اإلاُٗياث ٖلى الٗمضيت الٖا
 الغ٦ً ي٣ىم ل٩ي ٣ِٞ بخضاَا الجاوي ًٖ يهضع ؤن ي٨ٟي بل الهىعر َظٍ اظخمإ يكتٍر لم اإلاكٕغ ؤن مالخٓت م٘ الخٗضيل،

 بةياٞت ؾىاء للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام يدخىحها التي اإلاُٗياث في الخالٖب ٖلى جىُىرر ألاٞٗا٫ َظٍ ؤن ٦ما. اإلااصر
. ٢بل مً مىظىصة مُٗياث حٗضيل ؤو مدى ؤو صخيدت ٚحر ظضيضة مُٗياث

                                                           
 
 .33نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

2
.  5ربيحة زيدان، ادلرجع السابق، ص   

3
 .114عبد المجيد جباري، المرجع السابق، ص    

4
دج كل من أدخل  2.000.000دج إذل  500.000سنوات وبغرامة من  3أشهر إذل  6يعاقب باحلبس من " قانون العقوبات اجلزائريمن   مكرر  394نص ادلادة   

" بطريق الغش معطيات يف نظام ادلعاجلة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش اليت يتضمنها
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 ٣ٞغة 02 اإلااصة زال٫ مً اإلاٗلىماجيت للمُٗياث حٗغيٟا ؤُٖى ٣ٞض الٟغوسخي اإلاكٕغ لىٓحٍر زالٝ الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن هجض    
"....  ٖلى جىو والتي 04-09 ع٢م ال٣اهىنر مً ط

 مٗلىماجيت مىٓىمت صازل للمٗالجت ظاَؼ ق٩ل في اإلاٟاَيم ؤو اإلاٗلىماث ؤو للى٢اج٘ ٖغى ٖمليت ؤر: مٗلىماجيت مُٗياث
يٟتها جاصر مٗلىماجيت مىٓىمت ظٗل قإجها مً التي اإلاىاؾبت البرامج طل٪ في بما   ".ْو

 ق٩ل في ج٩ىنر ؤن بكٍغ َبيٗتها ٧اهذ مهما مٗلىمت ٧ل هي اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث ؤن هجض الخٗغي٠ َظا زال٫ مً    

 اٖخبر والجؼاثغرر الٟغوسخي الدكغي٘ مً و٧ل. مٗلىماجيت مىٓىمت حكٛيل في مهم صوعر جلٗب ٢ض والتي ويبل٨ترو ؤو مٗلىماحي
        .ألامىا٫ يض الجغاثم ٢ؿم في به اإلاؿاؽ ججغيم زال٫ مً ما٫ ؤإلاٗلىماحي الىٓام

 مً مُٗياث ٖلحها يىظض ؤم زاليت ٧اهذ ؾىاء به الخانت الضٖامت ٖلى ظضيضة مُٗياث بةياٞت ؤلاصزا٫ ٞٗل يخد٤٣      

 الىيت جىاٞغ ؤر بعاصر مكغوٕ الٛحر الخهٝغ َظا ي٩ىنر ؤن ٞيجب الجغيمت؛ ل٣يام الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ وي٨ٟي  .٢بل
 ٚحر الخهٝغ َظا بإن الٗلم وم٘ للٛحر؛ اإلاملى٥ ؤإلاٗلىماحي الىٓام في اإلاىظىصة اإلاٗلىماجيت باإلاُٗياث ؤلايغاع بمٗجى الجُغميت

ىا به مؿمىح     .زام ظىاجي ٢هض يكتٍر لم اإلاكٕغ َو

٤ ؤوعو ؤل٠ 75 ب والٛغامت خبـ ؾىىاث 5 ب الٟغوسخي اإلاكٕغ ٖلحها يٗا٢ب      ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 3-323 اإلااصة هو ٞو

 طص 2.000.000 بلى صط 500.000 مً وبٛغامت ؾىىاث 3 بلى ؤقهغ 6 مً بالخبـ ٖلحها ٞيٗا٢ب الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤما. الٟغوسخي
٤ .  الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو

 ؤو الضٖامت جل٪ جدُيم ؤو الىٓام صازل واإلاىظىصة الضٖامت ٖلى اإلاسجلت اإلاُٗياث مً ظؼء بػالت به ي٣هض اإلادى ٞٗل ؤما

ٗل .بالظا٦غة الخانت اإلاى٣ُت بلى اإلاُٗياث مً ظؼء وجسؼيً ه٣ل  صازل اإلاىظىصة اإلاُٗياث حٛيحر به ي٣هض الخٗضيل ٞو
 البرهامج في الخالٖب َغي٤ ًٖ ؤو اؾدبضالها َغي٤ ًٖ اإلاُٗياث في الخالٖب يخم و٢ض ؤزغي، بمُٗياث واؾدبضالها الىٓام

   .ألظلها البرهامج نمم التي جل٪ ًٖ مٛايغة هخاثج بلى جاصر مٛايغة بمُٗياث بةمضاصٍ وطل٪

خضاء ظغيمت في اإلااصر للغ٦ً ٦هىعجحن الىٓام في اإلاىظىصة للمُٗياث الخٗضيل ؤو اإلادى ٞةن ٖامت ٣٦اٖضة       هٓام ٖلى الٖا
ا وطل٪ اإلاُٗياث َظٍ في جخالٖب زبيشت بغامج َغي٤ ًٖ يخم للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت  بخٗضيلها ؤو ظؼثيا ؤو ٧ليا بمدَى

 ٖلى ال الخهغ ؾبيل ٖلى واعص ٖضيلالذ ؤو اإلادى ؤو ؤلاصزا٫ ٞٗل وان. باإلاُٗياث الخانت اإلاٗلىماجيت ال٣ىبلت باؾخسضام
   .اإلاشا٫ ؾبيل

 مُٗياث بصزا٫ بمجغص الٟٗل َظا ٞيخد٤٣ ؤإلاٗلىماحي؛ الىٓام في مٗلىماجيت مُٗياث الٛل بُغي٤ ؤلاصزا٫ ٞٗل ًٖ ؤما    
ها؛ ٧ان مهما مٗلىماجيت  الجغيمت، مدل ؤإلاٗلىماحي الىٓام في بغامج ؤو بياهاث ؤو مؿدىضاث ؤو مٗلىماحي ٞحروؽ مشل هٖى

                                                           
 
 04-09القانون رقم   

2
 .39نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

3
ويتحقق كذلك فعل اإلدخال يف القرص الذي يتمكن فيو احلامل الشرعي لبطاقة " اختالس النقود عن طريق الغش أدلعلومايت" صور إدخال ادلعلومات ادلصطنعة  ومن  

ب مبلغا أكثر من ذلك السحب ادلمغنطة و اليت تسحب النقود من البنوك وحتديدا أجهزة السحب اآلرل وذلك حُت يستخدم رقمو اخلاص السري للدخول كي يسح
 . 6  ؛ عبد اجمليد جباري، ادلرجع السابق، ص "ادلسموح بو لصاحبو أو يف حالة إدخالو لفَتوس طروادة

4
 .40نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

5
 .94سفيان سوير، ادلرجع السابق، ص    

6
 .7  عبد اجمليد جباري، ادلرجع السابق، ص    

7
 .95سابق، ص سفيان سوير، ادلرجع ال   
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 ًٖ يترجب ؤن اإلاكٕغ يكتٍر لم بطا طل٪ ًٖ اإلاترجبت الىخاثج ٧اهذ ومهما اإلاُٗياث َظٍ بصزا٫ ٖىض الىٓام خالت ٧اهذ ومهما
   .الىٓام ٖلى جإزحر للمُٗياث ؤلاصزا٫ َظا

 بلى الجاوي بعاصة جخجه ؤن ٞيجب وؤلاعاصة الٗلم بغ٦ىيه الجىاجي ال٣هض ٖلى ج٣ىم التي الٗمضيت الجغاثم مً الجغاثم َظٍ    
لمه الخٗضيل، ؤو اإلادى ؤو ؤلاصزا٫ ٞٗل  اإلاُٗياث في الخالٖب ٖليه يترجب ؤلاظغامي وكاَه وؤن مكغوٕ ٚحر وكاَه بإن ٖو
 ٞٗل بمجغص ع٦ىاَا ويخد٤٣ الجغيمت جخىاٞغ بل بالٛحر إليغاع ال٣هض جىاٞغ يٗجي ال َظا ل٨ً الٛل، هيت جىاٞغ ٖلى ػياصة

 والٛغامت ؾىىاث 3 بلى ؤقهغ 6 مً بالخبـ مغج٨بها ويٗا٢ب .بليه ؤلاعاصة واججاٍ بظل٪ ٖلمه م٘ الخٗضيل ؤو واإلاذ ؤو ؤلاصزا٫
٤ صط 2.000.000 بلى صط 500.000 مً . ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو

 الىٓام زاعط باإلاُٗياث الٗمضر اإلاؿاؽ -ب     

 الجؼاثيت الخمايت اإلاكٕغ بمىظبها و٦غؽ ال٣ٗىواث، ٢اهىنر مً 2 م٨غعر 394 اإلااصة ؤخ٩ام في الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٖليه هو     
 مٗالجتها جم ٢ض ي٩ىنر ؤن ؤو للمُٗياث آليت اإلاٗالجت هٓام صازل اإلاٗلىمت ج٩ىنر ؤن يكتٍر لم ألهه طاتها خض في للمُٗياث

. ؤليا

ت في مسؼهت ٧اهذ ؾىاء اإلاُٗياث في يخمشل الجغيمت مدل ؤن ألاولى ال٣ٟغة 2 م٨غعر 394 اإلااصة ههذ       ؤو ؤ٢غام ؤو ؤقَغ
 في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم العج٩اب ٧ىؾيلت حؿخٗمل ٢ض ماصامذ مٗلىماجيت مىٓىمت َغي٤ ًٖ مغؾلت ؤو آليا مٗالجت

. ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم

 والاؾخٗما٫ اليكغ، ؤلاٞكاء، الخياػة ؤٞٗا٫ عمذط ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2 م٨غعر 394 اإلااصة مً الشاهيت ال٣ٟغة ؤن خحن في     
 اإلاىاٞؿت طل٪ مً الهضٝ ي٩ىنر ٣ٞض ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم في الىاعصة الجغاثم َظٍ مً الٛغى ٧ان ؤيا

اب الجىؾؿت، اإلاكغوٖت، الٛحر     .الٟؿ٤ ٖلى الخدغيٌ ؤو ؤلاَع

 ٖليه هو الظر بالخهميم وطل٪ اإلاٗلىماجيت باألهٓمت اإلااؾت الجغاثم اعج٩اب في ٧ىؾيلت اإلاُٗياث اؾخسضام ًٖ ؤما     

 وجخمشل. طل٪ بلى يخُغ١ر لم الٟغوسخي اإلاكٕغ ؤن بلى ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً ألاولى ال٣ٟغة 2م٨غعر 394 اإلااصة ؤخ٩ام في اإلاكٕغ
 الٟحروؾاث طل٪ ًٖ ومشا٫ عال٨مبيىث ؤر اإلاٗلىماجيت؛ بىاؾُت بغمجتها في م٣غنىت مٗلىماجيت إلاُٗياث الخهميم ظغيمت

 اإلاُٗياث ؤو اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت يض بما اإلاٗلىماجيت الجغاثم اعج٩اب في حؿخٗمل ؤن يم٨ً التي ال٣غنىت ووغامج اإلاٗلىماجيت

 بياهاث، ؤو مُٗياث،"  ؤهىاٖها قتى في اإلاُٗياث هي اإلا٣غنىت اإلاٗلىماجيت باإلاُٗياث وي٣هض. طاتها خض في اإلاٗلىماجيت

 باألهٓمت ؤلايغاع بسانيت جخمخ٘ ٞهي بطا اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث ؤو باألهٓمت ؤلايغاع َى ألاؾاسخي وصوعَا" بغامج اث،مؿدىض
    .اإلاٗلىماجيت

                                                           
 
 .42نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

2
. 33م، ص 2009عطاء اهلل، فشار ملتقى مغاريب حول القانون وادلعلوماتية بعنوان مواجهة اجلرمية ادلعلوماتية يف التشريع اجلزائري، لبيا،    

3
دج كل من يقوم  5.000.000دج إذل  000.000. سنوات وبغرامة من  3 يعاقب باحلبس من شهرين اذل" من قانون العقوبات اجلزائري  2مكرر  394ادلادة   

: عمدا وعن طريق الغش مبا يلي
ا اجلرائم ادلنصوص عليها يف تصميم أو حبث أو جتميع أو توفَت أو نشر أو االجتار يف معطيات سلزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية ميكن أن ترتكب بو -

. ىذا القسم
" حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان ادلعطيات ادلتحصل عليها من إحدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم -
4
. 95سفيان سوير، ادلرجع السابق، ص    

5
 .42نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    
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 ٦ما لخهميمها، مٗيىت َغي٣ت يكتٍر وال اإلا٣غنىت اإلاُٗياث َظٍ جهميم بٗمليت اإلاجغم ٢يام ٞهى اإلاٗىىرر الغ٦ً ًٖ ؤما    
 بلى  صط مليىنر مً وبٛغامت ؾىىاث 3 بلى قهغيً مً بالخبـ ٖلحها يٗا٢ب. ؤزغير ظغاثم في اإلاُٗياث َظٍ اؾخٗما٫ يكتٍر ال

٤ صط ماليحن 5 . الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2 م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو

 ؤو. آزغ مهضع ؤر ؤو اإلاٗلىماجيت الاجها٫ قب٩اث ٖبر اؾخىعصا ؤو بدض بٗمليت اإلاجغم ٢يام ٞهى الخجمي٘ ؤو والبدض    
 ٧اهذ ٞةطا. الؿليمت اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث ؤو باألهٓمت للمؿاؽ اؾخٗمالها اإلام٨ً مً م٣غنىت مٗلىماجيت مُٗياث ججمي٘

 الجغاثم ٖلى جُب٤ ال٣اٖضة َظٍ ؛ الجغيمت ج٣ىم ٞال اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث ؤو ألاهٓمت ٖلى يغعر حك٩ل ال اإلاُٗياث َظٍ
. الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1-3-323 واإلااصة الجؼاثغر، ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1 ٣ٞغة 2 ععرم٪ 394 اإلاىاص في ٖلحها اإلاىهىم

. الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ ل٣يامها يخُلب التي الٗمضيت الجغاثم مً وهي

٤ صط ماليحن 5 بلى صط مليىنر مً وبٛغامت ؾىىاث 3 بلى قهغيً مً بالخبـ ٖلحها يٗا٢ب      ؤولى ٣ٞغة 2م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو
 لؿلُت طل٪ ويغظ٘ الخالت َظٍ في اإلا٣غعة ال٣ٗىوت بض٢ت يدضص لم الٟغوسخي ال٣اهىنر ؤما.الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً

٤ الجؼاجي لل٣اضخي الخ٣ضيغيت . ال٣ٗىوت حكضيض بم٩اهيت م٘ الٟغوسخي، ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1-3-323 اإلااصة هو ٞو

حر ؤما     حر بٗمليت اإلاجغم ٢يام ٞهى اليكغ ؤو الخٞى  للمؿاؽ اؾخٗمالها اإلام٨ً مً م٣غنىت؛ مٗلىماجيت مُٗياث وكغ ؤو جٞى
 اإلاُٗياث ؤو ألاهٓمت ؾالمت ٖلى زُغ حك٩ل ال اإلاُٗياث َظٍ ٧اهذ ٞةطا الؿليمت، اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث ؤو باألهٓمت

حر ؤو اليكغ ٖمليت وجخم. الجغيمت ج٣ىم ٞال اإلاٗلىماجيت  ٖلى ٖغى زال٫ مً ألاخيان ؤٚلب في الاهترهذ قب٨ت ٖبر الخٞى
ا ؤو لالؾخيؿار ٢ابلت الاهترهذ نٟداث ؤو مىا٢٘ في جشبيتها زال٫ مً ؾىاء اإلاجغمت؛ اإلاُٗياث َظٍ الاهترهذ الجمهىعر  وكَغ

    .الال٨ترووي البريض َغي٤ ًٖ ؤيًا

حر الجاوي ي٣ىم وؤن الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ اإلاٗىىرر ع٦جها يخُلب      بُغي٣ت م٣غنىت مٗلىماجيت مُٗياث ووكغ بخٞى

اث َظٍ بإن ٖلمه وعٚم ٖمضيت  ال٣ٗىوت هٟـ لها وج٣غعر. الخام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ يكتٍر ال ٦ما مكغوٖت، ٚحر الخهٞغ

٤ الؿاب٣ت للجغاثم اإلا٣غعة .  الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2 م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو

 في واإلاخمشلت اإلاٗلىماجيت باألهٓمت اإلااؾت الجغاثم بخضي مً ٖلحها اإلاخدهل إلاٗلىماجيتا باإلاُٗياث اإلاخٗل٣ت الجغاثم ًٖ ؤما    
 َظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بخضي مً ٖلحها اإلاخدهل اإلاُٗياث ٧ان ٚغى ألر اؾخٗما٫ ؤو واليكغ وؤلاٞكاء الخياػة

. بلحها يخُغ١ر ٞلم الٟغوسخي اإلاكٕغ ؤما لشاهيت؛ا ال٣ٟغة 2م٨غعر 394 اإلااصة هو في الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٖلحها هو التي ال٣ؿم

 اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث اؾخٗما٫ ؤو بٞكاء ؤو وكغ بٞكاء، الخياػة، بٗمليت اإلاجغم ٢يام في الجغاثم لهظٍ اإلااصر الغ٦ً يخمشل    
ظٍ ُٖياث،للم آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت باإلاؿاؽ الخام ال٣ؿم في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بخضي مً ٖلحها اإلاخدهل  َو
 مً اؾخٗمالها اإلام٨ً مً الىؾيلت ج٩ىنر ؤن الجؼاثغرر اإلاكٕغ يكتٍر لم مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت ٖلحها اإلاخدهل اإلاُٗياث

 اإلاُٗياث ؤو ألاهٓمت ٖلى يغعر حك٩ل ال اإلاُٗياث َظٍ ٧اهذ ٞةطا ؛ الؿليمت اإلاٗلىماجيت مُٗياث ؤو بإهٓمت للمؿاؽ ظضيض
ظٍ الجغيمت ج٣ىم ال الخالت َظٍ ٟٞي اإلاٗلىماجيت  2م٨غعر 394 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم ٧ل ٖلى اإلاُب٣ت ال٣اٖضة هي َو

.   الٟغوسخي ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 1-3-323 واإلااصة الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً

                                                           
 
 .43نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

2
 .44نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    

3
. 45نسيم دردور، ادلرجع السابق، ص    
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ى الٗام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ اإلاٗىىرر الغ٦ً ل٣يام ويخُلب      اإلاُٗياث اؾخٗما٫ ؤو اليكغ ؤو الخياػة في الىيت َو
 للمُٗياث؛ آلايت اإلاٗالجت بإهٓمت باإلاؿاؽ الخام ال٣ؿم في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بخضي مً ٖلحها اإلاخدهل اإلاٗلىماجيت

 مً ألاولى ال٣ٟغة 2 م٨غعر 394 اإلااصة في اإلا٣غعة ال٣ٗىوت هٟـ مغج٨بحها ٖلى وجُب٤. الخام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ اقتراٍ صونر

.       ثغررالجؼا ال٣ٗىواث ٢اهىنر

ظٍ     ٤ اإلاٗىىرر الصخو ٦ظل٪ ٞحها يٗا٢ب الجغاثم َو  ال٣ٗىواث وجُب٤. ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 4 م٨غعر 394 اإلااصة هو ٞو
٣ىوت ال٣ٗىواث؛ ٢اهىنر مً 6 م٨غعر 394 اإلااصة هو في ٖلحها واإلاىهىم ألانليت ال٣ٗىواث ظاهب بلى الخ٨ميليت  هي الكغوٕ ٖو

. ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 7 م٨غعر 394 اإلااصة في اإلاكٕغ ٖليه هو ما َىو الخامت الجغيمت ٣ٖىوت هٟؿها

  اجمت

 ظضيضة؛ بظغاميـت ْاَـغة ٖلى الخـٗٝغ في حؿاَم ٞهي بالٛت ؤَميت ج٨دسخي اإلاٗلىماجيت الجغيمت بإن اإلاضازلت َظٍ هسخم          
ا بلى ؤصي مخُىعة ابخ٨ىىلىجي العجباَها وهًٓغا اإلا٣اعهت، الدكغيٗاث مٗٓم في الاهدكاع في بضؤث  الخ٣ليضيت الجغاثم ًٖ جمحَز

. صاثغتها يمً جضزل التي ألاٞٗا٫ بلى ونىال بدؿميتها بضءا

 مىيٕى ٖلى اعج٨ؼ مً ٞهىا٥ بسهىنها، الخٗغيٟاث حٗضصث ٞل٣ض اإلاٗلىماجيت؛ للجغيمت حٗغي٠ وي٘ في نٗىوت وظضث    
ىا٥ الجغيمت بها جغج٨ب حيا٫ الىؾيلت  اعج٨ؼ مً َىا٥ خحن في حٗغيٟها، في الجغيمت ا مً َو  َما م٣ُٗحن مً م٩ىهت ؤجها اٖخبَر

 ًٖ اإلاغج٨بت ؤلاظغاميت الٓاَغة َظٍ ٖلى للضاللت اإلاؿخسضمت اإلاهُلخاث بكإن ٦بحر ازخالٝ و٦ظل٪. والال٨تروهيت الجغيمت
. الٓاَغة َظٍ ٖلى للضاللت ص٢ت ألا٦ثر اإلاهُلخاث هي الال٨تروهيت والجغاثم ال٨مبيىجغ ظغاثم انُالح وؤن الاهترهذ َغي٤

 يخمخٗىنر الظيً ألاشخام مً يٗخبر خيض الال٨تروهيت الجغيمت يغج٨ب الظر اإلاجغم بها يخمحز التي الؿماث بلى اياٞذ    
ت اإلاهاعاث مً ٖاليت بيؿبت  الظر الخ٣ليضر اإلاجغم ٨ٖـ ٖلى الاهدباٍ بلٟذ ؤن صونر َضوء في الجغيمت ويغج٨ب والظ٧اء واإلاٗٞغ

.  ألاخيان ؤٚلب في الٗى٠ َغي٤ ًٖ الخ٣ليضيت الجغاثم بيغج٪

 ٧ان الظر الى٣و جضاع٥ في ألاَميت له ٧اهذ الظر 04-15 ع٢م ال٣اهىنر بمىظب ال٣ٗىواث ٢اهىنر حٗضيل ؤن هجض ٦ما     
 ليتآلا اإلاٗالجت بإهٓـمت اإلاؿاؽ بٗىىان م٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم باؾخدضار وطل٪ الجؼاثغرر ال٣ٗابي الدكغي٘ في مىظىص

ر الدكغيعي اإلاجا٫ في ٢ٟؼة يٗض ٞهى للـمُٗياث،
ً
 الصخو يغج٨بها التي لؤلٞٗا٫ ججغيمه زال٫ مً اإلا٣اعهت للدكغيٗاث مىا٦با

 بخجغيمه الجغاثم َظٍ في الكغوٕ بخجغيم ال٣ٗىوت هُا١ وجىؾي٘ الجؼاثيت اإلاؿاوليت اإلاٗىىرر الصخو وجدميل الُبيعي؛
ما٫ ختى . الجىاجي جٟا١الا بَاع في الخدًحريت ألٖا

 اإلاىؾ٘ اإلاٟهىم جبجى ألهه ؤلاظغامي الؿلى٥ نىعر جدضيض لٗضم بال٣هىعر اإلاٗلىماجيت للجغاثم الجؼاثغرر اإلاكٕغ حٗغي٠ ييؿم    

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم ؤن ٖلى ههذ التي 04-09 ع٢م ال٣اهىنر مً 2 اإلااصة ؤخ٩ام زال٫ مً اإلاٗلىماجيت للجغاثم  ؤلٖا

.  ال٣ٗىواث ٢اهىنر في اإلادضصة للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم رٌ والاجها٫

 طل٪ ًٖ جغجب ا بط ال٣ٗىوت وحكضيض ؤإلاٗلىماحي الىٓام صازل الكغعي الٛحر والب٣اء الضزى٫ر ؤٞٗا٫ الجؼاثغرر اإلاكٕغ ظغم    
احٜ ؤو واإلاؿاؽ اإلاٗلىماجيت للمىٓىمت الدكٛيل بىٓام ؤو باإلاُٗياث اإلاؿاؽ  الاعج٩اب ٧ىؾيلت اإلاُٗياث واؾخسضام عيَغ

.      الجغاثم َظٍ مً اإلادهلت اإلاُٗياث واؾخٗما٫ ووكغ  وبٞكاء وخياػة اإلاٗلىماجيت الجغاثم

م       بٌٗ ه٣ترح لظل٪ ها٢هت جؼا٫ ال ههىنه ؤن بال الجغاثم َظٍ إلاىاظهت الدكغيعي الٟغاٙ لؿض الجؼاثغرر اإلاكٕغ ظهىص ٚع

:    وهي الخىنياث
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يت ؤؾلىب جٟٗيل       لهظٍ ألامشل الاؾخسضام ٖلى وخثهم" الاهترهذ" الٗاإلايت الاجهاالث قب٨ت مؿخسضمي لضي والتهظيب الخٖى
 الجغاثم إلاىاظهت ٢اثمت ظضيضة ظؼاثيت حكغيٗاث وبنضاع. إلاًغجه وليـ ؤلاوؿان لخضمت وظضث اإلاٟترى مً والتي الخ٣ىياث

. ؤإلاٗلىماحي الىٓام خمايت بٛيت لها ةاإلاىاؾب ال٣ٗىواث وجدضيض اإلاٗلىماجيت

ضم الٛامـًت، الخٗـبحراث ًٖ والابخٗاص ؤلاظغامي الؿلى٥ ؤهماٍ جدضيض ٖىض ال٣اهىهيت والخب٨ت الض٢ت اٖخماص      الا٢خهاع ٖو
 ج٨ىىلىظيا ألن اإلاؿخ٣بليت ألابٗاص مغاٖاة يجب بل خاليا اإلاغج٨ب اإلادٓىعر الؿلى٥ ؤهماٍ ٖلى وال٣ٗاب الخجغيم ٖىض

. مظَل ي٩ىنر ي٩اص بل ؾغي٘ جُىعر في والخىاؾيب اإلاٗلىماث

 والاؾخٗاهت الخُبي٣يت الىاخيت مً ججؿيضَا بضونر اإلا٣اعهت الدكغيٗاث لىهىم الجؼاثغرر ال٣ٗابي اإلاكٕغ مىا٦بت ي٨ٟي ال    
 مً الىٕى بهظا جسخو ل٩ي ال٣ًاثيت الًبُيت مً ٞغ١ر ج٩ىيً ٖلى والٗمل الجغيمت حصخيو ٖلى ٢اصعيً وزبراء بمسخهحن

حر م٘ الجغاثم مً الىٕى َظا في مسخهحن ٢ًاة وج٩ىيً الجغاثم . ٖملها ألصاء الالػمت والخ٣ىيت اإلااصيت الىؾاثل ٧اٞت جٞى

 واإلاخابٗت ال٣ًاجي الازخهام جدضيض ؤظل مً الؿىاء خض ٖلى وزىاثيت صوليت اجٟا٢ياث ببغام ٖلى الٗمل اإلاكٕغ ٖلى يخٗحن    
ا الال٨تروهيت الجغيمت َبيٗتلل هٓغا واإلادا٦مت  وجُىيغ مغاظٗت يؿخلؼم مما اعج٩ابها ؤؾاليب وجُىعر الخضوص مخٗضيت باٖخباَع

. اإلاجا٫ َظا في ال٣اهىهيت الترؾاهت لخ٣ىيت ال٣ىاهحن مً اإلاؼيض وبنضاع ال٣اثمت ال٣ىاهحن

ضم.الاهترهذ ٢٘مى ٖلى الهىيت ؤو الهىيت، بُا٢اث مشل بهم جخٗل٤ مٗلىماث ؤر ًٖ ال٨ك٠ ججىب       ٖبر الهىعر بعؾا٫ ٖو
.  والصخهيت اإلااليت البياهاث مشل آلالي الخاؾب في الخؿاؾت بالبياهاث الاخخٟاّ ٖضم و.الٛغواء م٘ الخدضر ؤزىاء الاهترهذ

. مجها وسخت َىا٥ ي٩ىنر بالٟحروؾاث البخالئها البياهاث ٣ٞضث لى ؤهه بديض واإلاجلضاث اإلالٟاث مً اخخياَيت وسخت خٟٔ    
ضم  الخدايل مً يدمي ٢ض ؤلاظغاء ٞهضا آمً، اإلاى٢٘ ؤن مً الخإ٦ض ٖضم خالت في الخانت الاثخمان بُا٢ت اؾخسضام ٖو

. والاؾترا١

 واإلاشاحؼ اإلاطادس   ابمت

 الػشبُت بالغت واإلاشاحؼ اإلاطادس  ابمت: أوال
اإلاىازُق الذولُت  -1

مً َٝغ اإلاجلـ ألاوعبي وجم ويٗها للخى٢ي٘ ر2001-11-08اعيش الاجٟا٢يت الضوليت خى٫ ؤلاظغام ؤإلاٗلىماحي ؤبغمذ بذر -

ر.2001-11-23مىض جاعيش 

القىانحو  -2

م اإلاخًمً ال٣ىاٖض الخانت 2009ٚكذ ؾىت ر5اإلاىا٤ٞ ٫ ر1430قٗبان ٖام ر14اإلااعر في ر04-09ال٣اهىن ع٢م ر-

الم والاجها٫ وم٩اٞدتها، ا٫ ظغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت، الٗضص للى٢ايت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظياث ؤلٖا

.رم2009ٚكذ ر16ٌ اإلاىا٤ٞ ٫ 1430قٗبان ر25، اإلااعزت في 47

ألاوامش  -3

اإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىواث، الجغيضة ر1966يىهيى ر8اإلاىا٤ٞ ٫ ر1386نٟغ ؾىت ر18اإلااعر في ر156-66ألامغ ع٢م ر-

.رم1966يىهيى ر٫11 اإلاىا٤ٞ ر1386نٟغ ر21، اإلااعزت في 49الغؾميت، الٗضص 

اإلاشاظُم  -4

، الجغيضة الغؾميت 2007صيؿمبر ر1اإلاىا٤ٞ ٫ ر1428طر ال٣ٗضة ٖام ر21اإلااعر في ر375-07اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م ر -

ر.77، الٗضص 2007صيؿمبر ر9اإلااعزت في 
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اإلاشاحؼ  -5

اء ال٣اهىهيت،  ببغاَيم ٚاػر مدمىص، الخمايت الجىاثيت للخهىنيت والخجاعة الال٨تروهيت، م٨خبت ر- الٞى

 .2014ؤلاؾ٨ىضعيت،الُبٗت ألاولى، م

ظباعر ٖبض اإلاجيض، صعاؾاث ٢اهىهيت في اإلااصة الجؼاثيت ٖلى يىء ؤَم الخٗضيالث الجضيضة، صاع َىمت للُباٖت واليكغ ر -

.ر2013والخىػي٘،  الجؼاثغ، الُبٗت الشاهيت، 

عر والضولي، صاع الهضي، ٖحن مليلت، الجؼاثغ، بضون َبٗت، بضون ػيضان عويدت، الجغيمت اإلاٗلىماجيت في الدكغي٘ الجؼاتر-

.رؾىت

ر.م2012ؾٗيض ٖضهان زالض ٧ىزغ، خمايت اإلاؿتهل٪ الال٨ترووي، صاع الجامٗت الجضيضة، إلؾ٨ىضعيت،  بضون َبٗت،ر-

ز٣اٞت لليكغ والخىػي٘، ٖياص الخلبي زالض، بظغاءاث الخدغر والخد٣ي٤ في ظغاثم الخاؾىب والاهترهذ، صاع ا٫رر- 1.ربضون ؾىت

ر.م2011ألاعصن،بضون َبٗت،

ٞغط يىؾ٠ ؤمحر، الجغيمت الال٨تروهيت واإلاٗلىماجيت والجهىص الضوليت واإلادليت إلا٩اٞدت ظغاثم ال٨مبيىجغ والاهترهذ، رر-

اء ال٣اهـىهيت، الاؾ٨ىضعيت، الُبٗت ألاولى،  بضون ؾىت  .رالىاقغ م٨خبت الٞى

ة للمٗلىماجيت في الدكغي٘ الجؼاثغر، صاع َىمه لليكغ والخىػي٘،  الجؼاثغ،الُبٗت الشاهيت، ٢اعة آما٫، الخمايت الجؼاجير-

.ر2007

ملخقُاث غلمُت ومجالث 

ٞكاع ُٖاء هللا، ملخ٣ى مٛاعبي ظى٫ ال٣اهىن واإلاٗلىماجيت بٗىىان مىاظهت الجغيمت اإلاٗلىماجيت في الدؿغي٘ الجؼاثغر، ر -

.رر2009بلبيا، ؾىت 

ة صياب، الجغاثم اإلاؿخدضزت في ْل اإلاخٛحراث والخدىالث ؤلا٢ليميت والضوليت، ملخ٣ى ٖلمي باإلامل٨ت ألاعصهيت مىسخى البضايًر-

.رر، ألاعصن2014-09-04الهاقـميت، بـخاعيش 

تر- يت الجؼاثيت، الٗضص الؿاب٘، ال٩ٞى .ريىؾ٠ ٖبض الىبي البك٨غر ٖاص٫، الجغيمت اإلاٗلىماجيت وؤػمت الكٖغ

مزلشاث 

يم، ظغاثم اإلاٗلىماجيت ٖلى يىء ال٣اهىن الجؼاثغر واإلا٣اعن، مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الجىاثيت، صعصوع وـر -

.رم2013-2012ظامٗت مىخىعر، ٢ؿىُيىت، 

لم ؤلاظغام، ظامٗت ؤبى ب٨غ ؽ- ويغ  ؾٟيان، ظغاثم مٗلىماجيت، مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر  في الٗلىم الجىاثيت ٖو

 .م2011-2010ؾان، بل٣ايض، جلم

  ابمت اإلاطادس واإلاشاحؼ باللغت ألاحنبُت : زانُا

القىانحو بالغت ألاحنبُت 
Code pénal français Dalloz 107 Edition paris 2010. 

 

  



ؼ الجضابشي : أغماى اإلالخقى الىؾني     2017ماسط   29الجضابش | آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش

 

  
 

 

 

 

23 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com 

 

 حشابم الذفؼ الالنتروني وظبل مهافدتها
غة زباػر، ظامٗت الجياللي بىوٗامت ، زميـ ملياهت ـ .رص ٞاَمت الَؼ

 

 

 :اإلالخظ

 ال حضءا أضبذ خُث. ألاشخاص مػظم خُاة في ألاهم ألاداة ًنىو  أو الانترنذ أظخؿاع الضمن غمش من  طحرة فترة في      
 ؤو ع٢يب صونر زاللها للخجى٫ر ؤلال٨تروهيت الجغاثم إلااٞيا الٟغنت ألاصاة َظٍ ْهىعر ؤجاح و٢ض الُىمُت حػامالجنا من ًخجضأ

 واإلادٓىعة الخُغة اإلاٗلىماث ه٣ل مً اللهىم ال٨مبيىجغ؛ لٛت ٖلحها جىُىرر رالذ والخهىنيت الؿغيت جم٨ً ٦ما.  خؿيب
 ووضونر مجهىص ؤصوى بضونر اإلاٟاجيذ لىخت ػعر ٖلى الًِٛ بمجغص ؾغيت نىعر ؤو جسغيبيت زُِ ؤو مسابغاجيت مٗلىماث ؾىاء

 . ال٣ٗاب مً الخٝى

 ؤصلت وؤن زانت. ؤلال٨تروهيت الجغاثم يدٓغ حكغي٘ عبنضا ًٖ ٖاظؼيً الٗالم مؿخىير ٖلى ال٣اهىنر ؤؾاجظة ظمي٘ وماػا٫     

ا ؤلال٨تروهيت الجغيمت ؤق٩ا٫ مىا٢كت ؾىداو٫ر الىع٢ت َظٍ زال٫ ومً. بلحها الخىنل يهٗب الجغيمت بزباث غ١ر ومساََغ  َو

 . مجها الى٢ايت

Summary: 
      In a short period of time, the age of the Internet manage to be the most 

important tool in the lives of most people. Where he became an integral part of our 

daily dealings of this tool it has allowed the emergence of the opportunity to mafia 

cyber crimes to wander through without supervision or control. Confidentiality and 

privacy inherent in the computer language also enables; thieves from the transport 

of dangerous and prohibited information either intelligence or subversive or 

confidential information Pictures plans by simply pressing a keyboard button 

without the slightest effort and without fear of punishment. 

     And still all the law professors in the world are unable to pass legislation that 

prohibits cyber crimes. Especially since evidence is difficult to prove the crime 

reached. Through this paper we will try to discuss forms of electronic and risks and 

methods of prevention of crime, through the following themes: 

The first axis and means of electronic payment. 

The second axis: the theoretical framework for electronic crime. 

Axis III: ways to combat cyber-crime. 
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 :البدث مشهلت

 وظغاثم مساَغ الى٢ذ هٟـ في مٗها خملذ ؤجها بال.  ؤيؿغ و ؤًٞل لخياة الدؿهيالث مً الٗضيض الاهترهذ ْهىعر ؤجاح ل٣ض       
.  الا٢خهاصيت الىاخيت مً زُغة ج٣لباث ؾببذو الخياجيت، الجىاهب مً الٗضيض مؿذ

 اإلاضمغة  ٞحروؾاتهم بيكغ وطل٪  الاهترهذ اؾخسضام جىؾ٘ مً م٩انؤلا ٢ضع الاؾخٟاصة  والٗابشىنر اإلاستر٢ىنر يداو٫ر بديض       

 ي٣ىمىنر و٢ض. ب٩املها الكب٨ت ججميض و والخ٩ىميت الخانت ال٣ُاٖاث ومسخل٠ باألٞغاص الخانت ال٨مبيىجغ ؤظهؼة لخُٗيل
. الاهترهذ ٖبر بقاٖاث وكغ و والابتزاػ الصخهيت واهخدا٫ ؤلال٨تروهيت بالؿغ٢اث وال٣يام البياهاث مسر و ألاهٓمت بازترا١

ليه      :  في واإلاخمشل الغثيسخي الدؿائ٫ر ٖلى ؤلاظابت الخماؽ الىع٢ت َظٍ زال٫ مً ؾىداو٫ر ٖو

 ؟ غليها للقػاء اإلانخهجت الؿشر  وماهُت الالنتروني الذفؼ بجشابم اإلاقطىد ما

 :البدث فشغُاث

: يلي ما ةالبضار مىظ هٟترى للبدض الغثيؿت ؤلاق٩اليت ٖلى لئلظابت      

 .الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام َغي٤ ًٖ جغج٨ب التي الجغاثم جل٪ هي الال٨تروهيت الجغاثم     •

    •الال٨تروهيت للجغيمت حٗغيها هديجت ضخمت ا٢خهاصيت  زؿاثغ بلى الٗالم صو٫ر مسخل٠ في الكغ٧اث جخٗغى      •

يت بها الخٗغي٠ زال٫ مً مجها الى٢ايت َى الجغاثم مً الىٕى َظا ٖلى لل٣ًاء زُىة ؤو٫ر ا اإلاجخم٘ وجٖى ر.بمساََغ

:  البدث أهذاف 

                                                 : بلى تهضٝ ٦ما م٩اٞدتها ؾبل و الال٨ترووي الضٞ٘ ظغاثم مٟهىم جىييذ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى     

 .متزايض بىدى جىمى ظٗلتها التي وممحزاتها ،ؤلال٨تروهيت الجغيمت مٟهىم جىييذ    • 

 . الال٨ترووي الضٞ٘ بجغاثم الخانت ؤلاخهاثياث بٌٗ ط٦غ    •

 .باألمىا٫ اإلاغجبُت جل٪ وزانت ؤلال٨تروهيت الجغاثم م٩اٞدت َغ١ر    •

 
:   البدث أهمُت

ا ومضي الال٨تروهيت الجغيمت إلاىيٕى البالٛت ألاَميت مً اؾتالضع َظٍ ؤَميت جيب٘       .  الال٨تروهيت الضٞ٘ وؾاثل ٖلى جإزحَر
 و٦يٟيت الجغاثم، مً الىٕى َظا ٖلى الخٗٝغ في اإلاجا٫، َظا في للباخشحن الضعاؾت َظٍ ج٣ضمه ؤن يم٨ً ما بلى باإلياٞت

. مٗالجتها

: البدث منهجُت

 ووؾاثل الال٨تروهيت، الجغيمت مهُلر لخىني٠ الىنٟي اإلاىهج اهتهاط ؾيخم ٞاهه لضعاؾتا مدل اإلاىيٕى لُبيٗت بالىٓغ   

خماص ؾيخم ٦ما. الال٨تروهيت الضٞ٘ . الضعاؾت مدل باإلاىيٕى اإلاٗل٣ت ألاع٢ام لخدليل الخدليلي اإلاىهج ٖلى الٖا

: البدث مداوس 

 .الؿاب٣ت الضعاؾاث: ألاوى  اإلادىس 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/128505/posts
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. لنترونيالا الذفؼ وظابل: الثاني اإلادىس 

مت النظشي  ؤلاؾاس: الثالث اإلادىس   .الالنترونُت للجٍش

 الال٨ترووي بالضٞ٘ اإلاخٗل٣ت الجغيمت: الشابؼ اإلادىس 

. الال٨تروهيت الجغيمت م٩اٞدت ؾبل: الخامغ اإلادىس 

. العابقت الذساظاث: ألاوى  اإلادىس 

مت بػنىاو ًىظف، ضغحر دساظت: أوال  وصو، جحيي  مػمشي  مىلىد حامػت احعخحر،م سظالت ألانترنذ، غبر اإلاشجنبت الجٍش

. 2013 الجضابش،

 والُغ١ر الخ٣ليضيت بالجغاثم م٣اعهت الاهترهذ ٖبر اإلاغج٨بت الجغيمت زهىنيت جدضيض خى٫ر  الضعاؾت َظٍ بق٩اليت جضوعر     
يت ٢ىاهحن اؾخدضار يغوعة بلى الباخض جىنل و٢ض إلا٩اٞدتها، الٟٗالت  اإلاؿخىير ٖلى ءؾىا بها زانت ج٩ىنر وبظغاثيت مىيٖى
جي .  الخ٣ليضر الٗالم ًٖ الازخالٞاث ٧ل يسخل٠ الظر للكب٨ت الاٞتراضخي الٗالم م٘ جخماشخى الضولي ؤو الَى

 الجغيمت م٩اٞدت في ال٣اهىهيت الجىاهب ٖلى ع٦ؼث ؤجها خيض مً البدشيت الىع٢ت مىيٕى ًٖ الضعاؾت َظٍ ازخلٟذ     

" ألامىا٫ جمـ التي الجغاثم. " اإلاالي الجاهب ووالخدضيض الا٢خهاصر الجاهب ٖلى البدشيت الىع٢ت ع٦ؼث خحن في الال٨تروهيت،

 ؤلاظالمي الفقه بحو مقاسنت دساظت الانترنذ غبر والاخخُاى العش ت حشابم  ذًجت، ضباًدُت دخماو دساظت: زانُا

ػت جخطظ الجضابش، حامػت ماحعخحر، سظالت الجضابشي، والقانىو  . 2013 ظنت و انىو، شَش

 بحن ؤلازالٝ ٞان ووالخالي. الاهترهذ ٖبر والاخخيا٫ الؿغ٢ت لجغاثم ال٣اهىوي و ال٣ٟهي الخ٨يي٠ في الضعاؾت َظٍ بدشذ       
يت الجىاهب ٖلى ع٦ؼث اإلاظ٧ىعة الضعاؾت ؤن في ي٨مً الضعاؾخحن  ؤلاؾالميت الكغيٗت هٓغة جىاولذ خيض  ال٣اهىهيت، و الكٖغ

. إلا٩اٞدتها الؿبل ٦ةخضي الال٨تروهيت الجغيمت في الخد٣ي٤ جىاولذ ٦ما الاهترهذ، ٖبر ا٫والاختي الؿغ٢ت ظغاثم مً ومى٢ٟها
          . م٩اٞدتها ؾبل و الال٨تروهيت الجغيمت ماَيت في بدشا ٦الَما ل٨ً الضعاؾت َظٍ ًٖ يسخل٠ البدشيت الىع٢ت مىيٕى ؤما

 إلى مقذمت ماحعخحر سظالت العػىدي، اإلاجخمؼ في الانترنذ ابمحش: بػنىاو اإلاملشاوي  غلي بن هللا غبذ مدمذ دساظت :زالثا 

 .2003 ظنت أمنُت،  ُادة جخطظ الششؾُت الػلىم في الػلُا الذساظاث ملُت

 يغج٨بها التي ألازال٢يت ٚحر اإلاماعؾاث و الجغاثم مً الٗضيض وظىص بلى الباخض جىنل اإلايضاهيت الضعاؾت زال٫ مً    
 الباخض ؤوصخى لظل٪ الكباب، ٞئت هي الال٨تروهيت للجغاثم اعج٩ابا ألا٦بر الٟئت وان وصيت،الؿ٘ في الاهترهذ مؿخسضمي

. يٟيض بما ؤو٢اتهم وقٛل اإلاجخم٘ ٞئاث مسخل٠ لجظب والبىاءة  الهاصٞت الضيييت البرامج بخ٨شي٠ الضيييت اإلااؾؿاث

 َظٍ ؤن ٦ما الخاليت، البدشيت الىع٢ت مً وؤٖم ٫ؤقم ميضاهيت صعاؾت ٧ىجها في الخاليت الضعاؾت ًٖ الضعاؾت َظٍ جسخل٠     
ظا واإلااليت الا٢خهاصيت الجىاهب ٖلى البدشيت الىع٢ت ع٦ؼث خحن في ألامىيت الىىاحي ٖلى ع٦ؼث الضعاؾت  الازخالٝ َى َو

غرر . الضعاؾخحن بحن الجَى

 سظالت الانترنذ، جخذميمغ غذ اإلاىحهت الانترنذ حشابم بػؼ: بػنىاو القِس ي، مدمذ غلي بملذ نىاى دساظت: سابػا

. الاحخماغُت الػلىم ملُت ؤلاظالمُت، ظػىد ابن مدمذ ؤلامام حامػت ماحعخحر،
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ا الاهترهذ ظغاثم ؤَم حجم جدضيض خى٫ر الضعاؾت َظٍ بق٩اليت جضوعر        الؿٗىصر اإلاجخم٘ في الاهترهذ مؿخسضمي بحن قيٖى
اب وظغاثم اإلااصيت والجغاثم ال٣غنىت ظغاثم اث،الازترا١ ظغاثم الجيسخي، الخدغف بجغاثم يخٗل٤ ٞيما وزانت  ؤلاَع

. الؿٗىصر اإلاجخم٘ في الاهترهذ إلاؿخسضمي حؿببها التي  اإلاك٨الث ؤَم جدضيض م٘ الال٨ترووي

 مً وؤٖم ؤقمل ؤجها ٦ما الؿٗىصر اإلاجخم٘ زهذ ميضاهيت صعاؾت ٧ىجها في الخاليت الضعاؾت ًٖ الضعاؾت َظٍ جسخل٠     

 َظٍ ع٦ؼث خحن في. ألازغير الجىاهب مً ؤ٦ثر اإلااليت الجىاهب ٖلى البدشيت الىع٢ت ع٦ؼث بديض الخاليت، البدشيت الىع٢ت
.                 الاظخماٖيت الىىاحي ٖلى الضعاؾت

.  الالنترونُت الذفؼ وظابل: الثاني اإلادىس 

 . الالتزاماث لدؿىيت وطل٪ الهاج٠، قب٨ت هذ،٧االهتر لالجها٫ الخضيشت الخ٨ىىلىظياث اؾخسضام الال٨ترووي بالضٞ٘ ي٣هض      

:   و طابظ مفهىم الالنترونُت، الذفؼ وظابل: أوال

 ؤر ع٢ميت بُغي٣ت زضمت ؤو لؿلٗت زمً ألاؾاؽ في هي ألامىا٫ جدىيل ٖمليت:" اهه ٖلى الال٨ترووي الضٞ٘ ويٗٝغ      

 ٖلى يٗٝغ ٦ما ".البياهاث إلعؾا٫ َغي٣ت ؤر ؤو ما ب٨تف ؤو جليٟىوي زِ ٖبر البياهاث وبعؾا٫ ال٨مبيىجغ، ؤظهؼة باؾخسضام
ت:" اهه ا التي الال٨تروهيت والخدىيالث ألاصواث مجمٖى  البُا٢اث في  وجخمشل صٞ٘ ٧ىؾيلت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع جهضَع

   ."الظ٦يت والبُا٢اث الال٨تروهيت والكي٩اث الال٨تروهيت والى٣ىص البى٨يت

  :في ٞخخمشل زهاثهها ًٖ ؤما     

 الٗالم ؤهداء ظمي٘ وفي الضو٫ر ظمي٘ في م٣بىلت وؾيلت الال٨ترووي الضٞ٘ يٗخبر: الالنتروني الذفؼ في الذولُت الؿبُػت .

 ق٩ل ٖلى ج٩ىنر ٢ض ال٨ترووي، ق٩ل ٖلى ه٣ىص الال٨ترووي الضٞ٘ لٗمليت جسهو: الالنترونُت النقىد اظخخذام 
 . طا٦غة ؤ٢غام ؤو بغامج قغاثذ،

 ت في البػذ  ؤَغاٝ بحن بالبٗض جدؿم والتي الضٞ٘ مٗامالث بدؿىيت الاهترهذ حؿمذ:  الالنترونُت امالثاإلاؼ حعٍى
 .الخٗامل

 الٗاصيت البى٨يت البُا٢اث زال٫ مً ؤو ألاهترهذ ٖبر للكغاء مسههت بُا٢اث الضٞ٘ يخم: الذفؼ أظلىب . 
 وزاهيت بيجهم مؿب٣ت وججاعيت ماليت ثٖال٢ا وظىص يلتزم و الخٗامل بإَغاٝ ٣ِٞ جسخو ألاولى قب٨خحن ٖبر الضٞ٘ يخم

 .عوابِ وظىص صونر ألاٞغاص جخضاولها ٖامت

  :الالنترونُت الذفؼ وظابل أنىاع: زانُا

 :يلي ما مجها هظ٦غ نىعر ٖضة الال٨تروهيت الضٞ٘ وؾاثل جإزظ       

: " الابخماو بؿا اث"  البننُت البؿا اث ـ1
ا التي هاَيؿيتواإلاٜ البالؾدي٨يت البُا٢اث بها وي٣هض       الى٣ىص، خمل مً بضال بها للخٗامل لٗمالئها البىى٥ جهضَع

ا  ٖلى البُا٢اث َظٍ وج٣ىم (American Express) ا٦ؿبريـ وؤمغي٩ان ،(Master Card) ٧اعث اإلااؾتر و ،(Visa) الٟحزا وؤقهَغ

ت البُا٢اث َظٍ ٧ىنرث ؤر"  pre-paiment" اإلاؿب٤ الضٞ٘ مبضؤ  ٖباعة ٞهي ووالخالي ٞحها، ومسؼهت ؾلٟا اإلااليت ال٣يمت مضٖٞى

 َظٍ اؾخسضام ويم٨ً ." -monnaie electronique port. " ال٨تروهيت ه٣ض خاٞٓاث بمشابت ؤجها ؤر الى٣ض لخسؼيً وؾيلت ًٖ

                                                           
 
. 58:،  ص4 3/20 20صراع كرمية، واقع وآفاق التجارة االلكًتونية يف اجلزائر، مذكرة ماجستَت يف العلوم التجارية، جامعة وىران،    

2
 .59:نفس ادلرجع السابق، ص  
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ا الاهترهذ ٖبر للضٞ٘ البُا٢اث حَر  – Point of sale الخ٣ليضيت البي٘ ه٣اٍ في للضٞ٘ اؾخسضامها يم٨ً ٦ما.الكب٩اث مً ٚو
p.o.s.   
حر مجها اإلاؼايا مً بالٗضيض البُا٢اث َاجه وجخمحز         باإلاكترياث ال٣يام وبم٩اهيت والخاظغ اإلاؿتهل٪ مً ل٩ل ألامان جٞى

اث الٟىعيت ت ال٣يمت ٧اهذ ؾىاء اإلادليت الٗملت باؾخسضام آلاظلت واإلاضٖٞى  َاجه وحؿمذ زاعظيا، ؤو مدليا مىهٞغ

ت البُا٢اث    .مغاث ٖضة شخجها بةم٩اهيت جخمحز ٦ما ، بضازلها اإلاىظىص ؤلال٨ترووي اإلاٗالج صامباؾخش خاملها بمٗٞغ

: الزلُت البؿا اث ـ2

 الاؾم، مشل بداملها الخانت البياهاث ظمي٘ جسؼيً ٖلحها يخم بل٨تروهيت زليت ٖلى جدخىرر بالؾدي٨يت بُا٢ت ًٖ ٖباعة هي     

، ؤؾلىب اإلاهضع، اإلاهٝغ الٗىىان، يت الٗميل خياة وجاعيش وجاعيسه، اإلاىهٝغ اإلابلٜ الهٝغ .  اإلاهٞغ

ى ٞىعر، صٞ٘ ؤو اثخماوي ٧ان ؾىاء الخٗامل َغي٣ت ازخياع للٗميل البُا٢ت َظٍ حؿمذ       ٖاإلايت بُا٢ت يجٗلها ما َو

 ػايابالم جخمحز التي و "Mondex Card" اإلاىض٦ـ ٦بُا٢ت وألامغي٨يت، ألاوعوويت الضو٫ر مٗٓم في واؾ٘ هُا١ ٖلى حؿخسضم
:  الخاليت

بت َب٣ا ٞىعر زهم بُا٢ت ؤو اثخماهيت ٦بُا٢ت اؾخسضامها يم٨ً ـ . الٗميل لٚغ

يا بصاعتها ؾهىلت ـ  الال٨تروهيت الكغيدت ٖلى اإلاضونر الغنيض مً ؤ٦ثر ب٣يمت يؿخسضمها ؤن للٗميل يم٨ً ال بديض مهٞغ

 .للبُا٢ت

.  الال٨تروهيت الظا٦غة طاث البُا٢اث مً الىٕى َظا في مد٨مت ؤمىيت يىابِ لىظىص الاؾخسضام ؤمان ـ

 ؤو الٗاصر الخليٟىنر ؤظهؼة ؤو الظاحي الهٝغ آالث زال٫ مً ؤزغير بُا٢ت عنيض بلى بُا٢ت عنيض مً الخدىيل بم٩اهيت ـ

 .اإلادمى٫ر

 ؤو رالظاث الهٝغ آالث زال٫ مً البُا٢ت عنيض بلى ال٣يمت وبياٞت بالبى٪ الجاعرر خؿابه عنيض مً السخب للٗميل يم٨ً ـ

   .اإلادمى٫ر ؤو الٗاصر الخليٟىنر ؤظهؼة

  :الالنترونُت النقىد ـ3

 البٌٗ اؾخسضم بيىما ،(Digital Currency) الغ٢ميت الٗملت ؤو (Digital Money) الغ٢ميت الى٣ىص مهُلر الىٕى َظا ٖلى ؤَل٤    

. الاٞتراييت الٗملت ؤو (E – Cash) الال٨تروهيت الى٣ضيت مهُلر آلازغ

                                                           
1
: أنظر يف ذلك.  

. 270:،ص4 20، 2، العدد 22النظام القانوين للنقود االلكًتونية، رللة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، اجمللد ري، ، إسراء خضَت مظلوم ألشمادلوسوي ـ هنى خالد عيسى
يومي قتصادية ـ واقع وحتديات ـ ـ رحيم حسُت، ىواري معراج، الصَتفة االلكًتونية كمدخل لعصرنة ادلصارف اجلزائرية، ملتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت اال

  32:، ص2004ديسمرب  5 /4 
جبامعة جيجل  2005جوان  07  –06: منافسة ، سلاطر وتقنيات ادلنعقد بـ: عباس بلفاطمي، ورقة مقدمة إذل ادللتقى الوطٍت حول ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية الثالثة  2
 .7:ص
يوليو  4ـ5األردن، / امس،ضلو مناخ استثماري وأعمال مصرفية الكًتونية، جامعة فيالدلفيا، عمانمفتاح صاحل، معاريف فريدة، البنوك االلكًتونية، ادلؤدتر العلمي اخل  3

 .  ـ0 :، ص ص2007
  .5:عباس بلفاطمي، مرجع سابق، ص  4
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ا مٗيىت ٢يم ًٖ حٗبر التي ألاع٢ام مً ؾلؿلت ًٖ ٖباعة" : ؤجها ٖلى الال٨تروهيت الى٣ىص ٝوحٗغ       ؤو الخ٣ليضيت البىى٥ جهضَع
 ويؿخسضمها الهلب ال٣غم ٖلى ؤو ط٦يت بُا٢ت ٖلى ٦هغومٛىاَيؿيت هبًاث نىعة في ٖلحها َاالء ويدهل إلاىصٖحها الاٞتراييت

". وهياال٨تر جخم التي مٗامالتهم لدؿىيت َاالء

 طا٦غة في ؤو ال٨ترووي ق٩ل في مسؼهت اثخماهيت وخضاث ق٩ل في ه٣ضيت ٢يمت:" اهه ٖلى ٞيٗٝغ الضولي الى٣ض نىضو١ر ؤما      
". اإلاؿتهل٪ لهالر ال٨تروهيت

ى ،  le e-cash ou porte monnaie électronique ؤلال٨ترووي الى٣ض خامل:  نىعجحن في ؤلال٨ترووي الى٣ض يخجؿض ؤن ويم٨ً       َو
اث بةظغاء حؿمذ ه٣ضيت، ٢يمت بضازلها يسؼنر بُا٢ت ًٖ ٖباعة  جضزل صونر الخباص٫ ؤَغاٝ بحن الهٛحرة اإلاكترياث مضٖٞى

اء ( ؤلاهترهذ ) الٗاإلايت الاجها٫ قب٩اث ٖبر جدىيله يخم الظر   la monnaie réseau الكب٩ي والى٣ض.  لىؾيِ  ب٣يمت للٞى

اث، ظا اإلاضٖٞى  .. الخانت ال٨مبيىجغ بإظهؼة مضمجت  des logiciels spécialisées مخسههت بغمجياث باؾخسضام َو

:   الخاليت بالخهاثو ؤلال٨تروهيت الى٣ىص وجخمحز

ظا الغ٢ميت اإلاٗلىماث جدىيل بىاؾُت آزغ َٝغ بلى ال٣يمت جدىيل بم٩اهيت ـ  الغ٢ميت الى٣ىص قهاصة اؾخسضام بم٩اهيت ي٨ٗـ َو

 . مغاث ٖضة

. الالؾل٨يت الاجها٫ قب٩اث ؤو ( ؤلاهترهذ ) الٗاإلايت الكب٩اث ؾُتبىا يخم الخدىيل ـ

ظا  anonymous اإلاهضع مجهى٫ر َى ؤلال٨تروهيت الى٣ىص يؿخسضم الظر الصخو بن ـ حر َو  الضٞ٘ لٗمليت ألامً لخٞى

.  ؤلال٨ترووي

ظا للخجؼثت ب٣ابليخه يخمحز ؤلال٨ترووي الى٣ض بن ـ .  ةال٣يم نٛحرة الٗملياث ختى إلظغاء َو

. م٩ان ؤر وفي و٢ذ ؤر في اؾخسضامها يم٨ً ـ

: الالنترونُت اإلادافظ ـ4
 جل٪ وجدخىرر اإلااليت، الخغ٧اث ظمي٘ آليت وجىٓيم جغجيب ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم ال٨ترووي جُبي٤ ًٖ ٖباعة الال٨تروهيت اإلادٟٓت      

 جسؼيجها ؤو الصخصخي ال٨مبيىجغ ٖلى جشبيتها ويخم  Encryptedمكٟغة بهيٛت البُا٢ت لخل٪ اإلاؿخسضم بياهاث ظمي٘ ٖلى اإلادٟٓت
 ظمي٘ في الاهترهذ قب٨ت َغي٤ ًٖ للضٞ٘ واؾخسضامها البياهاث جل٪ خٟٔ َغي٣ها ًٖ يم٨ً ؤصاة ؤر ؤو اإلاغهت ألا٢غام ؤخض ٖلى

   .الكغاء خاالث

: الالنترونُت الشُهاث ـ5

 ومامىت مىز٣ت ال٨تروهيت وزي٣ت َى الال٨ترووي والكي٪ ، يضرالخ٣ل الىعقي للكي٪ الال٨ترووي اإلا٩افئ َى الال٨ترووي الكي٪      

 ؾخضٞ٘ التي وال٣يمت اإلاؿخٟيض واؾم اإلاهٝغ واؾم الضاٞ٘ خؿاب وع٢م الضاٞ٘ واؾم اله٪ ع٢م:  آلاجيت البياهاث ٖلى جدخىرر
 بىاؾُت ومى٢ٗا اليض بسِ م٨خىوا ي٩ىنر ؤن يكتٍر وال الال٨ترووي والخى٢ي٘ الهالخيت وجاعيش اإلاؿخٗملت الٗملت ووخضة ،

 ٖبر يٗمل الظر للبى٪ وي٣ضمه ليٗخمضٍ (خامله)الكي٪ مؿخلم بلى الكي٪ مهضع الىزي٣ت َظٍ يغؾل.  يهضٍع الظر الصخو
 وبٖاصجه الكي٪ بةلٛاء ي٣ىم طل٪ وبٗض اله٪ خامل خؿاب بلى اإلااليت الكي٪ ٢يمت بخدىيل ؤوال البى٪ لي٣ىم ، الاهترهذ

 جم ٢ض ال٨تروهيا يخإ٦ض ؤن الكي٪ إلاؿخلم ويم٨ً ٞٗال الكي٪ نٝغ جم ٢ض اهه ٖلى صليال لي٩ىنر ي٪الل مؿخلم بلى ال٨تروهيا
 بٟخذ البى٪ ي٣ىم خيض مٗيىت، بكغوٍ الٗميل يدغعَا التي الكي٩اث بؿضاص البى٪ ٞحها ويخٗهض لخؿابه، اإلابلٜ جدىيل بالٟٗل

                                                           
 . :، ص6 29/03/20: ، تاريخ االطالع http://www.dralmarri.com/show.aspعايض ادلري، احملفظة االلكًتونية، على اخلط،    
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يت اإلاٗاملت بظغاء بخمام يًالُٝغ مً ٧ل ويسُغ للٗميل، الال٨ترووي الخى٢ي٘ وجدضيض خؿاب  مً الغنيض زهم ؤر ، اإلاهٞغ
   .الباج٘ لخؿاب وبياٞخه اإلاكتررر

:  الالنترونُت العفخجت ـ6

غاٝ زالسي ق٨لي مدغعر ًٖ ٖباعة هي       بلى الؿاخب يؿمى شخو مً ؤمغا يخًمً ظؼثيا، ؤو ٧ليت بهىعة ال٨تروهيا، مٗالج ألَا

إل لضي اإلاؿخٟيض يؿمى زالض لصخو الى٣ىص مً مبلٛا يضٞ٘ بإن ٖليه اإلاسخىب يؿمى آزغ شخو . مٗحن جاعيش في ؤو الَا

حن بحن الخميحز ويم٨ً : الال٨تروهيت الؿٟخجت مً هٖى

 يخم زم وع٢يت صٖامت ٖلى الخ٣ليضر ق٩لها في البضايت في جهضع ، "L.C.R. Papier:" بنشف اإلاقترنت أو الىس ُت العفخجت . أ

ا بمىاؾبت ؤو لخدهيلها البى٪ لضي َاج٣ضيم ٖىض ال٨تروهيا مٗالجتها  ال٨تروهيت ق٩ليت لها وي٩ىنر. آزغ َٝغ ألر جٓهحَر
غاٝ خىاؾيب بحن الاجها٫ ٢ىىاث جخضاولٗبر بياهاث بىاؾُت  .بها اإلاخٗاملت ألَا

يت ممٛىُت صٖامت ٖلى البضايت مً جهضع"  Magnetique .L.C.R:"  اإلامغنؿت العفخجت . ب  الالػمت البياهاث ل٩اٞت مؿخٞى
 مً الاؾخٟاصة ٢مت يمشل الظر َى الىٕى طا ان والىا٢٘. الال٨ترووي والخى٢ي٘ اإلاسخىب باإلاؿخٟيض، الخانت لصختها

   .الال٨تروهيت بالُغ١ر مغاخلها ٧ل في وجخضاو٫ر ٞخدغعر الخضيشت، الال٨تروهيت الخ٣ىياث

الث ـ7 : الالنترونُت اإلاالُت الخدٍى

 بلى بى٩ي خؿاب مً ال٨تروهيا واإلاضيىت الضاثىت اإلااليت الخدىيالث بدغ٧اث لل٣يام ما لبى٪ الهالخيت مىذ ٖمليت بها ي٣هض     
 اؾخسضام ًٖ ٖىيا اإلاىصم وؤظهؼة ال٨مبيىجغ وؤظهؼة الهىاج٠ ٖبر ال٨تروهيا جخم الخدىيل ٖمليت ؤن ؤر آزغ بى٩ي خؿاب

. ألاوعا١

 حكٛيلها وؤخ٣يت مل٨يتها حٗىص قب٨ت وهي آلاليت ٢انتالم صاع َغي٤ ًٖ ٞخخم اإلاالي الخدىيل ٖملياث جىٟيظ ٦يٟيت ًٖ ؤما 

.  الال٨تروهيت اإلااليت الخدىيالث بىٓام اإلاكتر٦ت البىى٥ بلى

 ويديذ مشال، الخاظغ اإلاؿخٟيضة الجهت لهالر واخضا مٗخمضا همىطظا الٗميل بخى٢ي٘ الال٨ترووي اإلاالي الخدىيل ٖمليت وجخم

٤ الٗميل خؿاب مً اإلادضصة ال٣يمت ا٢خُإ الىمىطط َظا يا ؤو يىميا_ مٗحن ػمجي جغجيب ٞو  همىطط ويسخل٠ -قهغيا ؤو ؤؾبٖى
 والٗميل البى٪ يخٗامل الٗاصة وفي واخضة، جدىيل ٖمليت مً أل٦ثر حؿغرر نالخيخه ؤن في الكي٪ ًٖ الال٨ترووي اإلاالي الخدىيل

يٟتهم وؾُاء م٘ حر ْو . الاهترهذ ٖلى مجهم الٗضيض بيجاص ويم٨ً الالػمت البرمجياث جٞى

 وبعؾالها اإلااليت الخدىيالث بخجمي٘ ألازحر َظا  وي٣ىم الىؾيِ بلى اإلاىصم َغي٤ ًٖ اإلاالي الخدىيل بةعؾا٫ الٗميل وي٣ىم

 الٗميل بى٪ وي٣اعنر الٗميل بى٪ بلى الال٨ترووي اإلاالي الخدىيل همىطط جغؾل بضوعَا التي ( (ACHآلاليت اإلااليت اإلا٣انت صاع بلى
 بقٗاع بعؾا٫ يخم اإلاالي الخدىيل ل٣يمت الغنيض حُٛيت ٖضم خا٫ وفي الٗميل بغنيض -اإلا٣انت صاع مً الىاعص –راإلاا٫ الخدىيل

 اإلاالي الخدىيل ٢يمت  لخُٛيت ٧اٞيا الغنيض ٧ان بطا ؤما الٗميل، بلى ؤلاقٗاع بةٖاصة بضوعٍ لي٣ىم الىؾيِ بلى الغنيض ٦ٟايت بٗضم

.  بالىمىطط اإلادضص الؿضاص و٢ذ في (الخاظغ ؤو البى٪) اإلاؿخٟيض خؿاب بلى وجدىيلها مىه الخدىيل ٢يمت ا٢خُإ يخم ٞٗىضَا

ب بطا ؤما  الخاظغ ٖلى يخىظب ٞٗىضَا بىؾيِ اإلاغوع صونر آلاليت اإلا٣انت صاع ٖبر اإلااليت الخدىيالث جىٟيظ في الخاظغ ٚع
 بالخاظغ، زانت مغوع ب٩لمت مامىت البرمجياثٌ َظ وج٩ىنر الٗمليت َظٍ بةظغاء حؿمذ التي الخانت البرمجياث يكتررر ؤن هٟؿه

                                                           
. 272ـ 27:مرجع سابق، ص، ، إسراء خضَت مظلوم ألشمريادلوسوي هنى خالد عيسى   
 55ـ54:،ص  20واقد يوسف، النظام القانوين للدفع االلكًتوين، مذكرة ماجستَت، جامعة تيزي وزو،   2
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٣ا الضٞ٘ همىطط باٖخماص الٗميل ي٣ىم الخالت َظٍ وفي خماص بةعؾا٫ الخاظغ ي٣ىم زم الخاظغ لهالر مهض١ بكي٪ مٞغ  صاع بلى الٖا
خماص بةعؾا٫ بضوعَا ج٣ىم التي آلاليت اإلا٣انت  بلى وجدىيله إلادضصا الى٢ذ في الٗميل خؿاب مً اإلابلٜ ال٢خُإ البى٪ بلى الٖا

   . طل٪ يًمً اإلاهض١ الكي٪ الن الٗميل عنيض ٦ٟايت مً للخد٤٣ خاظت ال الخالت َظٍ وفي الخاظغ خؿاب

 الالنتروني الذفؼ وظابل وغُىب مضاًا:  زالثا

يىب مؼايا الال٨ترووي الضٞ٘ لىؾاثل بن  ا الال٨تروهيت الضٞ٘ وؾيلت خامل مً ب٩ل جخٗل٤  ٖو  الظر الخاظغ و٦ظا ومهضَع

  :في جخمشل بها، يخٗامل

: الالنتروني الذفؼ وظابل مضاًا: 1.ب

: في جخمشل اإلاؼايا مً الٗضيض الال٨ترووي الضٞ٘ وؾاثل جد٤٣     

 الال٨تروهيت الضٞ٘ ٞىؾاثل والًيإ، للخل٠ ال٣ابلت الىع٢يت الى٣ىص ٨ٖـ اؾخٗمالها ويؿغ ؾهىلت: لخاملها بالملعبت ـ1
غ  ن جم٨ىه ٦ما اإلاجاوي، اثخمان ٖلى الخهى٫ر ٞغنت خاملها وجم٨ً. الضٞ٘ بُا٢ت خمل ؾىير ٖليت ٞما ألامان لخاملها جٞى

. البُا٢ت ع٢م ط٦غ ٞىعر ن٣ٟاجه اجمام

 الٟىاثض هي الال٨تروهيت البُا٢اث بنضاع مً اإلااليت اإلااؾؿاث و اإلاهاٝع ججىحها التي الٟاثضة بن: إلاطذسها بالملعبت ـ2
 1 بـ ٢ضعث 1991 لؿىت الاثخماهيت البُا٢اث خملت مً ؤعواخا"  city bank"  بى٪ خ٤٣ ٞمشال حألاعوا مً والٛغاماث والغؾىم

. صوالع بليىنر

 ًٖ بٗيض  الباج٘ ٞان اإلاهضعة اإلااؾؿاث و البىى٥ ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ الؼواثً صيىنر مخابٗت ٖبء ؤن لُاإلاا: للخاحش بالملعبت ـ 3
. الباج٘ لخ٣ى١ر يمان حٗض ٞهي الٗبء َظا  جدمل

: الالنتروني الذفؼ وظابل غُىب: 2.ب

 :في ٞخخمشل الال٨ترووي الضٞ٘ وؾاثل ٖيىب ؤما      

  اإلادضص الى٢ذ في صيىهه حؿضيض ٖضم و٦ظا البُا٢ت خامل ٢ضعة يٟىث بما ؤلاهٟا١ و الا٢تراى لؼياصة هٓغا :لخاملها بالملعبت ـ1

 .الؿىصاء ال٣اثمت في وويٗه مىه البُا٢ت سخب ٖجها يىجم

ىا :إلاطذسها نعبتباى ـ 2  يياٖها خالت في اهه و٦ظل٪ ٖلحهم اإلاترجبت الضيىنر البُا٢اث  خاملي ؾضاص مضي في ْهغ الٗيب َو

 .الى٣ٟاث يخدمل البى٪ ٞان

 ال٣اثمت في يجٗله مما البى٪ م٘ حٗامله يلػي للمسالٟاث واعج٩ابه البى٪ م٘ بالكغوٍ التزامه ٖضم :للخاحش بالملعبت ـ 3
 الؿىصاء

مت النظشي  ؤلاؾاس: زالثاى اإلادىس  . الالنترونُت للجٍش

" زىاوي 10 ٧ل ج٣٘ ال٨تروهيت ظغيمت َىا٥ 2007 ٖام وفي بغيُاهيا في اهه؛ الال٨تروهيت بالجغيمت اإلاخٗل٣ت ؤلاخهاثياث حكحر      
 92 َىا٥ بيىما ،"  خالت ؤل٠ 850"  بالخدغف جخٗل٤ ٞحها وؿبت وا٦بر" اليىم في ظغيمت آالٝ 8 ؤو الؿىت، في ظغيمت مليىنر 3

 الزترا١ خالت ؤل٠ 145و الاهترهذ، مؿخسضمي خى٫ر شخهيت مٗلىماث ٖلى الخهى٫ر ؤر الهىيت لؿغ٢ت خالت ؤل٠
                                                           

. 273ـ272:مرجع سابق، ص ص، ، إسراء خضَت مظلوم ألشمريادلوسوي هنى خالد عيسى   
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 ؤع٢ام ٖلى للؿُى الاخخيا٫ زال٫ مً ألامىا٫ ٖلى للخهى٫ر خالت ؤل٠ 207 و الخسغيب، ؤو اإلاٗلىماث ؾغ٢ت بهضٝ الخىاؾيب
ٟا٫. ألاٞغاص حؿتهضٝ الجغاثم َظٍ مً%  70 ؤن الخإمحن قغ٧اث ؤن اثؤلاخهاجي ج٣ى٫ر و. الاثخماهيت البُا٢اث  ؤ٦ثر َم وألَا

ٟا٫ مً%  80يؿخ٣بل بديض الال٨تروهيت الجغاثم ضخايا  الُٗل، ٞتراث زال٫ ووسانت يىم ٧ل صٖاثيت بغيض عؾاثل ألَا
          .ا٫ألاخى مً خا٫ ؤر في ٖليه يُلٗىا ؤن ٖلحهم ييبػي ال مدخىير جخًمً الغؾاثل جل٪ وبٌٗ

مت  طابظ و مفهىم: أوال  : هامشجنبى وجطملُف الالنترونُت الجٍش

 اٚلب وفي... الجغيمت مً الخ٣ل َظا في  مدؿ٤ هٓغرر وبَاع ٖام لخٗغي٠ ٚياب َىا٥"  وهي٠ َلؿذ صيغ ٞان ي٣ى٫ر     

 الجغاثم وحٗغي٠". الٗغي٠ في مهمت ٞجىاث ح٨ٗـ و٧لها والغ٢ميت والال٨تروهيت والخاؾىب الاٞتراييت حؿخسضم ألاخيان
  .الجىا٫ مشل الخ٣ىيت واإلاٗضاث والكب٩اث الخاؾىب باؾخسضام جغج٨ب التي الجغاثم ؤجها ٖلى الال٨تروهيت

 مهُلر ويؿخسضم". cyber"  والال٨تروهيت" crime" الجغيمت َما م٣ُٗحن مً الاٞتراييت ؤو الال٨تروهيت الجغيمت جخ٩ىنر     

 ًٖ الخاعظت وألاٞٗا٫ الؿلى٦ياث ٞهي الجغيمت ؤما. اإلاٗلىماث ٖهغ ؤو الخاؾب مً ػءط ٨ٞغة لىن٠ الال٨تروهيت
اث ؤو ألاٞغاص يض جغج٨ب التي اإلاسالٟاث هي"  الال٨تروهيت والجغاثم. ال٣اهىنر  بيظاء وو٣هض الجغيمت بضاٞ٘ ألاٞغاص مً اإلاجمٖى

 ٚٝغ"  الاهترهذ مشل الاجهاالث قب٩اث زضامباؾذ مباقغ ٚحر ؤو مباقغ للطخيت ٣ٖلي ؤو ماصر ؤطي ؤو الطخيت ؾمٗت
  ".واإلاىوايل ، الال٨ترووي البريض الضعصقت،

 اؾخٗما٫ زال٫ مً, مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ؤو ٞٗل ٧ل في جخمشل ماصر، َاب٘ طاث ظغيمت هي:" ؤجها ٖلى ؤيًا حٗٝغ       
 ؤلاهترهذ، قب٨ت اإلاٗلىماث، ه٣ل قب٩اث يت،الهاج٠ الاجهاالث قب٩اث ، الى٣ا٫ ؤظهؼة الخىاؾيب، مشل ؤلال٨تروهيت الىؾاثِ

 تهضٝ .م٨ؿب ؤر ٖلى مغج٨به خهى٫ر بم٩اهيت ؤو وخهى٫ر زؿاعة، ٖليه اإلاججي جدميل بم٩اهيت ؤو جدميل في جدؿبب خيض
إل مؿمىح ٚحر ؾغيت لبياهاث اإلاكغوٕ ٚحر الىنى٫ر بلى الجغاثم َظٍ  وابتزاػ تهضيض ؤو خظٞها، ؤو ووسخها وه٣لها ٖلحها بااَل

 . "ٞحروؾاث بىاؾُت الٛحر وخىاؾيب بياهاث جضمحر ؤو,اإلاٗلىماث بخل٪ اإلاٗىيت والجهاث ألاشخام

ا نٕ الال٨تروهيت الجغيمت وجخمحز        :يلي بما الخ٣ليضيت الجغاثم مً ٚحَر

 . ماصيت و مٗىىيت ؤو مٗىىيت ؤو ماصيت ٢يمت طاث اإلاٗىىيت لل٨ياهاث اؾتهضاٞها    •

 .والطخيت الجغيمت مغج٨ب بحن فيالجٛغا الخباٖض    •
 . اإلاساَغة حجم اهسٟاى    •

ر الجغيمت اعج٩اب ؾهىلت    •
ً
 .ألامىيت الغ٢ابت ؤٖحن ًٖ بٗيضا

ت    •   .ؤلال٨تروهيت الجغيمت اعج٩اب ؾٖغ

 .ٖجها الىاجج الًغعر ملدج مٗحن ج٣ضيغ وظىص ٖضم    •
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ت  اإلاجغم جدضيض نٗىوت    • ر م٩اهه ومٗٞغ
ً
 .ؤلال٨تروهيت الجغاثم إلاغج٨بي الٗمغيت الٟئت لخٟاوث هٓغا

  .اإلاجغمحن مً الىٕى َظا جضيً التي وال٣ىاهحن الدكغيٗاث ٢هىعر    •

  .للمجغمحن اإلاضيىت ألاصلت مً الخسلو ؾهىلت    •

 : وهى سبِعُت مجمىغاث أسبؼ في الالنتروني اإلاجشم جطملُف منني انه ؤلاؾاس هزا في ونشحر     

 الجشابم مشجنبي من الػظمى الغالبُت ًمثلىو  وهم النمبُىجش بمشالض الػاملىو  اإلاىظفىو  وهم:  ألاولى اإلاجمىغت ـ

 .الفنُت بخفاضُله ومػشفتهم بالخاظب اجطالهم ظهىلت بُدنم ورلو ؤلالنترونُت،

 الخاظب بأنظمت مػشفتهم ٌعخغلىو  والزًن ششماتهم أو إلاؤظعاتهم اإلاػاسغىو  اإلاىظفىو  في جمثلوث:  الثانُت اإلاجمىغت ـ

 .مسخها أو اظخػمالها أو البُاناث نشش غبر بهم الػشس  إلًقاع وظُلت ششماتهم في آلالي

 ٌعخغلىو  الزًن وهم ،(crackers)النشالض أو (Hackers)الهالشص  مثل الػابثحو فئت في وجخمثل:   الثالثت اإلاجمىغت ـ

 .الخخٍشب بغشع ولِغ  انىنُت غحر أمىس  في الدعلُت أحل من النمبُىجش

مت مجاى في ٌػملىو  الزًن ألافشاد وهم: الشابػت اإلاجمىغت ـ نظمت الجٍش
ُ
 .النمبُىجش اظخخذام غبر اإلا

: الانترنذ حشابم حشهل التي ألافػاى: زانُا

 في جىٓيمها جم و٢ض الال٨تروهيت، الجغاثم حك٩ل ٢ض التي ألاٞٗا٫ والجغيمت، للمسضعاث اإلاخدضة ألامم م٨خب نى٠ ل٣ض     

اث زالر   :يلي ٞيما جخمشل مجمٖى

ت غذ ألافػاى . أ . النظم أو الخاظب بُاناث وجىافش والجياهت العٍش

 .الخاؾىب لىٓام اإلاكغوٕ ٚحر الضزى٫ر ـ

. الخاؾىب بياهاث ٖلى الاؾديالء ؤو اٖتراى اإلاكغوٕ، ٚحر الضزى٫ر ـ

. هٓامه ؤو الخاؾىب لبياهاث اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخيخاط ـ

. الخاؾىب اؾخٗما٫ بؾاءة ألصواث امخال٥ ؤو جىػي٘ ؤو بهخاط ـ

. البياهاث خمايت ؤؾاليب ؤو الخهىنيت ازترا١ ـ

. أري أو مادًت أو شخطُت إلاطالح بالخاظىب الطلت راث أفػاى . ب

 .التزويغ ؤو بالخاؾىب اإلاخٗل٤ الاخخيا٫ ـ

. بالهىيت الهلت طاث خاؾىبا٫ ظغاثم ـ

. بالخاؾىب الهلت طاث الخجاعيت الٗالمت ظغاثم ؤو واليكغ الُب٘ خ٣ى١ر ـ

. اإلاؼعج البريض بعؾا٫ ٖلى الؿيُغة ؤو بعؾا٫ ـ

ما٫ ـ . بالًغعر حؿبب التي الصخهيت الخاؾىب بإظهؼة الهلت طاث ألٖا

غاء  ـ ٟا٫ اؾخمالت ؤو ؤلٚا . بالخاؾىب اإلاخٗل٤ ألَا
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اث الطلت راث ألافػاى  . ج . الخاظىب بمدخٍى

 .ال٨غاَيت زُاب ٖلى جىُىرر التي بالخاؾىب الهلت طاث ألاٞٗا٫ ـ

ٟا٫ ًٖ ؤلاباخيت اإلاىاص خياػة ؤو جىػي٘ ؤو ؤلاهخاط ـ  .بالخاؾىب اإلاخٗل٣ت ألَا

ما٫ ـ اب ظغاثم صٖم في ال٨مبيىجغ بإظهؼة الهلت طاث ألٖا . ؤلاَع

مت أظباب و مشاخل: زالثا  .ةالالنتروني الجٍش

مت خذور مشاخل  :الالنترونُت الجٍش

  :هي مشاخل زالر إخذي في غادة ؤلال٨تروهيت الجغيمت جدذر ما غادة     

 البُاناث جضوٍش أو بخغُحر ؤلالنتروني اإلاجشم  ُام اإلاثاى ظبُل فػلى البُاناث، إد اى مشخلت في  وجخمثل:    ألاولى اإلاشخلت ـ
 بػؼ خزف من ًخمنن بدُث النهاةي شهلها في ؾبػها  بل الهاجف بفاجىسة اإلاخػلقت البُاناث إلى ؤلالنتروني الدعلل مثل

 مادة في النمبُىجش غلى اإلاسجلت دسحاجه بخغُحر الؿالب أخذ  ُام ومثل وإسظالها، ؾباغتها  بل الفاجىسة من اإلاهاإلااث

 .الػام أو الفطلي مػذله حغُحر أو ًنتمؼ

  soft)  الجاهضة البرامج حػذًل أو بخغُحر الالنتروني اإلاجشم  ُام مثل البُاناث، حشغُل مشخلت في  وجخمثل:   الثانُت اإلاشخلت

    wear)  ق مقطىدة أو مدذدة نخابج إلى للىضىى  البُاناث بدشغُل جقىم التي  لمثاىو الجاني،  بل من ششعي غحر بؿٍش
 بحو الفشور ججمُؼ أو ألاشخاص، أخذ خعاب غلى البننُت بالػمىالث اإلاخػلقت ألاس ام لخقٍشب مػحو بشنامج الظخخذام

 ولننها بعُؿت الفشور هزه جبذو و ذ..  الػمُل لنفغ آ ش ظشي  لخعاب وإغافتها الفػلُت وألاس ام اإلاقشبت ألاس ام

 .ثظنىا غذة  الى إغافتها جمذ إرا لبحرة ظخنىو 

 اإلاخػلقت آلالُت اإلاػلىماث أو ؤلالنترونُت البُاناث بػؼ ظش ت رلو ومثل البُاناث، إ شاج مشخلت :   الثالثت اإلاشخلت ـ

 .الػمالء بأخذ مخػلقت مػلىمت إفشاء أو الششماث، بئخذي مخػلقت مػلىمت إفشاء أو الششماث، إخذي مخضوو بمشا بت

مت أظباب . أ  :الالنترونُت الجٍش

  :يلي ما مجها هظ٦غ الال٨تروهيت الجغيمت اهدكاع و ْهىعر بلى ؤصث ؤؾباب ةٖض َىا٥    

 .اإلاػلىماجُت بالخقنُت الانبهاس: 1.ب

ا اإلاٗلىماجيت الخ٣ىيت ْهىعر م٘        في ألامغ ٞةن الخىاؾب، ؤو باإلاٗلىماث ألامغ حٗل٤ ؾىاء الخضيشت اإلاجخمٗاث في واهدكاَع
 ٚالبا َم وبهما الخُىعة، مً ٦بحر ظاهب ٖلى ليؿىا َاالء ٞةن لظل٪ الخضيشت، الخ٣ىيت َظٍب اإلاجغمحن اهبهاع بلى ياصر الجهايت

غ ؤن وصونر ج٣ىيت اهخهاعاث جد٣ي٤ يًٟلىنر . ؾيئت هىايا ؤيت لضحهم يخٞى

ؼ الثراء جدقُق في الشغبت:  2.ب . العَش

إل بجاخت َغي٤ ًٖ الؿغي٘ الثراء جد٣ي٤ بلى البٌٗ الخاظت جضٞ٘ ٢ض        ؤَميت وطاث ؤؾاؾيت مٗيىت مٗلىماث ٖلى ؤلَا
 ؤ٦ثر مً يٗض الؿبب َظا ٞةن ولظل٪ اإلايكىص، الهضٝ َظا بلى للىنى٫ر الالػمت ألاؾاليب جخٗضص ولظل٪ يُلبها، إلاً زانت
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 جدذ البٌٗ و٢ٕى هديجت الؿغي٘ ال٨ؿب جد٣ي٤ بلى الخاظت جٓهغ بديض الال٨ترووي، ؤلاظغام اهدكاع بلى جضٞ٘ التي ألاؾباب
 . (...اإلاسضعاث بصمان الضيىن، ماليت، مكا٧ل) مٗيىت ٍٚىى

 .الصخطُت ألاظباب  :3.ب

 آلاليت اإلاٗالجت بيئت في لىظىصٍ وهديجت به، جديِ التي الخاعظيت اإلاازغاث ببٌٗ ألاخيان بٌٗ في ؤلاوؿان يخإزغ      
غ م٘ للمٗلىماث،  التي اإلاازغاث وجخٗضص َظا اإلاٗلىماجيت، للجغيمتٌ اعج٩اب بلى الجهايت في ياو٫ ألامغ ٞةن اإلااجمغاث، َظٍ جٞى

. الاهخ٣ام ؤو الخ٣ض ؤو اللهى بضاٞ٘ طل٪ ٧ان ؾىاء الؿلى٥ َظا مشل ا٢تراٝ بلى ؤلاوؿان جضٞ٘

بت جبضؤ       ػاثض ميل وظىص بلى حٗىص ؤو اللٗب، َىايت مماعؾت ؤظل مً اإلاٗلىماجيت باألهٓمت الٗبض هدى الكباب لضي الٚغ
خ٣اص بإن البٌٗ لضي  ظغاثم، مً به ٢امىا بما ويخٟازغون جهيبهم هٟؿيت آٞت جمشل جل٪ بطن بلحهم، يغظ٘ شخيء ٧ل بإن الٖا

 وطل٪ الاهخ٣ام، ٖامل َى اإلاٗلىماجيت الجغيمت اعج٩اب هدى الضاٞ٘ ي٩ىنر و٢ض اإلاٗلىماجيت، ألاهٓمت ٖلى جٟى٢هم ليٓهغوا
 بالٟحروؾاث اإلاٗلىماجيت البرامج يضمغ ٦إن لجغيمخه، اإلاىار له ييهئ ؤن قإهه مً طل٪ ٞةن ٖمله مً الٗامل ٞهل يخم ٖىضما

. ػعٖها َغي٤ ًٖ

مت: الشابؼ اإلادىس   :الالنتروني بالذفؼ اإلاخػلقت الجٍش

اع َظا في ؾىداو٫ر       بٌٗ بلى ؾيخُغ١ر ٦ما ؤلاخهاثياث، بٌٗ زال٫ مً الال٨تروهيت الضٞ٘ ظغاثم حجم ٖلى الخٗٝغ الَا

         .ؤلاهترهذ ٖبر ألامىا٫ ازخالؽ في اإلاؿخسضمت الىؾاثل

مت اإلاخػلقت ؤلاخطابُاث بػؼ:  أوال    :الالنتروني الذفؼ بجٍش

 ظغاء مً ألامغي٨يت الكغ٧اث زؿاعة ؤن بلى 2000 ٖام ماعؽ 22 في الهاصع ٖضصَا في جايمؼ اهجيلىؽ لىؽ مجلت حكحر      

 ٢ض ظاهب ٖلى للخإ٦يض و ؾىىيا، صوالع ملياع 10 بدىالي الال٨تروهيت ظغيمتا٫ بىض جدذ جىضعط التي و لها جخٗغى التي اإلاماعؾاث
ما٫ ماؾؿاث مً ال٨شحر حٟٛله  الاهترهذ قب٨ت َغي٤ ًٖ و اإلااؾؿت زاعط مً جدضر الجغاثم جل٪ مً% 62 وؿبت ٞان ألٖا

 .تهاطا اإلااؾؿاث صازل مً جدضر مماعؾاث مً الخؿاثغ جل٪ مً (% 38) البا٢يت اليؿبت حك٩ل بيىما
 الجغاثم مً ألامغي٨يت للكغ٧اث اإلااصيت للخؿاثغ الؿىىرر الخُىعر ألامغي٨يت الٟيضعاليت الخد٣ي٣اث م٨خب ج٣غيغ ؤيًا ط٦غ     

ىام في الال٨تروهيت  ماٖضا الؿىىيت الخؿاثغ حجم في الاهسٟاى بلى الجغاثم اٚلب ظىىح اْهغ الظر 2003 بلى 2000 مً ألٖا

 ما بلى 2002 ٖام صوالع مليىنر 18 خىالي مً مجها الىاظمت اإلااصيت الخؿاثغ حجم جًا٠ٖ الظر و لؤلهٓمت الٗمل حُٗيل ظغيمت

 .2003 ٖام صوالع مليىنر 65 الـ ي٣اعب

ا في   Business Software Allianceالٗاإلايت (BSA)ايه اؽ بى الـ مىٓمت ؤقاعث       زؿاثغ ؤن بلى 2003يىهيى الشامً الؿىىرر ج٣غيَغ

 البرامج وسخ في الٗالم صو٫ر ؤ٦ثر ؤن بلى ؤيًا الخ٣غيغ يكحر و 2002 ٖام في امغي٩ى صوالع ملياع 13.1 بلى ونلذ ثالبرمجيا قغ٧اث
 اإلاؿخسضمت البرامج بظمالي مً%  97 خىالي بلى اإلاغزهت ٚحر اليسخ وؿبت يهل خيض ٞيدىام هي مغزهت ٚحر بيسخ الٗمل و

 ٖام%  86 مً مهغ في ال٣غنىت وؿب جدؿً بلى الخ٣غيغ هٟـ ويكحر%.  89 ةبيؿب اهضوهيؿيا زم% 94 بيؿبت الهحن صولت جلحها

 .2002 ٖام %52 خىالي بلى 1994
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 ج٣ضم التي الال٨تروهيت اإلاىا٢٘ يض مٗغ٦تها الامحري٨يت الاؾُىاهاث قغ٧اث عابُت بضؤث ٣ٞض اإلاخدضة الىالياث في ؤما         
اوي وجدميل اإلالٟاث جباص٫ زضماث  الاؾُىاهاث مبيٗاث اهسٟاى بٗض طل٪ و 1999 ٖام ال٨مبيىجغ ؤظهؼة ٖلى باإلاجاوي ألٚا

اوي بض مىا٢٘ ؤقهغ اخض بٚال١ بالٟٗل للغابُت جد٤٣ ٢ض و الاهترهذ ٖبر اليسخ و الى٣ل بؿبب%  31 بىدى  يضعى والظر ألٚا

Napster  ت ال٣ًايا مً الٗضيض ماػالذ و ٖى اوي بض قغ٧اث يض الغابُت ٢بل مً مٞغ  بل اإلاؿخسضمحن بحن الخباص٫ واصمر ؤو ألٚا
٘ بلى ألامغ وونل ٟا٫ ٖلى ال٣ًايا مً الٗضيض ٞع  الخباص٫ و الخٟٔ و لالؾخمإ البرامج جل٪ مؿخسضمي واإلاغا٣َحن ألَا

  .للمهىٟاث

:       بالذفؼ اإلاخػلقت الالنترونُت الجشابم أظالُب: زانُا

: الال٨تروهيت الكب٨ت زال٫ مً الٛحر ؤمىا٫ ؾغ٢ت وهيتالال٨تر اإلاجغم زاللها مً يؿخُي٘ َغ١ر ٖضة َىا٥    

ل الفنُت الىظابل:  -1    :لألمىاى ؤلالنتروني للخدٍى

ا يهٗب وؾاثل بٗضة لؤلمىا٫ اإلاكغوٕ ٚحر الخدىيل يخم        ت خهَغ  بلى ؤلاقاعة يم٨ً ل٨ً اإلاجا٫ َظا في الخُىعر وجحرة لؿٖغ

ا ر ؤ٦ثَر
ً
. اهدكاعا

:   الا خالط لخنفُز  طُطا مػذه بشامج اظخخذام: أ

 طل٪ ٧ان ؾىاء ؤزغ بلى خؿاب مً آلالي الخدىيل ٖملياث بظغاء بلى تهضٝ مٗيىت بغامج جهميم َى الىؾاثل َظٍ بحن مً     
 جىظض ٦ما البرهامج، َظا مهمم يدضصٍ مٗحن و٢ذ في طل٪ يخم ؤن ٖلى ؤزغ مهٝغ في ؤزغ خؿاب مً ؤو هٟؿه اإلاهٝغ مً

يت الىصاج٘ ٖلى الٟىاثض خؿاباث مً يئيلت الٜمب بسهم ج٣ىم ؤزغير بغامج  يخدى٫ر بديض الٗكغيت ال٨ؿىعر بةٟٚا٫ اإلاهٞغ
 َظٍ ا٦دكاٝ نٗىوت بلى ياصر ومما مٗيىت إلاٗالجت آلالي الخ٨غاع ٖلى حٗخمض بغامج ألجها الجاوي خؿاب بلى مباقغة الٟاع١ر

م الُغي٣ت  اإلابلٜ يألت م٘ واخض و٢ذ في ألاعنضة ٝؤال مؿخىير ٖلى جخم الاؾخ٣ُاٖاث َظٍ ؤن َى اإلابلٜ ضخامت ٚع

. الٗميل بليه يىدبه ؤن يهٗب بديض خضٍ ٖلى خؿاب ٧ل مً اإلاسهىم

 ما 2001 ٖام ؤوازغ في اإلاخدضة الٗغويت ؤلاماعاث بضولت صبي بماعة في ؤخضاثها ظغث التي و ألامىا٫ ؾغ٢ت ظغاثم ؤقهغ ومً      
 بٗمل ٢ام خيض 2003 ٖام مً ابغيل في الجغيمت و٢اج٘ وكغ جم و ٖاما 31 الٗمغ مً يبلٜ ؤؾيىرر خاؾباث مهىضؽ به ٢ام

ر 13 في ٖمالء لخؿاباث اإلااليت الؿغ٢اث مً الٗضيض
ً
ر بى٩ا

ً
ر و مدليا

ً
 الصخهيت الخؿاباث مً ألامىا٫ بازخالؽ ٢ام خيض ٖاإلايا

ميت خؿاباث بلى ألامىا٫ جل٪ جدىيل و  قب٨ت ٖبر الخضماث و الؿل٘ مً الٗضيض بكغاء ؤيًا ٢ام ٦ما بخسلي٣ها َى ٢ام َو

ر الاهترهذ
ً
 الضزى٫ر زال٫ مً جم طل٪ ٧ل. الطخايا مً ٦بحر لٗضص الصخهيت والخؿاباث الاثخمان بُا٢اث بياهاث مؿخسضما

م ؤل٠ 300 خىالي الازخالؾاث ٢يمت بلٛذ ٢ض و صبي في اإلاىدكغة الٗامت الاهترهذ م٣اهي بخضي زال٫ مً للكب٨ت  مً صَع

 و٧ان 1994 ٖام ألامغي٨يت اإلاخدضة بالىالياث بى٪ ؾيتي ٞغوٕ ألخض و٢اجٗها ظغث ؤزغير ظغيمت .٣ِٞ ؤلاماعاثب اإلادليت البىى٥
 .ؤمغي٩ي صوالع ؤل٠ 400 ي٣اعب ما ٖلى الاؾديالء اؾخُإ الظر الجيؿيت عوسخي مىاًَ بُلها

 

 

                                                           
1
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ل: ب     :لألسضذة اإلاباشش الخدٍى

ا ، اإلاغوع عاثوق٠ الخاؾب ؤهٓمت ازترا١ َغي٤ ًٖ طل٪ يخم        اإلاخدضة الىالياث في آلالي الخاؾب زبراء اخض ٢يام ؤقهَغ

اصة ٣ِٞ ص٢اث٤ زالر في الخام خؿابه بلى صوالع مليىنر 12 بخدىيل و٢يامه اإلاهاٝع ألخض اإلاٗلىماحي الىٓام بازترا١  ما ٖو
ميت مغجباث و خؿاباث وزل٤  مؼيٟت مٗلىماث بصزا٫ َغي٤ ًٖ ؤيًا طل٪ يخم  ؤن ويم٨ً ، الجاوي خؿاب بلى وجدىيلها َو
 حٗمل بكب٨ت مخهال اإلاٗلىماحي الىٓام ٧ان بطا الجهاػ ًٖ الهاصعة ؤلاقٗاٖاث الخ٣اٍ َغي٤ ًٖ ؤيًا اإلاباقغ الخدىيل يخم
 بقٗاٖاث حكٛيلها ؤزىاء جهضع ؾغيٗت َابٗاث حؿخسضم التي ألاهٓمت بٌٗ ٞهىا٥ الهىاٖيت، ألا٢ماع َغي٤ ًٖ

 لٟ٪ زام ظهاػ بىاؾُت قٟغاتها وخل اإلاىظاث ه٣ل ؤزىاء والخ٣اَها اٖترايها اإلام٨ً مً ؤهه زبذ الي٨ترومٛىاَيؿيت

ا بٗض ؤزغير مغة بثها وبٖاصة الغمىػر . جدىيَغ

  : اإلاالُت بالبؿا اث الخالغب -ج

اء ووُا٢اث الاثخمان لبُا٢اث الؿغيت ألاع٢ام بالخ٣اٍ الاخخيا٫ مً الىٕى َظا ؤولى ْهغث ل٣ض        ؤظهؼة مً زخلٟتالم الٞى

. digital Cash  اإلااليت والى٣ىص Electronic Banking آلاليت الهغاٞت ْهغث ؤن بلى للى٣ىص آلالي الهٝغ

خضاء ظغاثم ؤما         ؾغ٢ت بٗض ؤو ؾغ٢تها بٗض الخ٤ ناخب ٚحر ٢بل مً اؾخسضامها في ٞخخمشل البُا٢اث َظٍ ٖلى الٖا
ى بها الخانت الؿغيت ألاع٢ام  َظٍ ؤع٢ام ٖلحها حسجل ؤن يم٨ً التي الخجاعيت اإلاىا٢٘ بٌٗ ازترا١ َغي٤ نٕ يخم ما َو

.  البُا٢اث

 ٖبر للكغاء الصخهيت الاثخمان بُا٢اث ؤع٢ام اؾخٛال٫ وهى 2003 ٖام بضاياث في مهغ في خضزذ التي ال٣ًايا ؤقهغ ومً    
 .للمدا٦مت ج٣ضيمه و الجاوي بًبِ الضازليت بىػاعة آلالي الخاؾب ظغاثم و الخىزي٤ و اإلاٗلىماث بصاعة ٢امذ ٢ض و الاهترهذ

  : للنقىد آلالي الطشف أحهضة غلى الاغخذاء حشابم   ـ د

 ناخب الٗميل بىاؾُت طل٪ جم بطا الٟٗلي الغنيض يخجاوػر ما لهٝغ الجهاػ  اؾخسضام  خالت في اإلاك٩لت َظٍ جشىعر     
 صونر يخم لم اإلابلٜ ٖلى الاؾديالء الن والٗميل اإلااليت اإلااؾؿت بحن مضيىهيت مؿإلت ج٩ىنر ؤن حٗضو ال َىا ٞاإلاؿإلت البُا٢ت

.  يخجاوػٍ ال ختى الٗميل خؿاب بؿ٠٣ مغجبِ ٚحر الجهاػ بإن حٗلم ألازحرة َظٍ ؤن َاإلاا اإلااليت اإلااؾؿت عياء

 : الالنترونُت النقىد غلى الاظدُالء حشابم: هـ

ت هي       الٗمالث جباص٫ مدل ٞٗليا جدل ؤن الال٨تروهيت للغؾالت جديذ التي ع٢ميتا٫ والخى٢يٗاث البروجى٧ىالث مً مجمٖى
يت باإلاٗاملت الخام اإلاغ٦ؼ بلى بصزالها َغي٤  ًٖ يٗمل ما البُا٢اث َظٍ ومً الى٣ضيت،  خيض الضاثً ؤو الباج٘ لضي اإلاهٞغ

 الخام البى٪ بلى والكغاء البي٘ ٖملياث طهخات ٖليه جدى٫ر للباج٘ الُغفي الجهاػ بلى البُا٢ت مً الاؾميت البياهاث اهخ٣ا٫ جم

. الال٨ترووي الضٞ٘ جمـ التي الال٨تروهيت الجغاثم مً الى٣ىص مً الىٕى َظا ٖلى الاؾديالء ويٗخبر  .بالباج٘

:  ألانترنذ غبر ألامىاى غعُل: 2

ت مجها ألامىا٫ ٚؿيل بٗملياث ي٣ىمىنر إلاً ممحزاث ٖضة ؤلاهترهيذ قب٨ت ؤُٖذ ل٣ض       الخىاظؼ وجسُي لكضيضة،ا الؿٖغ
 ٢ضعا يُٗحها مما ٖملياتهم حكٟحر و٦ظل٪ وكاَهم وحٗي٤ الضو٫ر بٌٗ جًٗها ٢ض التي ال٣ىاهحن وجٟاصر الضو٫، بحن الخضوصيت

 ٚؿيل ٖملياث ٖلى ال٣اثمحن لهاالء اإلاٗحن زحر ألاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤلال٨تروهيت الخجاعة اهدكاع ٧ان وؤيًا. الؿغيت مً ؤ٦بر
ا ؤلال٨تروهيت لخجاعة٧ا ألامىا٫ ت هٓغا ألامىا٫ ٚؿيل ٖملياث في ٦شحرا ؾاٖض ٢ض الٗالم، ؤهداء ٖبر واهدكاَع  ٖلى الاجٟا١ لؿٖغ

 ٢اهىهيت ع٢ابت وظىص خالت في بهه بل ناعمت ٢اهىهيت ع٢ابت جدذ ألاخيان مٗٓم في ج٩ىنر ؤن صونر زالله مً وبجمامها اله٣ٟاث
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 ووُغي٣ت ألاهترهذ ٖبر جىٟيظَا وجغجيباث زُىاث ٖلى الاجٟا١ ٖبر اله٣ٟاث جل٪ اموبجم الغ٢ابت جل٪ جٟاصر اإلام٨ً مً ي٩ىنر
ت زاللها مً يم٨ً ال ووالخالي خلها يم٨ً ال م٣ٗضة حكٟحر   .الهٟداث جل٪ بجمام ٦يٟيت مٗٞغ

 .الالنتروني الذفؼ حشابم مهافدت ظبل: الخامغ اإلادىس 

ما٫ ومىٓماث  الؼوىنر بحن ججغرر التي اإلااليت للخٗامالث ؤؾاؾيت ؤصاة ألاهترهذ ؤنبدذ ل٣ض       ا  ألٖا  الال٨تروهيت، ومخاظَغ
 ألامغ يخٗل٤ ٖىضما زهىنا الال٨تروهيت الخجاعيت  اله٣ٟاث ببغام ٖىض جباصلها يجغرر التي ـ اإلاٗلىماث وؤمً ؾغيت ٞان لظل٪

. الال٨ترووي والضٞ٘ ٦تروهيتالا٫ الخجاعة لىجاح ويغوعيت مهمت ٢ًيت ؤنبدذ ـ ماليت ب٣ًايا ؤو الٗمل بإؾغاع

مت للخطذي الى ابُت الؿشر : أوال :  الالنترونُت للجٍش

 مً طل٪ وي٩ىنر الجغاثم مً الىٕى َظا ضخيت ي٣٘ ال ل٩ي مؿب٣ا يدخاٍ ؤن الال٨تروهيت الكب٨ت م٘ مخٗامل ٧ل ٖلى ييبػي     

  :  الخاليت الى٣اٍ جدب٘ زال٫

يت     •  .له ضخيت ي٣ٗىا ؤال ٖلى والخغم مىاظهخه ويجب ال٣اصم الخُغ وؤهه ؤلال٨تروهيت الجغيمت إلاٟهىم الىاؽ جٖى

 .البى٩ي خؿاب ؤو اثخماهيت ٦بُا٢ت زانت ؾغيت مٗلىماث جخُلب التي ؤلال٨تروهيت الٗىاويً مً الخإ٦ض يغوعة     •
ت ٚحر ؾغ ٧لماث وازخياع صوعر بك٩ل جدضيثها ٖلى والخغم شخو ألر الؿغ ٧لمت ًٖ ؤلاٞهاح ٖضم     •  .مإلٞى

 .ال٨مبيىجغ في الصخهيت الهىعر خٟٔ ٖضم     •

 .مٗغوٞت ٚحر مهاصع مً بغهامج ؤو مل٠ ؤر ججزيل ٖضم     •
      .الىاعرر والجضاع الٟحروؾاث م٩اٞدت بغامج بي٣اٝ ٖضم     •

 . الخمايت ؤهٓمت جدضيض لىٕ الخغم     •
  .ؤلال٨تروهيت الجغيمت إلا٩اٞدت مىٓمت ج٩ىيً     •

 . بل٨تروهيت لجغيمت الخٗغى خا٫ في اإلاسخهت الجهاث بباٙل     •

 .اإلاٗلىماث وهٓم ج٣ىياث ؤمً جسضم والتي والخىٓيميت هىهيتال٣ا البيئت لخىٓيم مخُىعة حكغيٗيت ؤهٓمت وي٘     •
  .إلا٩اٞدخه والدكغيٗاث وألاظهؼة الىؾاثل وجُىيغ  ؤلال٨تروهيت الجغيمت جُىعاث جدب٘     •

 .الخجؿـ ووغامج الٟحروؾاث ووغمجياث الال٨تروهيت الازترا٢اث مً جدض التي ٢ىيت حكٛيل وهٓم آمىت بغمجياث جُىيغ     •

 .الالنتروني الذفؼ لخأمحو اإلاعخخذمت وألانظمت الىظابل أهم :زانُا

  :يلي ما هظ٦غ الال٨تروهيت اإلااليت الخٗامالث جإمحن في اإلاؿخسضمت الىؾاثل مً      
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  :( SSL) آلامنت الفخداث ؾبقت جقنُت .1

 بُغي٣ت ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر نظهاػرر بحن اإلاكٟغة اإلاٗلىماث و البياهاث لى٣ل مخسهو حكٟحر بغوجى٧ى٫ر به بغهامج َى       
 يهٗب و ٢ىيت ٞحها الدكٟحر ٢ىة ج٩ىنر الى٢ذ هٟـ وفي اإلاؿخ٣بل و اإلاغؾل ٚحر ٢غاءتها الىاؽ مً ألخض يم٨ً ال بديض ؤمىه

ى ؤال واخض شخئ في الدكٟحر َغ١ر ب٣يت ًٖ جسخل٠ وهي,٨ٞها  لدكٟحر زُىاث ؤر اجساط البياهاث مغؾل مً الُلب ٖضم َو
  .اإلاُلىوت بال٣ىة البروجى٧ى٫ر َظا اؾخسضام مً الخإ٦ض َى اإلاؿخسضم يٟٗله الظر و٧ل خمايتها اإلاغاص اإلاٗلىماث

 مىه الكغاء اإلاغاص باإلاى٢٘ الخام الخاصم بجهاػ (اإلاكتررر) اإلاؿخسضم ظهاػ ٖلى اإلاىظىص اإلاخهٟذ بغوِ البرهامج َظا ي٣ىم     
ظا  اإلاخهٟذ طل٪ مً ناصعة مٗلىمت ؤر بدكٟحر البرهامج َظا ي٣ىم و ؤؾاؾا، الخ٣ىيت بهظٍ مؼوص الخاصم ٧ان بطا َبٗا َو

ر
ً
ى ؤلاهترهذ ووغوجى٧ى٫ر باإلعؾا٫ الخد٨م بغوجى٧ى٫ر باؾخسضام باإلاى٢٘ الخام الخاصم ظهاػ بلى ونىال  و TCP/IP بـ يٗٝغ ما َو

                                                    بغوجى٧ى٫ر و ه٣لبا٫ الخد٨م بغوجى٧ى٫ر بحن جغوِ وؾيُه ٦ُب٣ت يٗمل البرهامج َظا ألن آلامىت بالُب٣ت ؾميذ ل٣ض
HTTP:// (HyperText Transfer Protocol)       

 ( SET)  آلامنت اإلاالُت الخشماث .2

 َظا ويؿخسضم الغ٢ميت والخى٢يٗاث الدكٟحر بلى اؾدىاصٍ في ألامىيت الُب٣اث بغوجى٧ى٫ر ٦بحر خض بلى البرهامج َظا يكبه      
ظٍ الال٨تروهيت اإلادٟٓت بغمجياث جضعى بغمجياث البروجى٧ى٫ر  الغ٢ميت والكهاصة البُا٢ت خامل ع٢م ٖلى جدخىرر اإلادٟٓت َو

ىض. يٗخمضَا الظر البىى٥ اخض ًٖ ناصعة ع٢ميت قهاصة ٖلى يدهل ٞاهه ٦ظل٪ له، الخابٗت  ٖبر اإلااليت الخغ٧اث بظغاء ٖو
 بظغاء وبزىاء ألازغ َىيت مً الخد٤٣ يديذ مما مجهما ل٩ل الغ٢ميت الكهاصة ةالبُا١ وخامل الخاظغ مً ٦ال ٞان الاهترهذ
 اإلاكٟغة الهيٜ جغؾل خيض البروجى٧ى٫ر َظا باؾخسضام الؼوىنر لهظا الاثخماهيت البُا٢ت ع٢م مكاَضة يم٨ً ال اإلااليت الخغ٧اث

 الؼواثً مً الضٞٗاث جل٣ي للخاظغ يم٨ً ٦ما .الخاظغ م٘ اإلااليت الخغ٦ت بظغاء ٖلى اإلاىا٣ٞت البُا٢ت مهضع بلى الغ٢م لهظا

 م٘ اإلااليت الخغ٧اث لخىزي٤ به الخانت SET قهاصة اؾخسضام بال الخاظغ ٖلى ما الخالت َظٍ في. SET بغوجى٧ى٫ر قهاصة صونر
. مٗه يخٗامل الظر اإلااليت الخغ٧اث مٗالج ؤو البى٪

: الدشفحر .3

إل مً لهم اإلاغزو ٚحر ألاشخام إلاى٘" وىم٘ صونر"  مٟهىمت ٚحر قٟغاث بلى اإلاٗلىماث جدىيل َى . اإلاٗلىماث ٖلى الَا

ظٍ مٟاجيذ باؾخسضام وطل٪ مكٟغة ههىم بلى الٗاصيت الىهىم جدىيل"  َى ؤزغير وبٗباعة  نيٜ بلى حؿدىض اإلاٟاجيذ َو
ى٫ر الخىاعػميت: ؤؾاؾحن ٖلى الدكٟحر ٞٗاليت و ٢ىة وحٗخمض" زىاعػمياث"  م٣ٗضة عياييت  ".Bits بـ ٢ضاعالم"  اإلاٟخاح َو

. الكٟغة لٟ٪ اإلاىاؾب اإلاٟخاح باؾخسضام وطل٪ ألانليت نيٛتها بلى البياهاث جدىيل بٖاصة ٖمليت ٞهى الدكٟحر ٞ٪ ؤما
حن بحن الدكٟحر في وهمحز : هٖى

 َظا نل٪ الؿغرر اإلاٟخاح بىٟـ اإلاٗلىماث قٟغة ٞ٪ مً واإلاؿخ٣بل اإلاغؾل مً ٧ل يؿخُي٘ الىٕى َظا في :اإلاخمازل الدشفحر أـ
ضم ألامان مك٩لت يُغح الىٕى . الدكٟحر مً الىٕى َظا اؾخسضام جغاظ٘ لظل٪. الهىيت مً الخد٤٣ ٖو

حن اؾخسضام يؿخلؼم الدكٟحر مً الىٕى َظا في  :الالمخمازل الدشفحر ـ ب  الخام ٞاإلاٟخاح. والٗام الخام اإلاٟاجيذ مً هٖى
ى ٣ِٞ واخضة ظهت مً مٗٝغ ي٩ىنر ا ٞي٩ىنر الٗام اإلاٟخاح ؤما.قٟغتها ٞ٪ و اإلاٗلىماث عحكٟي ٖلى ال٣اع الصخو َو  مٗٞغ

ا التي الغؾالت قٟغة ٞ٪ ويؿخُي٘ ظهت ن ؤ٦ثر لضي  مً الىٕى َظا ٖليه ج٣ىم الظر اإلابضؤ بطن. الخام اإلاٟخاح قَٟغ
ى الدكٟحر ا يخم التي اإلاٗلىمت ؤن َو  .آلازغ اإلاٟخاح َٝغ مً بال قٟغتها ٞ٪ يخم ال اإلاٟاجيذ اخض مً حكٟحَر



ؼ الجضابشي : أغماى اإلالخقى الىؾني     2017ماسط   29الجضابش | آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش

 

  
 

 

 

 

39 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com 

 ل٨ىه ؤماها، ؤ٦ثر و اإلاخمازل الدكٟحر هٓام م٘ م٣اعهت ؤبُإ يٗخبر RSA بىٓام يضعى الٗامت اإلاٟاجيذ باؾخسضام الدكٟحر هٓام     
ى PGP هٓام جُىيغ جم لظل٪ الازترا١، ٖلى ٖهيا ليـ  مىيٗا الىٓام َظا يؼا٫ وال. الؿاب٤ للىٓام مدؿً مُىعر هٓام َو

.  الال٨تروهيت البهمت اؾخسضامه بلى بياٞت Bits 128 بُى٫ر مٟخاخا يؿخسضم وٞه َظا يىمىا ختى الازترا١ ًٖ

: الالنترونُت البطمت .4

٤ اقخ٣ا٢ها يخم ع٢ميت بهمت هي        بخُبي٤ الخىاعػمياث َظٍ وج٣ىم الخمىيه ا٢تراهاث ؤو صوا٫ جضعى مٗيىت زىاعػمياث ٞو

 البهمت جخ٩ىنر و"  ٦بحرة ؾلؿلت"  عؾالت ؤو ٧امل مل٠ زلجم" نٛحرة عؾالت" بهمت لخىليض الغؾالت ٖلى عياييت خؿاباث
ظٍ اإلاخٛحر الُى٫ر طاث اإلادىلت الغؾالت مً جازظ" Bits 160و 128  بحن"  زابذ َى٫ر لها بياهاث مً للغؾالت الال٨تروهيت  َو

 بهمت بلى َظا ٞؿياصر. ةالغؾا٫ في Bits بم٣ضاع  ولى الخٛيحر جم اطا ؤما.بض٢ت ٖلحها والخٗٝغ ألانليت الغؾالت جمحز البهمت
 بال قٟغتها ٞ٪ يم٨ً ال التي ؤوكإتها التي الخانت اإلاٟاجيذ بدؿب البٌٗ بًٗها ًٖ البهماث وجخمحز. جماما مسخلٟت ؤزغير

 . الٗام باإلاٟخاح

 البهمت ٞان لهظا الالجمازل الدكٟحر ٖمليت مً ؤؾٕغ الال٨تروهيت البهمت زىاعػميت اؾخسضام ؤن ؤلاقاعة وججضع     

. الغ٢ميت الخىا٢ي٘ بوكاء في ٦شحرا حؿخسضم الال٨تروهيت

: الش مي الخى ُؼ .5

ا مً الغؾالت ؤن مً الخإ٦ض اظل مً يؿخسضم  يؿخسضم بديض الى٣ل، ٖمليت ؤزىاء حٛيحر ألر الخٗغى صونر مهضَع

 ويم٨ً. الٗام ٞخاحالم َغي٤ ًٖ الخى٢ي٘ صخت مً ٞيخد٤٣ اإلاؿخ٣بل ؤما ال٨تروهيا الىزي٣ت لخى٢ي٘ الخام اإلاٟخاح اإلاغؾل

 الال٨تروهيت البهمت حكٟغ زم. ال٨تروهيت بهمت إلوكاء ؤوال الغؾالت جمٍى بديض الٗام واإلاٟخاح الال٨تروهيت البهمت بحن صمج
 ؾخسضم الخى٢ي٘ صخت مً وللخإ٦ض اإلاغؾلت بالىزي٣ت يلخ٤ ع٢مي جى٢ي٘ ٖىه ييخج مما للمال٪ الخام اإلاٟخاح باؾخسضام

 .الخى٢ي٘ قٟغة لٟ٪ اإلاىاؾب الٗام اإلاٟخاح اإلاؿخ٣بل

ى  الغ٢مي الخى٢ي٘ مً آزغ ق٩ل بخُىيغ ؾي٠ ؾايبر قغ٦ت وج٣ىم  جبرمج التي الاثخمان بُا٢اث بذجم ط٦يت بُا٢اث َو

. به الخانت اإلاؿخسضم بكٟغة

 :الش مُت الشهاداث .6

 ٞحها مىزى١ر ظهت الكهاصاث َظٍ بنضاع لىويخى الاهترهذ قب٨ت ٖبر اإلاؿخسضمحن َىيت جشبذ ال٨تروهيت وزاث٤ ًٖ ٖباعة هي      
ا يخم ع٢ميت قهاصة ٧ل جدخىرر الكهاصاث، بنضاع ؾلُت حؿمى  التي ووالؿلُت بمال٨ها جخٗل٤ مهمت مٗلىماث ٖلى بنضاَع

: مشل الكهاصة َظٍ ؤنضعث

. الكهاصة خامل اؾم ـ

. الكهاصة لخامل الٗام اإلاٟخاح ـ

 الغ٢ميت الكهاصة بنضاع ؾلُت اؾم ـ

. ؾلؿلمذ ع٢م ـ

. ؤلانضاع جاعيش ـ

. الكهاصة نالخيت مضة ـ
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 الكهاصاث مً ؤهىإ زالر جهضع وهي مٗخمضة ؤَغاٝ ٖبر الغ٢ميت للكهاصاث اإلااهدت الٗاإلايت اإلااؾؿت طل٪ ٖلى ومشا٫   
: الغ٢ميت

. ألاٞغاص مؿخىير ٖلى الغ٢ميت الخٗغي٠ قهاصاث ـ

. الال٨تروهيت الخجاعة مىا٢٘ في اإلاؿخسضمت الىيب" زاصم"  مؼوصاث مؿخىير ٖلى الغ٢ميت الخٗغي٠ قهاصاث ـ

.   الال٨تروهيت الغؾاثل جى٢ي٘ في حؿخسضم التي الغ٢ميت الخى٢ي٘ قهاصاث ـ

ت الجذساو .7 : الناٍس

 ٚحر ؤوامغ ؤو حٗليماث خالت ٟٞي ازترا١، ؤو هجىم ؤر مً الخاصم ٖلى اإلاسؼهت البياهاث بدمايت ي٣ىم جُبي٣ي بغهامج َى       

 ؤو بياهاث بلى اإلاؿخسضم صزى٫ر خالت في ٦ظل٪. للمٗلىماث ازترا١ خضور ًٖ اإلاؿخسضم البرهامج َظا يٗلم ابه مؿمىح
 ؾخٗغى ؾٝى ووالخالي آمً ٚحر اإلاى٢٘ َظا ؤو اإلاُٗياث َظٍ بإن اإلاؿخسضم يىظع البرهامج َظا ٞان الاهترهذ، ٖبر مُٗياث

 .ازترا١ بلى

: الخىضُاث و الخالضت

 واؾ٘ بك٩ل الجغاثم َظٍ اهدكغث و٢ض ؤلال٨تروهيت، بالجغيمت يٗٝغ الجغاثم مً ظضيض هٕى بيجاص بلى هترهذؤلا ْهىعر ؤصي       

ا التي زىانها بؿبب  اإلاٗلىماث إلاساػنر وجضمحر لخُٗيل الجغاثم َظٍ ضخايا يخٗغى  بديض . الخ٣ليضيت الجغيمت ًٖ جمحَز

 ظاَضة الضو٫ر مً الٗضيض حؿعى لظل٪ الا٢خهاص، ٖلى ؾحئ وبك٩ل  ئزغر مما.  والابتزاػ والتهضيض ؤمىالهم وؾغ٢ت بهم الخانت

  .الجغاثم َظٍ مً للخض وؤؾاليب َغ١ر إليجاص

ىا بديض الال٨ترووي، بالضٞ٘ اإلاخٗل٣ت الال٨تروهيت الجغاثم البدشيت الىع٢ت َظٍ جىاولذ ول٣ض       للضعاؾت ألاو٫ر اإلادىعر في حٗٞغ
اع جىاولىا ٣ٞض الشاوي اإلادىعر في ؤما الال٨ترووي، الضٞ٘ وؾاثل ٖلى ىا زم الال٨تروهيت، للجغيمت الىٓغرر ؤلَا  الجغاثم ٖلى حٗٞغ
ىا ألازحر وفي الٛحر، ؤمىا٫ ٖلى للؿُى الال٨ترووي اإلاجغم يؿخسضمها التي الُغ١ر واَم ألامىا٫، ظاهب جمـ التي  ٖلى حٗٞغ

 .الجغاثم مً الىٕى َظا إلا٩اٞدت اإلاؿخسضمت ألاؾاليب ألاَم

: بلى الخىنل جم ؾاب٣ا، اإلاظ٧ىعة الٟغيياث ٖلى ووىاءا       

 الاهترهذ، قب٨ت اؾخسضام َغي٤ ًٖ جغج٨ب التي الجغاثم جل٪ هي الال٨تروهيت الجغاثم ؤن وال٣اثلت ألاولى الٟغييت صخت     •
اع جىاو٫ر زال٫ مً الٟغييت صخت مً الخإ٦ض جم و٢ض  الخٗاعي٠ ؤَم بلى الخُغ١ر جم خيض الال٨تروهيت للجغيمت الىٓغرر ؤلَا

 .الال٨ترووي بالجغيمت اإلاخٗل٣ت

 ا٢خهاصيت  زؿاثغ بلى جخٗغى الٗالم صو٫ر مسخل٠ في الكغ٧اث مً الٗضيض َىا٥ بإن وال٣اثلت الشاهيت الٟغييت صخت      •

.            ةالال٨ترووي بالجغيمت اإلاخٗل٣ت ؤلاخهاثياث بٌٗ ط٦غ زال٫ مً وطل٪ الال٨تروهيت، للجغيمت حٗغيها هديجت ضخمت

 الخٗغي٠ زال٫ مً مجها الى٢ايت َى الجغاثم مً الىٕى َظا ٖلى لل٣ًاء زُىة ؤو٫ر  بإن وال٣اثلت الشالشت الٟغييت صخت •    
يت بها ا، اإلاجخم٘ وجٖى  الخٗٝغ بيجها ومً الال٨تروهيت، الجغيمت مً الى٢اثيت الُغ١ر جىاو٫ر زال٫ مً طل٪ زبذ و٢ض بمساََغ

يتوث الجغاثم َظٍ ٖلى  .الجغاثم مً الىٕى َظا لخٟاصر الال٨تروهيت الضٞ٘ لىؾاثل الال٨ترووي الخإمحن و٦ظا بها اإلاجخم٘ ٖو
:    الخاليت الخىنياث بلى الخىنل جم ؾب٤ ما ٖلى ووىاءا       
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 الىضواث مً اإلاؼيض ٣ٖض زال٫ مً الال٨تروهيت، الجغاثم في والضعاؾت للبدض الٗغويت البدشيت اإلاغا٦ؼ و الجامٗاث خض ـ
 اإلاخٗل٣ت وال٣اهىهيت الٟىيت اإلاجاالث في مخسههت قهاصاث بوكاء ومداولت. الال٨تروهيت الجغيمت خى٫ر اإلااجمغاث و الٗلميت

  .الجغاثم جل٪ بم٩اٞدت

٘.الال٨تروهيت الجغيمت م٩اٞدت مجا٫ في الٗاملحن و لل٣ًاة م٨شٟت، جضعيبيت صوعاث جسهيو ـ  في لضحهم ال٨ٟاءة مؿخىير لٞغ
 .اإلاٗلىماجيت الخ٣ىيت صاماؾخش

 الخيؿي٤ و اإلاٗلىماجيت الجغاثم م٩اٞدت ٖلى للخٗاونر ٖغويت و ب٢ليميت صوليت اجٟا٢اث ٣ٖض في اإلاطخي الٗغويت الضو٫ر ٖلى ـ
اث بوكاء٥ بيجها ٞيما والخٗاونر  مشل إلاىاظهت جىٟيظيت وبظغاءاث وؾياؾاث اؾتراجيجياث ووي٘ لضعاؾت ٖغويت ٖمل مجمٖى

. الجغاثم َظٍ

. الال٨تروهيت الجغاثم إلا٩اٞدت مىخض همىطجي  ٢اهىنر إلنضاع الٗغويت الضو٫ر ظامٗت خض ـ

 

: اإلاشاحؼ

، جاعيش http://www.abahe.co.uk/information-technology-encـ ؤمً الخجاعة الال٨تروهيت، ٖلى الخِ، 

إل  .2017ـ01ـ23:الَا

، جاعيش salahgardafi.eb2a.com/wp-contentـ الجغاثم اإلاغجبُت بخ٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث، ٖلى الخِ، 

إل  .24/01/2017:الَا

مت ؤلالنترونُت في ظل جؿىس جننىلىحُا اإلاػلىماث، غلى الخـ،ـ   : ًخ الاؾالع، جاسhttp://kenanaonline.com الجٍش

ر.2017ـ01ـ24

اإلاٟهىم وألاؾباب، الجغاثم اإلاؿخدضزت في ْل اإلاخٛحراث و الخدىالث ؤلا٢ليميت :رـ طياب مىسخى البضايجي، الجغاثم الال٨تروهيت

ر.ألاعصن/ر، ٧ليت الٗلىم ؤلاؾتراجيجيت، ٖمان2،4/09/2014والضوليت زال٫ الٟترة 

إلiefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04، ـ عخاب ٖميل، الجغيمت اإلاٗلىماجيت، ٖلى الخِ :ر، جاعيش الَا

ر.24/01/2017

يت  ت الال٨تروهيت ٦مضزل لٗهغهت اإلاهاٝع الجؼاثغيت، ملخ٣ى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ ـ عخيم خؿحن، َىاعر مٗغاط، الهحٞر

.ر2004صيؿمبر ر14/15الجؼاثغيت والخدىالث الا٢خهاصيت ـ وا٢٘ وجدضياث ـ يىمي 

ا وؾبل ـ ؾمحر  ؾٗضون مهُٟى، مدمىص زًغ ؾليمان، خؿً ٦غيم ٖبض الغخمً، الجغيمت الال٨تروهيت ٖبر ألاهترهذ ؤزَغ

إلرwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28384رمىاظهتها، ٖلى الخِ، .ر01/02/2017:ر، جاعيش الَا

غان، ـ نغإ ٦غيمت، وا٢٘ وآٞا١ الخجاعة الال٨تروهيت في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿتي ع في الٗلىم الخجاعيت، ظامٗت َو

.ر2013/2014

إلرhttp://www.dralmarri.com/show.aspٖايٌ اإلاغر، اإلادٟٓت الال٨تروهيت، ٖلى الخِ، ـ  :ر، جاعيش الَا

.ر29/03/2016

http://www.abahe.co.uk/information-technology-enc
http://kenanaonline.com/
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يت في ألالٟيت الشالشت  ـ جي خى٫ اإلاىٓىمت اإلاهٞغ ع وج٣ىياث مىاٞؿت ، مساٍ:رٖباؽ بلٟاَمي، وع٢ت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الَى

ر.بجامٗت ظيجلر2005ظىان ر07رر–06:راإلاى٣ٗض بـ

إلر.http://www.djelfa.info/vb/archive/indexـ ٖلى الخِ، .ر29/03/2016ر:، جاعيش الَا

:ر، جاعيشbleidaktaoua.blogspot.com/2012/10/blog-post_7399.html ـ ٞااص ظما٫، الجغاثم اإلاٗلىماجيت، ٖلى الخِ،

إل ر.01/02/2017:الَا

يت  ـ مٟخاح نالر، مٗاعفي ٞغيضة، البىى٥ الال٨تروهيت، اإلااجمغ الٗلمي الخامـ،هدى مىار اؾدشماعر وؤٖما٫ مهٞغ

ر.2007يىليى ر4ـ5ألاعصن، /رال٨تروهيت، ظامٗت ٞيالصلٟيا، ٖمان

، ر/http://kenanaonline.com، ـ مجى قا٦غ ٞغاط الٗؿبلي، م٣ا٫ ٖلى الخِ إل .ر08/01/2017، جاعيش الَا

الىٓام ال٣اهىوي للى٣ىص الال٨تروهيت، مجلت ظامٗت بابل للٗلىم ، بؾغاء زًحر مٓلىم ؤلكمغر، اإلاىؾىرررـ ههى زالض ٖيسخى

.ر2014، 2، الٗضص 22ؤلاوؿاهيت، اإلاجلض 

ر.٦2011ترووي، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت جحزر وػو، ـ وا٢ض يىؾ٠، الىٓام ال٣اهىوي للضٞ٘ الا٫

 

 

  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/320920
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مت الالنترونُت اإلاماسظت غذ اإلاشأة غلى ضفداث الانترنذ  .وؾشر مداسبتها الجٍش

فت  و د. د  الجضابش 2حامػت ظؿُف القظ ضلُدت. بن غز فت شٍش

 

 

 

  :اإلالخظ

م ريسخ٠ لم الظر الايُهاص مً ال٨شحر بلى اإلاغؤة حٗغيذ َاإلاا٫          الال٨تروهيت ال٣غيت في واإلاخمشل  والخ٣ضم، الخُىعر ٧ل ٚع
 له ؾىلذ مً ٧ل بها يخاظغ ؾلٗت ماػالذ اإلاغؤة نىعة ؤن خيض. الؼمً خيض مً ال٣ضيمت ال٣غيت ًٖ جسخل٠ حٗض لم التي

غى طل٪ هٟؿه ِٖ  ؤنبدذ رحي ألاػمان، ؾاب٤ ًٖ الاهترهذ قب٩اث ٖلى ايُهاصٍ في ٦شحرا يسخل٠ لم الٗغويت اإلاغؤة و
 ٧اهذ ؾىاء يضَا  ٖضواهيت هؼواث له ال٨ترووي مجغم ؤو ٢غنان ل٩ل مكإ خؿاباث باإلاغؤة الخانت الال٨تروهيت الخؿاباث

 .مٗلىت ؤو م٨بىجت

ت التهضيضاث ؤن ٦ما   للمغؤة الخانت الخياة ختى. مؿخمغ جؼايض في بل جخى٠٢، ال الىيب نٟداث مسخل٠ ٖلى اإلاخىٖى

غصث َل٣ذ امغؤة مً ٨ٞم .صاثم تهضيض مدل ؤنبدذ َىيتوالم الؼوظيت وخياتها يٟتها مً َو  الخدغقاث َظٍ بؿبب بيتها ؤو ْو
 الٗى٠ يض ل٠٨  ٧اٞيت ٚحر ؤجها بال والجغاثم؛ والتهضيضاث الخدغقاث َظٍ إلاشل الخهضر مداوالث ؤن وعٚم. الخ٨ىىلىظيت

. الخهىم وظه ٖلى ثغيتوالجؼا الٗمىم وظه ٖلى الٗغويت اإلاغؤة يض الال٨ترووي وؤلاظغام

 

Summary: 

Despite the technological development, women continue to suffering from violence and 

cyber-crime.  Image of women still exposure on the web pages with most egregious ways and 

pornography, by using Spyware on her own life, and theft of data and pictures, and sexually 

harassed by hackers and criminal-mail.  

It also vulnerable to various threats and murder attempts on Web pages, these attempts do 

not stop, but it is increasing. And this is what is threatening the private life of women: marital 

and professional. Although the legal attempts to fight against cyber-crime; but it are not enough 

to desist e-crime against Arab women in general and Algeria in particular. 
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: مقذمت

 اإلاخُىعة الال٨تروهيت والىؾاثل الٗلميت البدىر وجُىعر بخ٣ضم يخ٣ضم خيض وم٣ل٤، مؿخمغ احؿإ في الجغيمت ٖالم

 P-Bouzatويًي٠ ظىصؾىن، عور ج٣ى٫ر  > الخضيشت الخ٣ىيت ٫بٌٟ ٢ىة ؤ٦ثر الجغيمت ؤنبدذ ل٣ض< " له، هٓحر ال باؾخمغاع
لى آلالت صزى٫ر بؿبب بال َى ما الخىاصر مٗض٫ ٝر التزايض بإن< الجغيمت مٗض٫ الػصياص مىبها  الى٣ل وؾاثل الخهىم وظه ٖو

 جسخل٠ ٢ض الجغيمت، هي الجغيمت بان ظليا يخطر بهظا ؛  ">الٗمضيت ٚحر للجغاثم اإلا٣ل٣ت و اإلاُغصة الؼياصة ؤخضزذ التي
ا مؿبباتها ل٨ً وؾاثلها  ؤَم مً الخ٣ي٣ت في الخ٨ىىلىظيت ثالخُىعا َظٍ ؤن بلى باإلياٞت بٗيض، خض بلى مدكابهت وؤزاَع

ا، عوما الجغاثم، ٖضص جؼايض مؿبباث َغ ت وعوما لخٞى .  الجغاثم اعج٩اب ٖىض وعائها والزخٟاء الخى٨غ ل٣ضعة وعوما جىٟيظَا، لؿٖغ

 قب٨ت ؤو الخاؾىب ظهاػ بٟٚا٫ يم٨ً ال الؿياؾيت، وختى والخجاعيت اإلاضعؾيت واإلاضهيت، البى٨يت، حٗامالجىا في بط

 الخ٨ىىلىظيت الىؾاثل َظٍ ؤن وعٚم ٖجها، لالؾخٛىاء مجا٫ ال وؾاثل ؤنبدذ خيض. الى٣ا٫ الهاج٠ ختى وال هترهذؤلا
 الؿغ٢اث مً خمايتهم وختى ومٗيكتهم وحٗامالتهم ألاٞغاص خياة حؿهيل بلى تهضٝ التي الخضماث مً ال٨شحر ٢ضمذ الخضيشت

خضاءاث ٍغ ما ٖلى جغج٨ؼ التي ألازحرة َظٍ ، الجغاثم وجىٟيظ زُيِالذ في ٞٗاال ٖىهغا ؤنبدذ ؤجها بال...والٖا  الكب٨ت جٞى
 َاثلت مبالٜ ؾغ٢ت الؿهل مً باث الجغاثم،بط َظٍ إلاشل الهغيذ الىظه بلى ال٣غنىت وما ووياهاث مٗلىماث مً الٗى٨بىجيت

. ٧ىمبيىجغ ظهاػ وعاء ظالـ وؤهذ ٦بحرة بؿهىلت

 ج٨ىىلىظيت بُغ١ر الكب٩اث ٖلى وجسؼيجها وه٣لها الال٨تروهيت إلاٗلىماثا ٖلى الخهى٫ر الال٨ترووي للؿاع١ر يم٨ً خيض

ا بي٣اٝ ؤو لها الخهضر ألاخيان مً ٦شحر في يهٗب ومخُىعة خضيشت  و٧ل اإلاجاالث ظمي٘ الجغاثم َظٍ مؿذ و٢ض. مؿاَع
 الخانت للمٗلىماث وؾغ٢اث ظيؿيت جدغقاث مً الجغاثم ؤهىإ ٧ل يضَا جماعؽ خيض مجها، حؿلم لم اإلاغؤة ختى الكغاثذ
ا، بٛغى نىعَا وؾغ٢ت واإلاهىيت ت اإلاىٓماث في وب٢دامها اليؿاء بي٘ ؤن ٦ما ابتزاَػ  بالضٖاعة الخانت والٗهاباث اإلاكبَى

 بل ال٣انغ بالٟخاة ٣ِٞ جخٗل٤ ال الجغاثم َظٍ. الجيؿحن مً آزغيً ضخايا لجلب ٦ُٗم ختى وحؿخسضم اإلاسضعاث والخجاعة
حر اإلاخٗلماث البيىث، في واإلاا٦شاث الٗامالث والغاقضاث، ل٣انغاثا اليؿاء ٧ل مجها حٗاوي  الٛغوياث اإلاخٗلماث، ٚو

ضم الاهترهذ قب٨ت ٞاحؿإ. والجؼاثغياث الٗغوياث والكغ٢ياث  هي الال٨تروهيت الجغيمت مً ظٗلذ الجٛغاٞيت مدضوصيتها ٖو

. الٗمغيت والٟئاث لل٣اعاث ٖابغة ألازغير

 مٗلىماث ٖلى واخخىائها الؿغيت، بلى الاٞخ٣اع: " مجها جدصخى وال ٦شحرة ألازغير هي ؾلبيتها ؤن بال ممحزاتها وعٚم الاهترهذ
 إلاٗلىماث الترويج وال٣يم، لؤلزالقي اإلااطيت الهىعر جباص٫ مشل الال٨تروهيت باإلباخيت يؿمى ما اهدكاع ؤر وجاٞهت، ؤزال٢يت ٚحر

ت ىهغيا وؾياؾيا صيييا مخُٞغ  البرامج، ؾغ٢ت ال٨ٟغيت، اإلال٨يت ظغاثم: مجها الال٨تروهيت الجغيمت اهدكاع بلى باإلياٞت. ٖو

:  مجها مهمت حؿائالث الىع٢ت َظٍ جُغح ٖغيه جم ما زال٫ ومً  ..."الاثخمان بُا٢اث زال٫ مً اإلاالي والاخخيا٫

 الال٨تروهيت؟ الجغيمت ْاَغة إلاداعوت ٧اٝ ال٣اهىوي الجاهب َل 
 الاهترهذ؟ نٟداث ٖلى اإلاغؤة يض جماعؽ لتيا الال٨تروهيت الجغاثم ؤَم هي وما 
 الال٨تروهيت؟ للجغاثم ٦طخيت الى٢ٕى مً اإلاغؤة جدمي التي الى٢ايت َغ١ر هي ما 

                                                           
 6-7ص . الدار اجلزائرية: اجلزائر. دراسة مقارنة: اجلرمية االلكًتونية. (5 20). باطلي، غنية 1
 62- 6ص. دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. ( .ط). اإلعالم اجلديد والصحافة اإللكًتونية. (  20). الدليمي، عبد الرزاق 2
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 :للذساظت منهجُت

 الخاليت الى٣اٍ في الضعاؾت ؤَميت جخمشل: الذساظت أهمُت: 

 الجغيمت مؿخىير لىٕ ختى اإلاجاالث ظمي٘ مؿخىير ٖلى جُىعاث مً ناخبه وما الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىعر. 
 في ج٩ىيييت صوعاث الؿيبحررر اإلاجغم يخل٣ى خيض للىٓغ، وملٟذ واؾ٘ بك٩ل الال٨تروهيت الجغاثم وؿبت اهدكاع ػياصة 

ا الخبيشت البرمجياث حَر  ...ٚو

  ت مً مؼاياٍ بؿبب الال٨ترووي ؤلاظغام ْاَغة زُىعة  .الجغاثم في والخىٕى الخسٟي ٖلى وال٣ضعة الخىٟيظ ٖلى ؾٖغ
 اإلاجخم٘ مً الشاوي الىه٠ ٖلى مؿئىلت حٗخبر التي اإلاغؤة، في واإلاخمشل اإلاجخم٘ هه٠ يتؤَم. 

 ا ال نىعتها وحكىيه اإلاغؤة بؿمٗت اإلاؿاؽ  .الٗمىم ٖلى واإلاجخم٘ وؤبىائها ٖاثلتها ب٩ل يًغ بل ٣ِٞ يًَغ
 اإلاغؤة يض الال٨تروهيت الجغيمت إلاداعوت لىخضٍ ي٨ٟي ال ال٣اهىوي الجاهب. 

 اإلاجخم٘ وجماؾ٪ اإلاغؤة لخياة وتهضيضَا الجغاثم مً الىٕى لهظا والخُحرة الؿلبيت باآلزاع واإلاجخم٘ اإلاغؤة يتجٕى يغوعة. 

 في الضعاؾت ؤَضاٝ جخمشل: الذساظت أهذاف  :
 إل  .ٖامت بهىعة الال٨تروهيت الجغيمت خى٫ر ٦خب ما ٖلى ؤلَا

 الاهترهذ خاثن٠ ٖلى اإلاغؤة يض جماعؽ التي الال٨تروهيت الجغاثم هٕى جدضيض. 
 ؤلال٨تروهيت الجغيمت ضخيت والٟخاة اإلاغؤة ٞحها ٧اهذ التي الخاالث بٌٗ ٖغى. 

 والتهضيضاث الجغاثم مً الىٕى لهظا الخهضر ٖلى وحؿاٖضَا اإلاغؤة جدمي و٢اثيت َغ١ر ا٢تراح. 
 لها الخهضر ويغوعة الال٨تروهيت الجغيمت زُىعة جبيان. 

 الذساظت خذود :

 لجغاثم حٗغيً الالحي والٟخياث اليؿاء مً الخاالث بٌٗ ٖغى َغي٣ت الخاليت ٖيتالاؾخُال الضعاؾت اجبٗذ

ت ال٨تروهيت لى الاظخماعي الخىانل نٟداث ٖلى وزانت الاهترهذ نٟداث ٖلى مخىٖى  ٖلى الخغم م٘. الٟيؿبى٥ عؤؾها ٖو
 مً اإلاغؤة لخمايت و٢اثيت ه٣اٍ صةٕ َغح الضعاؾت خاولذ ٦ما. بظل٪ َالبن اللىاحي الٗيىت ألٞغاص ٦د٤ الخٟانيل ط٦غ ٖضم

ظا. الجغاثم َظٍ ت زال٫ مً َو ت مجها الٛغى اإلاىظهت ٚحر اإلا٣ابالث مً مجمٖى  ٖغى م٘ لها، حٗغيً التي الجغيمت مٗٞغ
.  ٦ىمىطط الاهترهذ نٟداث مً خالت

: للذساظت النظشي  ؤلاؾاس

ف: ؤوال مت حػٍش :   الالنترونُت الجٍش

 (cyber). وؤلال٨تروهيت (crime)الجغيمت َما م٣ُٗحن مً ييتاالاٞتر ؤو (cyber crimes)ةؤلال٨ترووي الجغيمت جخ٩ىنر"   

 وألاٞٗا٫ الؿلى٦ياث ٞهي الجغيمت ؤما .اإلاٗلىماث ٖهغ ؤو الخاؾب مً ظؼء ٨ٞغة لىن٠ ؤلال٨تروهيت مهُلر ويؿخسضم

اث ؤو ٞغاصألا يض جغج٨ب التي اإلاسالٟاث " هي ؤلال٨تروهيت والجغاثم .ال٣اهىنر ٖلى الخاعظت  الجغيمت بضاٞ٘ ألاٞغاص مً اإلاجمٖى
 مشل الاجهاالث قب٩اث باؾخسضام مباقغ ٚحر ؤو مباقغ للطخيت ٣ٖلي ؤو ماصر ؤطي ؤو الطخيت ؾمٗت بيظاء وو٣هض

غ ويمشل ؤلال٨ترووي، والبريض الضعصقت، ٚٝغ ؤلاهترهذ،  طل٪، وم٘ الىن٠، َظا مً ؤبٗض .واإلاىوايل ؤلال٨تروهيت الجغيمت ظَى
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ما٫ غاى بالخاؾىب الهلت طاث ٞاأٖل  اإلاخهلت الجغاثم ؤق٩ا٫ طل٪ في بما يغع، ؤو ماليت م٩اؾب جد٣ي٤ ؤو شخهيت أٚل
  " ."ؤلال٨تروهيت الجغيمت"إلاهُلر ؤوؾ٘ مٗجى يمً ج٣٘ ظميٗها ال٨مبيىجغ بمدخىياث اإلاخٗل٣ت وألاٞٗا٫ بالهىيت،

 ؤو مباقغة) بُغي٣ت (ؤلاهترهذ وقب٨ت الغ٢مي آلالي الخاؾىب) الال٨تروهيت الخ٣ىيت ٞيه حؿخسضم ميااظغ وكاٍ وهي"

ىا.  "اإلاؿتهضٝ ؤلاظغامي الٟٗل لخىٟيظ ٧ىؾيلت (مباقغة ٚحر  الجغاثم مً الىٕى لهظا الدؿمياث ازخالٝ بلى ؤلاقاعة مً البض َو
 الجغيمت و الاٞتراضخي هدغاٝالا ؤو. الاٞتراييت الجغيمت و الخ٨ىىلىظيا ظغاثم ؤو الاهترهذ وظغاثم ال٩ىمبيىجغ ظغاثم مشل

 hi-tech crime الٗاليت الخ٣ىيت ظغاثم ؤو  cyber crime الؿيبحريت

 اإلاٗلىماث ج٣ىيت اؾخٛال٫ ًٖ الىاقئت الجغاثم ٖلى للضاللت مىخض ٢اهىوي مهُلر بٛياب وكحر ؤن بض ال ؤهه" ٦ما
 ؤو ؤإلاٗلىماحي الازخالؽ ظغيمت ٖلحها يُل٤ ألازغ والبٌٗ ؤإلاٗلىماحي الٛل ظغيمت ٖلحها يُل٤ ٞالبٌٗ  واؾخسضامها،

ظا  . "اإلاٗلىماجيت بالجغيمت حؿميتها يًٟلىنر وآزغون ؤإلاٗلماحي الاخخيا٫  الىٕى َظا مشل م٘ الخٗامل نٗىوت ٖلى ؤزغ صليل َو
ىنر بان ٖلمىا بطا الهٗىوت جؼصاص ٦ما. الجغاثم مً  بطا ظغيمت وجهايٗخبر ال بطا ال٨تروهيت ظغيمت حؿميتها في يسخلٟىنر اإلاكٖغ

ها ي٩ىنر ؤن بض ال بط ٣ِٞ، الال٨تروهيت الىؾاثل ٖلى حٗخمض ٧اهذ  .ال٨ترووي خؿاب ٦ؿغ٢ت ال٨تروهيا ؤيًا مىيٖى

 ال٩ىمبيىجغ ٞحها يؿخسضم التي الجغاثم: ال٩ىمبيىجغ ظغاثم مً مسخلٟت ؤهىإ زالر بحن هٟغ١ر ؤن يجب" الهضص بهظا
 الٟحروؾاث، وبعؾا٫ ال٩ىمبيىجغ ؤظهؼة ازترا١ مشل الجغيمت، مدل ٞحها ال٩ىمبيىجغ ني٩ى التي والجغاثم الاخخيا٫، مشل ٦إصاة

 سجالث لخسؼيً ٧ىؾيِ اؾخسضامه ٖىض طل٪ ومشا٫ بالجغيمت، يخٗل٤ ٞيما زاهىرر ٞحها ال٩ىمبيىجغ صوعر ي٩ىنر التي والجغاثم

  . "ؤلاظغاميت الٗملياث

 10 ٧ل ج٣٘ ال٨تروهيت ظغيمت َىا٥  2007 ٖام بغيُاهيا في " ؤلاخهاثياث بٌٗ حٗغى الٓاَغة َظٍ زُىعة لخبايً و
 خالت ؤل٠ 92 َىا٥ بيىما (خالت ؤل٠ 850) الجيسخي الخدغف لجغاثم حٗىص ٞحها وؿبت وؤ٦بر (بالؿىت ظغيمت مليىنر 3) زىاوي

 ألامىا٫ ٖلى نى٫رللر خالت ؤل٠ 207. الخسغيب ؤو اإلاٗلىماث ؾغ٢ت بهضٝ الخىاؾيب الزترا١ خالت ؤل٠ 145و الهىيت، لؿغ٢ت
 الال٨تروهيت الجغيمت ؤٖما٫ مً   %80  خىالي َىا٥ ؤن ٦ما"   . "الاثخماهيت البُا٢اث ؤع٢ام ٖلى للؿُى الاخخيا٫ زال٫ مً

 الخبيشت، البرمجياث  صوعة ٖمل ق٩ل ٖلى ألاؾىص، الال٨تروهيت الجغاثم ؾى١ر م٘ اإلاىٓم، اليكاٍ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل في جيكإ

حروؾاث   ". اإلااليت اإلاٗلىماث زمً و٢بٌ البياهاث ووي٘...ال٩ىمبيىجغ ٞو

: ألاشخاص غلى الىا ػت اإلاػلىماجُت الجشابم جطملُف: زاهيا

ه والعب القزف حشابم -1 ا ألا٦ثر وال٣ظٝ الؿب ظغاثم حٗض: "العمػت وحشٍى  يؿخٗمل خيض الكب٨ت، هُا١ في قيٖى
 بعاصجه بن بل ٖليه، اإلاججي قٝغ وجسضف جمـ بظيئت ٖباعاث والؿب ال٣ظٝ ظغاثم الٗامت ال٣ىاٖض خؿب الجاوي

                                                           
ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات اجلرائم ادلستحدثة يف ظل ادلتغَتات والتحوالت . ادلفهوم واألسباب: اجلرائم االلكًتونية. (4 20سبتمرب  4-2). البداينة، ذياب  

 4ص. اإلقليمية والدولية، األردن
 15 ص .احلقوقية احلليب منشورات: بَتوت .( .ط)،(االلكًتونية اجلرائم):واإلنًتنت اتيةادلعلوم جرائم .(2007). اهلل اهلل، عبد عبد 2
3
 ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات اجلرائم ادلستحدثة يف. قراءة يف ادلشهد القانوين واألمٍت: اجلرائم ادلعلوماتية وطرق مواجهتها. (4 20سبتمرب  4-2). عكور، سومية 

 3ص . إلقليمية والدولية، األردنظل ادلتغَتات والتحوالت ا
4
أعمال الندوة . قضيية جديدة آم فئة سلتلفة؟ التناغم القانوين ىو السبيل الوحيد: (اجلرائم السيبَتية): اجلرائم االلكًتونية . (2007جويلية، ) .السنباطي، ايهاب  

 20ص.ادلملكة ادلغربية. اجلرائم ادلتصلة بالكومبيوتر: اإلقليمية حول 

5
 4ص . اجلرمية االلكًتونية  عرب االنًتنت أثرىا وسبل مواجهاهتا. (ت.د). طفى مسَت و سلمان زلمود وعبد الرمحن حسنمص  

6
 9ادلرجع السابق، ص . البداينة، ذياب 
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ا ه٣ل لم بن الىؾاثل َظٍ بخضي الاهترهذ ؤنبدذ ووالخُىعر .بالظاث لظل٪ اججهذ  ٖباعاث جغؾل ٞٗاصة-عواظا ؤ٦ثَر
 إلاكاَضتها اإلاى٢٘ َظا يضزل مً ب٩ل ياصر ما الىيب نٟداث ٖلى ج٨خب ؤو جغؾم ؤو الهىحي البريض ٖبر وال٣ظٝ الؿب

 ٖلحها يُل٘ لم ٕواطا الٗلجي، الؿب في الدكغيٗاث مً ال٨شحر جُلبه الظر الٗلىيت ع٦ً بظل٪ ويخد٤٣ بلحها، الاؾخمإ ؤو

  ."الٗلجي ٚحر ال٣ظٝ ؤو الؿب مىاص جُبي٤ يم٨ً ٞةهه ؤخض

: ؤلاباخت ونشش ضناغت -2

 لهظٍ اإلاضمغة زاعآلا وؤن خ٣ي٣يت مك٩لت ؤنبدذ ؤلاباخيت اإلاىا٢٘ ؤن ( Adsit, 1999 )  ؤصؾذ صعاؾت وضخذ ٦ما" 
ا يلمـ ؤن ويم٨ً آلازغ، صونر مجخم٘ ٖلى ج٣خهغ ال اإلاىا٢٘ خهاب ظغاثم اعجٟإ ٖلى الؿيئت ؤزاَع  ٖامت بهٟت الٚا

ٟا٫ واٚخهاب  بض٫ الابخظا٫ بلى اليؿاء هدى الكٗىعر وحٛيحر ومباصئها ل٣يمها الٗاثلت ٣ٞض الجيسخي، الٗى٠ زانت، بهٟت ألَا

 بصمان في ٦بحر صوعر مى٢٘ ؤل٠ (70) بدىالي ٖضصَا ي٣ضع والتي ؤلاهترهذ ٖلى ؤلاباخيت اإلاىا٢٘ ل٨ثرة ؤن ويبضوا .الاخترام

 جهٟدىا شخو مليىنر ( 906 )ٖضصَم البالٜ ؤلاهترهذ مؿخسضمي مً (: 15 ) وؿبت ؤن ؤجطر خيض ٖلحها ؤلاهترهذ مؿخسضمي
  "( 1998 )ٖام ابغيل قهغ في ؤلاباخيت اإلاىا٢٘

مت -3  ًقتواإلاػا التهذًذ حٍش

يض بالتهضيض ي٣هض" ى بالكغ، الٖى  ما ؤيغاع مً ؤلاوؿان،وجسىيٟه بعاصة ٖلى بالًِٛ الىٟـ في الخٝى ػعٕ َو

  ."نلت بها له ؤشخام ؤو ؤقياء ؾيلخ٤ ؤو ؾيلخ٣ه

 :يلي ما وحكمل: الصخطُت انخداى -4

ن شخطُت انخداى حشابم - أ  :آلا ٍش

 ا٦بر ٢ضعة ؤُٖى ؤلاهترهذ لكب٨ت اإلاتزايض الخىامي ؤن بال ال٣ضيمت الجغاثم مً آلازغيً شخهيت اهخدا٫ ظغاثم حٗخبر"

 ال٨شحر ؤلاهترهذ قب٨ت في ٞخىدكغ .ظغاثمهم اعج٩اب في مجها والاؾخٟاصة الطخيت ًٖ اإلاُلىوت الصخهيت اإلاٗلىماث ظم٘ ٖلى
الهاث مً ت ؤلٖا  الطخيت، مً ازخياعيت ثمٗلىما ٖلى الاؾديالء مداولت في ؤلاوؿاوي الُم٘ ٚغيؼة ٖاصة جضاٖب والتي اإلاكبَى

 ًٖ ؤلاٞهاح الخا٫ بُبيٗت يخُلب والظر زحريت لجهت عمؼرر بمبلٜ يؿاَم مً ي٨ؿبها ٞسمت ظاثؼة ًٖ بٖالن مشال ٞهىا٥
 الخحريت، الجهت لهالر الغمؼرر اإلابلٜ لخهم الاثخمان بُا٢ت ع٢م وألاَم والٗىىان ٧االؾم الصخهيت اإلاٗلىماث بٌٗ

م  ضخيخه ي٣٘ ؤن اإلاؿدبٗض مً ليـ اهه بال واخخيا٫ ههب ٖمليت اهه بم٩ان الىيىح مً ٖالنؤلا َظا مشل ؤن مً ووالٚغ

 مً السخب ؤو البى٩ي عنيضٍ ٖلى الاؾديالء بلى الصخهيت اهخدا٫ ظغيمت جاصر ؤن ويم٨ً .ؤلاهترهذ مؿخسضمي مً ال٨شحر

.  الطخيت ؾمٗت بلى ؤلاؾاءة ختى ؤو الاثخماهيت بُا٢خه

 :  ؼاإلاىا شخطُت انخداى  - ب

، خضيض يٗخبر ألاؾلىب َظا ؤن م٘
ً
 ؤلاٞغاص، شخهيت اهخدا٫ مً ا٦دكاٞه في نٗىوت وؤ٦ثر زُىعة اقض اهه بال وؿبيا

 ازترا١ وبؿهىلت يم٨ً خيض ألامً الاجها٫ هٓم زال٫ مً الاجها٫ يخم التي اإلاىا٢٘ م٘ ختى ألاؾلىب َظا جىٟيظ يم٨ً خيض
 ٦مى٢٘ بخدىيله ي٣ىم زم ومً ٖليه للؿيُغة اإلاى٢٘ ٖلى اإلاجغم يكىه بهجىم خا٫الاهذ ٖمليت وجخم ألامجي، الخاظؼ َظا مشل

                                                           
 88 ص .العربية النهضة دار: القاىرة .اإلنًتنت لشبكة ادلشروع غَت االستخدام عن الناشئة اجلرائم .(ت.د). زلمد الكعيب،  
: من 6 20-0 -5 مت االسًتجاع يوم  423 -  - مكة .وقانوين شرعي منظور من االنًتنت جرائم . منشاوي، زلمد 2

http://www.ba-menoufia.com/books-pdf/1304065160509f5b748.pdf 
 88 ص .ادلرجع السابق. زلمد الكعيب، 3
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 جىظيه بلى ياصر مما َىا٥ به الخام البرهامج بتر٦يب ي٣ىم زم اإلاكهىعيً الخضمت م٣ضمي ألخض مى٢٘ ازترا١ يداو٫ر آو بيجي
 في اإلاىا٢٘ شخهيت اهخدا٫ ؾلىبؤ اؾخسضام ي٨ثر ؤن ويخى٢٘ .اإلاكهىعر اإلاى٢٘ اؾم ٦خابت بمجغص مى٢ٗه بلى شخو ؤر

  ."ا٦دكاٞها لهٗىوت هٓغا اإلاؿخ٣بل

مت أسماو: زالشا  اإلاػلىماجُت الجٍش

 يمشل ماصر ع٦ً مً بطن اإلاٗلىماجيت للجغيمت بض ٞال اإلاٗىىر، والغ٦ً اإلااصر الغ٦ً َما عثيؿيحن ع٦ىحن ٖلى الجغيمت ججهٌ

 . ؤإلاٗلىماحي اإلاجغم بعاصة ًٖ يٗبر مٗىىرر ع٦ً مً ؤيًا بض وال زباتها،ب يم٨ً بهىعة الٟاٖل بعاصة ًٖ ويٗبر اإلالمىؽ ٦ياجها

 اإلاادي لشلنا -1

 ، الخجغيم صاثغة جضزل ال ألجها ؤ٩ٞاع مً ؤلاوؿان زلض في يضوعر بما ٖبرة ال بط بزباجه يم٨ً امخىإ ؤو ٞٗل مً بض ال
ليه الٟٗل ٖلى ي٣٘ الظر الخهيي٠ خؿب ألزغ خا٫ مً يسخل٠ َىا اإلااصر والغ٦ً  اإلاٗلىماجيت الجغيمت خهغ يم٨ً ال ٖو

 الجغيمت ون٠ جدمل والتي اإلاغج٨بت الىا٢ٗت حك٩ل ٣ٞض ، واخض ج٨يي٠ جدذ

 ال٣ىاٖض بٌٗ زال٫ مً ال٣ٗىواث ٢اهىنر ٖليه يجغرر إلاا جماًما مُاب٤ وبك٩ل جدغيٌ ؤو تهضيض ؤو ٢ظٝ وا٢ٗت اإلاٗلىماجيت

ظا .ال٩ىمبيىجغ ظهاػ َغ١ر ًٖ الىا٢ٗت الجغاثم ٖلى ختى خ٨مها يىُب٤ التي  ههىم جُبي٤ يم٨ً بط بق٩اال، يؿبب ال َو
 ؾاب٣تها ووحن بيجها الخميحز يخُلب الؿلى٥ مً ؤهىاٖا َىا٥ ؤن بال الخ٣ليضيت، الؿلى٦ياث َظٍ ٖلى ال٣ٗىواث ٢اهىنر

ظا ، (الخ٣ليضيت)  . الدكغيعي للخضزل يضٖى ما َو

 اإلاػنىي  الشلن -2

 ال الجغيمت ماصياث ؤن طل٪ ، هٟسخي ٦يان طل٪ ٞى١ر هي بل ، ٖليه يترجب وما الٟٗل ٢ىامه ازالًور ماصًيا ٦ياها ليؿذ الجغيمت
ظا ، مؿاوليت إلاٟغصَا جيصخئ  مً جغج٨ب ؤن بض ٞال ، ؤزغير ظغيمت ؤيت قإن قإجها اإلاٗلىماجيت الجغاثم ٖلى يؿغرر اإلاى٤ُ َو

 الهٟت بهظٍ ال٣ٗىواث ٢اهىنر لهم يٗتٝر ال مً ٖجها يؿإ٫ ال ووظل٪ (ظؼاثيا مؿئى٫ر) ؤٞٗاله جبٗت جدمل ٖلى ٢اصع شخو
م ظٍ الجاوي وشخهيت الجغيمت ماصياث بحن جغوِ ٖال٢ت ٖامت بهٟت اإلاٗىىرر والغ٦ً. ؤلاعاصة ؤو ؤلاصعا٥ ٞا٢ض ٧ان مً َو  َو

غ ، الؿلى٥ َظا وهخاثج ؾلى٦ه ٖلى الجاوي ؾيُغة في وجخمشل لل٣اهىنر لىم مدل ج٩ىنر الٗال٢ت  ومً عاصةؤلا الٗال٢ت َظٍ وظَى

 بما الجغاثم ج٩ىنر وومىظبه له، ؤؾاؾا اإلاٗىىرر الغ٦ً يٗخمض للجغاثم ج٣ؿيم َىا٥ ؤن ومٗلىم .  هٟؿيت َبيٗت طاث ٞهي زم
  . ٖمضيه ٚحر وبما ٖمضيه

 : وؤلانترنذ آلالي الخاظب حشابم أنىاع: عابٗا

 بلى يضزل ٦مً مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت الؾخٛاللها ليآلا الخاؾب في اإلاسؼهت البياهاث مٗالجت مغا٦ؼ حؿتهضٝ : ألاولي اإلاجمىغت
 َظا يمحز وما ، البُا٢ت مال٪ خؿاب مً مبالٜ ٖلى بىاؾُتها يدهل اثخمان بُا٢اث ؤع٢ام ٖلى ويدهل الكب٩اث بخضي

  .البُا٢اث َظٍ ؤصخاب ؤؾماء بٌٗ في حكابه َىا٥ ي٨ً لم ما ا٦دكاٞه بم٩ان الهٗىوت مً اهه الجغاثم مً الىٕى

ا ؤو الخالٖب ب٣هض آلالي الخاؾب في اإلاسؼهت البياهاث مٗالجت مغا٦ؼ حؿتهضٝ : الثانُت غتاإلاجمى  ويمشل ظؼثيا ؤو ٧ليا جضمحَر
ت الىؾاثِ اخض في مسجل بغهامج ووىاؾُت ؤو ؤلال٨ترووي البريض ٖبر اإلاغؾلت الٟحروؾاث الىٕى َظا  والخانت اإلاخىٖى

                                                           
 ادلرجع السابق  .منشاوي زلمد 1

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397 من 6 20-  -7 مت االسًتجاع  يف . وماتيةادلعل اجلرمية. غايب، نصار 2
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 مسههت خمايت بغامج بىاؾُت الخاالث مٗٓم في الٟحروؾاث َظٍ ٫مض ا٦دكاٝ ويم٨ً آلالي الخاؾب بغامج بدسجيل
  .الخمايت مً صعظت ؤ٢صخى لًمان الخمايت بغامج بياهاث ٢اٖضة جدضيض ألامغ يكتٍر ول٨ً الٟحروؾاث َظٍ ًٖ للبدض

 الكغ٧اث بخضي في الىٕى َظا مً ظغيمت و٢ٗذ و٢ض ما، ظغيمت العج٩اب آلالي الخاؾب اؾخسضام حكمل: الثالثت اإلاجمىغت
ٟحن اخض ٢ام خيض الياههيب ظىاثؼ ٖلى سخبا حٗمل التي ألامغي٨يت  مٗحن ع٢م لخدضيض آلالي الخاؾب بخىظيه بالكغ٦ت اإلاْى

 .مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت شخو بلى الجاثؼة ٞظَبذ َى ازخاٍع ٢ض ٧ان

 لهم اإلاغزو ألاشخام ٢بل مً ٢اهىوي ٚحر بك٩ل اؾخسضامه ؤو آلالي الخاؾب اؾخسضام بؾاءة حكمل :الشابػت اإلاجمىغت
٠ اؾخسضام َظا ومً باؾخسضامه   .الٗمل جسو ال ؤمىعر في ٖمله اهتهاء بٗض لجهاٍػ اإلاْى

مت  طابظ: زامؿا  :اإلاػلىماجُت الجٍش

ا ونٟاث بسهاثو جخمحز اإلاٗلىماجيت الجغيمت"  ا ًٖ جمحَز  في الىٓغ يلٟذ ما ٞإو٫ر ألازغير الجغاثم ؤهىإ مً ٚحَر
 ٧األؾلخت الخُغة ألاصواث اؾخٗما٫ وال الٗى٠ العج٩ابها جخُلب ٞال الٗى٠ ًٖ وبٗضَا وٗىمتها َى جيتاإلاٗلىما الجغيمت

ا، حَر ت بياهاث ٞى٣ل ٚو   .ؤػعاع إلاؿاث بلى بال جدخاط ال مشال البىى٥ بإعنضة الخالٖب ؤو ممىٖى

ت جىٟيظَا بةم٩اهيت ؤيًا جمخاػ اإلاٗلىماجيت الجغيمت بن زم ر ٢هحر بى٢ذ جغج٨ب إلاٗلىماجيتا الجغاثم ٞإٚلب بؿٖغ
ً
 ظضا

ر اإلاٗلىماجيت الجغيمت وجخمحز الىاخضة، الشاهيت يخجاوػر ال ٢ض
ً
 في الجغيمت ٞاٖل وظىص جخُلب ٞال بٗض ًٖ اعج٩ابها بةم٩اهيت ؤيًا

 في الخاؾىب ٖلى ال٣اثم ٞالصخو ٞيه، ي٩ىنر التي اإلا٩ان ًٖ بٗيض م٩ان في ظغيمخه جىٟيظ للٟاٖل يم٨ً بل الجغيمت؛ م٩ان

ر يدى٫ر ؤن يؿخُي٘ َى٦يى في اإلاهاٝع ؤخض
ً
ه بلى. َى٦يى في اإلاهٝغ ٕٞغ مً اإلاا٫ مً مبلٛا  هيىيىع٥ ؤو ؤإلااهيا في بغلحن في ٖٞغ

 صولت في الٟاٖل ي٩ىنر ؤلاهترهذ ٖبر جغج٨ب التي اإلاٗلىماجيت الجغاثم مً الٗٓمى الٛالبيت وان ألامحر٦يت، اإلاخدضة الىالياث في

ظا .ؤزغير ةصو٫ر في ٖىه واإلاججي ر الضولي الخٗاونر وظٗل اإلا٩اوي، باالزخهام جخٗل٤ مكا٧ل ْهىعر بلى ؤصي َو
ً
ر ؤمغا

ً
 إلاىاظهت مدخما

ت الخسٟي وبم٩اهيت ؤع٧اجها بزباث لهٗىوت هٓغا  ."وم٩اٞدخه ؤلاظغام مً الجضيض الىٕى َظا . اعج٩ابها بٗض الازخٟاء وؾٖغ

 :أإلاػلىماحي اإلاجشم ضفاث: ؾاصؾا

ذ ل٣ض  وي٨مً .ال٣ٗىوت وج٣ضيغ لخبريغ ٦إؾاؽ ظغمه ظؿامت ومضي وشخهيخه اإلاجغم، جدضص التي عاؾاثالض جىٖى

ل والاهترهذ ال٨مبيىجغ مجغم خالت في ال٣ٗىوت وج٣ضيغ جبريغ يم٨ً ٦ي٠ :جل٪ خالخىا في الؿاا٫  مدضص همىطط َىا٥ َو
 َاالء بحن مكتر٦ت ؾماث َىا٥ وبهما إلاٗلىماحي،ؤ للمجغم مدضص همىطط َىا٥ ي٩ىنر ؤن يم٨ً ال بالخإ٦يض ؤإلاٗلىماحي؟ للمجغم

 :يلي ٞيما الؿماث جل٪ بظما٫ ويم٨ً اإلاجغمحن

 ؤو اإلاغوع ٧لماث و٦ؿغ الكب٩اث ازترا١ في ومهاعاجه مضاع٦ه ويؿخٛل الخ٣ىيت اإلاهاعة في ٞاث٣ت ٢ضعة له :مخخطظ مجشم 1-
ر ٧ل ٖلى ليدهل الكب٩اث ٖالم في ويؿبذ الكٟغاث،  ومً الخىاؾب ؤظهؼة في اإلاىظىصة واإلاٗلىماث بياهاثا٫ مً وزمحن ٚا٫ٍل

 .الكب٩اث زال٫

٠ ٞهى صاثًما، للجغيمت يٗىص بإهه ؤإلاٗلىماحي اإلاجغم يخمحز :لإلحشام ٌػىد مجشم 2-  الخىاؾيب ٖمل ٦يٟيت في مهاعاجه يْى

 يد٤٣ ال ٢ض ٞهى .ومغاث عاثم به اإلاهغح ٚحر الضزى٫ر في الكب٩اث ؤهٓمت في والخد٨م واإلاٗلىماث البياهاث جسؼيً و٦يٟيت
 .الازترا١ في ومهاعجه ب٣ضعجه قٗىعٍ هديجت وبهما ؤلايظاء بهضٝ الازترا١ ظغيمت

                                                           
 .ادلرجع السابق . منشاوي زلمد  
  حلب . للمعلوماتية السورية للجمعية مؤدتر يف ورقة عمل قدمت  .ادلعلوماتية اجلرمية. (2000). السالك، كامل 2
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له ما الخ٣ىيت واإلاهاعاث ال٣ضعاث مً له :مدترف مجشم 3- ٠ ألن يَا خضاء والىهب والؿغ٢ت الازترا١ في مهاعاجه يْى  ٖلى والٖا
ا ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ر حَر  .اإلاا٫ بلم٣ا الجغاثم مً ٚو

له ما اإلاهاعاث مً اإلاجغم َظا يمخل٪ خيض :رمى مجشم 4-  ؤن حؿخُي٘ ال ختى ألامىيت، ألاهٓمت في وجُىيغ بخٗضيل لل٣يام يَا

  ."الخىاؾيب ؤظهؼة صازل ؤو الكب٩اث زال٫ مً ؤلاظغاميت ؤٖماله وجدب٘ جالخ٣ه

مت والى اةي القانىني ؤلاؾاس  اإلاشأة غذ الالنترونُت للجٍش

مت الخطذي ؾشر : ؤوال  اإلاشأة غذ ؤلالنترونُت للجٍش

 ال٣اهىنر عظا٫ صٞ٘ زانت بهىعة والجؼاثغيت الٗغويت و ٖامت بهىعة اإلاغؤة يض ؤلال٨تروهيت الجغاثم جؼايض بن
 الؿلى٥ مغج٨ب يجغم الظر ال٣اهىنر مجها الجغاثم مً الىٕى َظا إلاداعوت هاظٗت خلى٫ر في الخ٨ٟحر في الضو٫ر في ال٣غاع وؤصخاب

 للدسجيالث الغظٕى يم٨ً بط واإلاسخلٟت اإلاخاخت الخ٨ىىلىظيت الىؾاثل ؤو الاهترهذ قب٩اث ٖلى به اإلاٗمى٫ر لل٣اهىنر زال٠الم

ظا الال٨تروهيت الُغي٣ت بىٟـ اإلاجغم ؤزغ وا٢خٟاء ت يؿمى ما َو  ختى ال٣اهىنر مً الىٕى َظا مً بض ال بط. الال٨تروهيت بالكَغ
. ظغيمخه و٫رٞو ا٦خملذ ٦ما مدا٦مخه ٞهى٫ر ج٨خمل

 ٧لمت وحٛيحر ال٩امحراث ٦خُٗيل الٟغص مؿخىير ٖلى الخضابحر اجساط زال٫ مً الجغاثم َظٍ إلاشل الخهضر ؤَميت وجٓهغ

ضم مٗيىت، ٞترة ٧ل الؿغ ظا... ٦ثر ؤٞغاص يضزلها التي اإلاىا٢٘ ٖلى زانت الخانت واإلاٗلىماث الهىعر وكغ ٖو  ؤيًا الاَخمام َو

 بلى الخاظت بًغوعة مىه وا٢خىاٖا ألاوعبي اإلاجلـ بيجها مً الضوليت اإلاىٓماث و ٧ىماثوالر"  الضو٫ر مؿخىير ٖلى يٓهغ
 وصٖم اإلاالثم الدكغي٘ ب٢غاع زال٫ مً وطل٪ الال٨تروهيت، الجغيمت مً اإلاجخم٘ خمايت بلى تهضٝ مكتر٦ت ظىاثيت ؾياؾت
 بم٩اهيت بمساَغ واَخماما ال٩ىمبيىجغ قب٩اث ةٖىلم واؾخمغاع ٖملياث ؤخضزتها التي الخٛحراث لٗم٤ وبصعا٧ا الضولي الخٗاونر

 وه٣لها جسؼيجها يم٨ً الجغاثم َظٍ بمشل اإلاخٗل٣ت ألاصلت وؤن الجغاثم، اعج٩اب في الال٨تروهيت واإلاٗلىماث ال٩ىمبيىجغ اؾخسضام

  "الكب٨ت َظٍ ٖبر

 مً ٧ل اج٤ٟ ٣ٞض طل٪ ٖلى اإلاجغم هىايا جدضيض ونٗىوت الاهترهذ نٟداث ٖلى اإلاُٗياث م٘ الخٗامل لُبيٗت هٓغا 

٘"  ٖلى الجؼاثغرر و الٟغوسخي اإلاكٕغ ما٫ بلى الخجغيم ؾ٠٣ ٞع  اإلاكٕغ هو ول٣ض. اإلاجغص الٗؼم ججغيض مً بض٫ الخدًحريت ألٖا

ت في قاع٥ مً ٧ل يٗا٢ب < 04/15 ال٣اهىنر مً 5 م٨غعر 394 اإلااصة بىو الجىاجي الاجٟا١ ٖلى ال٣ٗاب ٖلى الجؼاثغرر  ؤو مجمٖى
ضاص بٛغى اجٟا١ في  ؤو بٟٗل مجؿضا الخدًحر َظا و٧ان ال٣ؿم، َظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ؤ٦ثر ؤو لجغيمت ؤلٖا

   "الٟغوسخي الجىاجي ال٣اهىنر مً 323/4 اإلااصة الىو َظا وي٣ابل >. طاتها اإلا٣غعة بال٣ٗىواث يٗا٢ب ماصيت ؤٞٗا٫ ٖضة

غ اإلااصة َظٍ بن  َظا زُىعة إلاىاظهت ي٨ٟي ال بط مجهم، اليؿاء زانت ل٨تروهيتالا الجغاثم لطخايا بياٞيت خمايت جٞى
ت مً به جخمحز إلاا الجغيمت في الكغوٕ ختى الاهخٓاع الجغاثم مً الىٕى  اإلاٗلىماث مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر وه٣ل جىٟيظ ؾٖغ

 الجغيمت َبيٗت نال ٧اٞيت ٚحر ج٩ىنر اإلاخبٗت الخمايت ؾبل ووالخالي ألاع٧ان ٧املت الجغيمت ؾخ٩ىنر ٞديجها الال٨تروهيت
ت بلى باإلياٞت اإلاؿخسضمت ألاصواث في جسخل٠ ؤجها بال اإلااصيت ألاٞٗا٫ هٟـ جخًمً ؤجها وعٚم الال٨تروهيت ا ؾٖغ  اهدكاَع

 في اإلاكغوٖت ٚحر الؿلى٦ياث لغصٕ الٗالط مً زحر ٞالى٢ايت. الُغ١ر بإبك٘ نىعَا ووكغ اإلاغؤة بؿمٗت جمـ التي ٧الجغاثم
 ال٣ٗىواث وجخٗضص. الشاوي الىه٠ ًٖ اإلاؿئىلت وحٗبر اإلاجخم٘ هه٠ ٧ىجها زانت بهىعة واإلاغؤة ةٖام بهىعة ألاٞغاص خ٤
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 خؿب ؾىىاث 3 بلى قهغيً بحن والخبـ ماليت ٚغامت بحن للجغيمت الخدًحر ؤو ال٩املت الجغيمت خالت في اإلاجغم ٖلى اإلاؿلُت
: ليتالخا الى٣اٍ زال٫ مً ال٣اهىنر صوعر ٖغى ويم٨ً.  الٟغوسخي اإلاكٕغ

: الاهترهذ وظغاثم اإلاخباصلت ال٣اهىهيت اإلاؿاٖضة" 

 الضو٫ر ظمي٘ اللتزام واضخت خاظت زمت .

 ؤلام٩ان ب٣ضع مٟهال الُلب زُاب ي٩ىنر ؤن بلى خاظت زمت. 
 لظل٪ مًُغا ٦ىذ بطا بال عؾميا َلبا ج٣ضم ال. 

 بظل٪ ألازغير الضولتٙ ابل ؤظلها، مً الُلب ٢ضمذ التي للمٗلىماث بداظت حٗض ولم عؾميا َلبا ٢ضمذ بطا. 

 الض٢ت وظه ٖلى جغيضٍ ما وخضص الُلباث مً ألاصوى الخض بال ج٣ضم ال. 

 خؿاؾت، مٗلىماث الخُاب في جضعط ألن مًُغا هٟؿ٪ ججض ما ٦شحرا اإلاؿاٖضة، ٖلى للخهى٫ر عؾميا َلبا ج٣ضم ول٩ي

ىا٥ ت َو    ."الخؿاؾت اإلاٗلىماث َظٍ لخمايت الخُىاث مً مجمٖى

 ونٗىوت والانُالحي ال٣اهىوي الخالٖب مً يٗاوي يب٣ى ألهه الال٨تروهيت الجغيمت إلاداعوت ي٨ٟي ال صٍوح ال٣اهىنر بن

ضم الخسٟي ٖلى ل٣ضعجه بض٢ت الٟاٖل جدضيض  آزغ هٕى مً مك٩لت جىاظهه ال٣اهىنر ؤن ٦ما. بؿهىلت الىىايا بزباث ؾهىلت ٖو
غ١ر ٦تروهيتالا٫ الىؾاثل مؿخىير ٖلى حٛحراث و جُىعاث خضور بم٩اهيت وهي  م٘ مؿخ٣بال يخماشخى ال مما مٗها الخٗامل َو

 َظٍ إلاشل للخٗغى اإلاغؤة ججىب و٢اثيت زُىاث بٗضة ال٣يام وظب لهظا ؾاب٣ت؟ ٞترة في بسهىنها ؾيذ التي ال٣ىاهحن

: اإلاغؤة وؤزال٢ياث بؿلى٦ياث يخٗل٤ ما ومجها الخ٣ىيت باألمىعر يخٗل٤ ما ومجها الجغاثم

 الخاٞهت ألامىعر في وليـ...اإلاهىيت و الٗلميت اإلاٟيضة مىعرألا في الاهترهذ اؾخسضام .
 ؤمىت بُغي٣ت ال٩ىمبيىجغ اؾخسضام خى٫ر جضعيبيت صوعاث بظغاء. 

 يت  .خياتها مجاالث ظمي٘ ٖلى الال٨تروهيت الجغيمت بسُىعة اإلاغؤة جٖى
 يت خضاءاث ببكاٖت اإلاجخم٘ جٖى خضاء ٞه اإلاغؤة ٖلى الال٨تروهيت الٖا  .ظخم٘الم ٧ل ٖلى ٧ااٖل

 الي ؤمجي مؿخىير جبجي  .والكغ٧اث ألاشخام َٝغ مً اإلاؿخىير ٖو

 ال٩ىمبيىجغ ظهاػ ٖلى صوعر بمسر ال٣يام. 
 والٗلميت اإلاهىيت للًغوعة بال الىيب نٟداث ٖلى الخانت واإلاٗلىماث والهىعر ألاؾماء اؾخسضام ٖضم. 

 اإلاغوع ؤو الؿغ ٧لمت حٛيحر  Pass Word ًالخمايت ظضعان بوكاء و ؤزغ ٖلى خحن م Firewalls. 
 للمٗلىماث الاخخياَي والخسؼيً الدكٟحر. 

 ؤلام٩ان ٢ضع آلامىت واإلاىا٢٘ اإلاىز٣حن ألاشخام م٘ الخىانل. 

 مؿخمغ بك٩ل ٖمل خالت في الجهاػ بب٣اء ٖضم . 
 الخاظت ٖىض بال ال٩امحراث حكٛيل ٖضم. 

 الهاث وعاء الاوؿيا١ ٖضم ا والتي اإلاٛغيت ؤلٖا  .اإلاهضع ظهىلحنم وؤٞغاص ماؾؿاث جيكَغ
 ت اإلاىا٢٘ صزى٫ر ٖضم  ... وال٣غانىت اإلاجغمىنر يؿخسضمها التي الىاظهت ألجها اإلاكبَى

 وجدييجها للٟحروؾاث اإلاًاصة البرامج اؾخسضام. 

 ؤمىت وؤع٢ام زٍُى َغي٤ ًٖ بال اإلاؿاٖضة بُلب الخانت الُلباث ج٣ضيم ٖضم. 
                                                           

1
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 اإلاشأة لها جخػشع التي الالنترونُت الجشابم: زاهيا

 ؤم الخ٨ىىلىظيت والىؾاثل الاهترهذ مؿخسضمي مً ٧اهذ ؾىاء الال٨تروهيت، الجغاثم مً مىخه ٚحر لٗضص اإلاغؤة ٖغىجذ

 البريض زال٫ مً شخو وجد٣حر حكىيه ؤو ومًاي٣ت جدغف عؾاثل بةعؾا٫ الاهترهذ زضماث اؾخٛال٫: " ؤمشلتها مً ال،

إل الال٨ترووي البريض ازترا١ بم٩اهيت ًٖ ًٞال الال٨ترووي ظا والضيضان الٟحروؾاث اهدكاع. مٗلىماجه ٖلى والَا  يٗجي َو
 واإلاٗا٦ؿاث اإلاكا٧ل -والخإلي٠  -اليكغ خ٣ى١ر ججاوػر بلى باإلياٞت  –ال٣غنىت ؤو  –بالخل٠ اإلاستزهت اإلاٗلىماث بنابت

 حُٗى مٗلىماث ٥َىا ؤن ٦ما الخليٗت، الجيؿيت الغواياث ؤو الهىعر مً َاثل ٖضص الاهترهذ قب٨ت جخًمً: ألازال٢يت
ا  . "الٗالم صو٫ر مً الٗضيض في الضٖاعة بيىث ٖىاويً ًٖ اإلاؿخسضمحن لبٌٗ حَر  واإلاسلت لؤلزال١ اإلاىاٞيت الجغاثم مً ٚو

ت جباص٫ زال٫ مً لها وؾيلت  Bluetooth البلىجىر ي٩ىنر التي الجغاثم مشل. بالخكمت  ٚحر اإلاًمىنر طاث و الٗىيٟت ألاقَغ
إل البلىجىر ال٫ر مً يم٨ً ٦ما ألازالقي  الخجؿـ و مؿخسضميه ؤظهؼة مً واإلاٗلىماث اإلالٟاث وؾغ٢ت الخجؿـ و الَا

 آلازغيً زالله مً حهضص الال٨ترووي اإلاجغم َٝغ مً الطخيت ظهاػ مً اجها٫ بظغاء يم٨ً خيض وحسجيلها، م٩اإلاتهم ٖلى

. خؿىت هىاياَا ؤن يبضو ال و الٛالب في خ٣ي٣يت نج٩ى ال التي الهض٢اث زال٫ مً لها مؿغخاface book  بى٥ الٟيـ ؤو.   مشال

ىص ؤو الخدايل َغي٤ ًٖ الاثخمان بُا٢ت ؾغ٢ت بلى اليؿاء مً الٗضيض جخٗغى ٦ما  ختى ؤو الؼاثٟت الؼواط و الٗمل ٖو

اب والضٖاعة اإلاسضعاث ٖهاباث في للمكاع٦ت ظظبهً َغي٤ ًٖ  عاثمط ؤ٦ثر وما. bots  اإلاٗلىماث ظم٘ بغامج زال٫ مً وؤلاَع
 مسلت نىعر ٞبر٦ت ؤو ٖجهً زانت مٗلىماث وكغ م٣ابل الٗغبي الٗالم في زانت اليؿاء لهً جخٗغى التي والتهضيض الابتزاػ
ا، وتهضيضحهً لهً بالخياء  نىعتها حكىيه جم ٞخاة مً ٨ٞم مجهً وألامىاث لؤلخياء الؿمٗت حكىيه ظغاثم بلى باإلياٞت بيكَغ

. مٗحن خاصر في ؤو مشال مىخدغة مىتها ؤو هجاخها بٗض الاظخماٖيت

ت اإلاشأة فيها مانذ الىا ػُت الخاالث لبػؼ غشع :زالشا مت ضخُت الجضابٍش : الالنترونُت للجٍش

 مً مهضعا ؤنبدذ والجغيمت الٗى٠ زانت اإلاغؤة مجها حٗاوي التي اإلاك٨الث إلاٗالجت وؾيلت ج٩ىنر ؤن بض٫ الاهترهذ بن
حر ؤلاباخيت الهىعر وكغ زال٫ مً طاٍو. يضَا والجغيمت الٗى٠ مماعؾت مهاصع . pornographic images لليؿاء ألازال٢يت ٚو

ظا لليؿاء الجيسخي الاؾخٛال٫ لخهٗيض...الٗىهغيت م٘ امتزط الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم َظا ؤن يبضو ٦ما  يٗٝغ ما بَاع في َو

 واإلاىاص الخيت، الجيؿيت عوىال٘ بلى الىنى٫ر الاهترهذ نٟداث زال٫ ومً للغظل ٞيم٨ً. الاهترهذ ٖلى الجيـ بهىاٖت
غ١ر الخٟاٖليت، ؤلاباخيت بيض اإلاىمـ، قغاء َو ... الجيـ ٖو

ها ي٩ىنر التي الجيـ نىاٖت وحٗخبر ٟا٫ وختى اليؿاء و الٟخياث الٛالب في مىيٖى  مً لل٨شحر مهم جمىيل مهضع ألَا

خاة امغؤة 50000 ًٖ ي٣ل ال ٞما. مشيالتهاو الٓىاَغ َظٍ مداعوت في الاهترهذ صوعر هى٨غ ال ٞةهىا َظا وعٚم ، البدض مدغ٧اث  ٞو
 مىا٢٘ زل٤ في الاهترهذ هجخذ ٣ٞض طل٪ وم٘ الض٢ت، وظه ٖلى طل٪ يخم ٦ي٠ يجهل و اإلاخدضة الىالياث في بهً الاججاع يخم

حر مشل اإلاكا٧ل َظٍ إلا٩اٞدت زانت  مً الٗضيض َٝغ مً ومخابٗتهم الال٨تروهيت للجغاثم حٗغيً اللىاحي لليؿاء مؿاخت جٞى

ظا. اإلاك٩لت هٟـ في الى٢ٕى مً ألازغياث وجدظيغ الخبراث جباص٫ بٛغى و٦ظا لهم اإلاؿاٖضة لخ٣ضيم اإلاسخهحن  صٞ٘ ما َو
حر يغوعة ٖلى الخإ٦يض ٖلحها بال٣اثمحن  في ج٨مً اإلاك٩لت ألن الؿغر، الخٗامل زال٫ مً اإلاىا٢٘، َظٍ إلاؿخسضمي الؿالمت جٞى

ً ال اليؿاء ؤٚلب ؤن  لخىٕى ضخايا ي٨ً اإلاٗلىماث ًٖ البدض ٞبض٫ الاهترهذ، قب٨ت ونالث ٖبر بإمان جى٣لا٫ ٦يٟيت يٗٞغ

. الاهتها٧اث مً َاثل
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 الخٗٝغ مساٞت ٞحها الخٟهيل ٖضم بلى الخىبيه م٘: الخاليت الىا٢ٗيت الخاالث هظ٦غ الاهتها٧اث و الجغاثم َظٍ بحن ومً
ظا ٖلحهً ... ٦شحرة وهي: الخاالث جسكاٍ ما َو

  الجيسخي والخدغف الاؾخٛال٫: ولىألا الخالت

ا َٝغ مً (...والهىعر ألالٟاّ جباص٫ َغي٤ ًٖ) الجيسخي للخدغف جخٗغى ٞخاة  باخشت بى٥ الٟيـ َغي٤ ًٖ ؤزَى
م خاص، ا٦خئاب خالت مً مٗا ٖان و٢ض البيذ هٟـ في ؤزحها م٘ حٗيل وهي بٗض ٞيما ألامغ لخ٨دك٠ اإلاؿخ٣بل ػوط ًٖ  ؤن ٚع

. الؿاٖت لخض الخ٣ي٣ت يٗٝغ لم ألار

 اإلا٩اإلااث وحسجيل الخجؿـ:الثانُت الخالت

 جخدضر وؾمٗها الى٣ا٫ َاجٟها ٖلى بههاث بغهامج بخصبيذ ؤو ججؿـ، ج٣ىيت بىي٘ ػوظها ٢ام بٗضما جُل٤ ػوظت

اثلتها ؤمها م٘ بؿىء ٖىه . ٖو

 الؿمٗت وحكىيه التهضيض: الثالثت الخالت

ًذ ٞلما الؼواط عظل مجها َلب هترهذلال اؾخسضامها ٖضم وعٚم الٗكغيىاث في ٞخاة  ٖلى نىعَا بيكغ َضصَا ٞع
 ؾمٗتها حكىيه في هجر ووظل٪ الٟخىقىب، بخ٣ىيت ٖاعيت امغؤة ظؿض ٖلى وظهها نىعة بىي٘ ٣ٞام له، جىه٘ ٞلم الاهترهذ

. ألاؾغة وومؿاٖضة ٞترة بٗض بال الجغيمت ؤزاع الٟخاة َظٍ جخجاوػر ولم ٦بحر خض بلى

 والكخم الؿب:الشابػت الخالت

 والٟايـ الال٨ترووي البريض و٧ان بؼوظها ٖال٢تها ٦كٟذ بٗضما ؤزغير امغؤة َٝغ مً والكخم للؿب جخٗغى ػوظت

. خ٣ي٣ي ٚحر مؼوع اؾم وعاء جخسٟى اإلاجغمت َظٍ ٧اهذ و٢ض. ألاصاة َى بى٥

 الخاثِ ٖلى الهىعر وكغ َغي٤ ًٖ الؿمٗت و الهىعة حكىيه: الخامعت الخالت

 ٖلى وحٗلي٣اث الهىعر بٌٗ بيكغ ٢امىا ومٗغوٞحن مجهىلحن ؤشخام الجغيمت، مؿغح ٧ان و٥ب الٟيـ خاثِ

. الخؿاباث جهٟيت مً ٦ىٕى مؼاظها وبٞؿاص مجها للىيل مٗغوٞت شخهيت خاثِ

 الال٨ترووي البريض في الهىاج٠ ؤع٢ام اؾخسضام مك٩لت: العادظت الخالت

 ؾغ٢ت ٖلى واإلاجغمحن ال٣غانىت ٢ضعة بؿبب الخلىرر َاجٟهً لىٕو ؤلاميل ٖلى إلاٗا٦ؿاث حٗغيً الٟخياث مً ال٨شحر

. الهاج٠ وع٢م الاؾم ومجها الخانت مٗلىماتهم

 مىتها بٗض لؿمٗتها ؤلاؾاءة: العابػت الخالت

 بإجها بى٥ الٟيـ نٟداث ٖلى مٗلىماث جيكغ ٖمضر، ٢خل ؤم اهخداع َى َل مىتها ؾبب يٗٝغ لم ظامٗيت َالبت

يت ٚحر بُغي٣ت خامال ٧اهذ . ٞاهخدغث قٖغ

 مٛكىف زُيب: الثامنت الخالت

ذ  خاصر في والضيه مىث بؿبب ويديم ؤؾغة بوكاء يغيض ٚىيا ماصبا ٧ان والكاث، الضعصقت ٚٝغ َغي٤ ًٖ ٖليه حٗٞغ
ه وظضٍ بيخا يمل٪ وال ىىان اإلاٗلىماث ٧ل ٖلى خهىله وبٗض ؤباٍ، ي٨ٍغ ألهه ي٨َغ  ٣ٞحر ؤهه جبحن ألاو٫ر الل٣اء وبٗض البيذ ٖو
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 الٟيؿبى٥ ٖلى الخٗاٝع مً ؤقهغ 7 بٗض ي٨ظب ٧ان بإهه وؤ٢غ التهضيضاث ؾلؿلت ووضؤث. ٖاملت امغؤة ٧ىجها اؾخٛاللها يغيض
. الٗمل ًٖ جسلذ و هٟؿيت بهضمت ٞإنيبذ ،(ال٨ظب بهىؽ مهابا ي٩ىنر و٢ض) صخيدت مٗلىمت ؤر يُٗها وال

 الٗاَٟي والاؾخٛال٫ باإلاكاٖغ الخالٖب: الخاظػت الخالت

 الٗاَٟي الٟغاٙ إلالئ والخ٣ي٣ت الىهيدت ألزظ ٧اهذ البضايت مكهىع، شخهياث م٘ جخىانل ؾىت 22 ظامٗيت اةٞذ
 مجغص ؤجهم بٗض ٞيما يدبحن زم مىزى١ر مهضع ؤجهم ويٟترى ؾىا ي٨بروجها ممً واإلاٗؿى٫ر اإلاىم٤ ال٨الم ضخيت ٞى٢ٗذ

. ٦كٟهم مساٞت مٗها الٗال٢ت ي٣ُٗىنر وبٗضَا الضعصقت ٖلى الى٢ذ يًيٗىنر ؤشخام

 الؿمٗت بدكىيه التهضيض زم الٟيؿبى٥ في ٖال٢ت بٗض الجيسخي الخدغف: الػاششة الخالت

ي ٖلى حٗٝغ ظامٗيت َالبت  ٦المه، في مهظبا يبضو و٧ان الصخهيت إلاٗلىماتها ؤلازٟاء زياع اؾخسضام صونر الٟايؿبى٥ في قَغ
ضصَا لها، باليؿبت نضمت و٧اهذ ظيؿيا، بها عفٞخذ ل٣اء، ٖلى اج٣ٟا قهغ ًٖ ج٣ل إلاضة الخٗاٝع ٞترة وبٗض  ؾيسبر بإهه َو

. ألانض٢اء مؿاٖضة بؿبب اإلاك٩لت مً الخغوط اؾخُاٖذ ل٨جها. الٗال٢ت َظٍ ًٖ الخسلي خاولذ بن بها ٞٗله بما الجمي٘

: مجها الٟخياث لباقي جدظيغا الاهترهذ ٖلى وكغث ؤزغير خاالث

 بها حكهحروا٫ الهىعر و اإلاٗلىماث ؾغ٢ت. ؽ.٫ الخالت

 الخ٩ىميت، اإلااؾؿاث بخضي في الاظخماعي الىٕى مؿئىلت وحٗمل اؾمها، ط٦غ ٖضم ًٞلذ والتي (ؽ.٫) يُغثا
 نىعتها ؤخض يؿخٛل ال ل٩ي  الصخهيت، نىعتها ًٖ ٖىيا بى٥، الٟيـ ٖلى الخام خؿابها ٖبر عمؼيت نىعر الؾخسضام

غاى  خؿاب لي ٧ان بط الٗام، ٢غابت ٢بل بها مغعث شخهيت بتلخجغ يٗىص لهىعر وكغرر ًٖ الامخىإ ٢غاع” !مؿيئت أٚل
 ؤ٢بل الظيً ألانض٢اء بال الهىعر جل٪ مكاَضة مً يخم٨ً ؤخض ي٨ً ولم الٗاإلايت، الهضا٢ت مىا٢٘ ؤخض ٖلى شخهيت ونىعر

ى ؤجهم زاللها اإلاخهلحن ؤزبروي! ظىالي ٖلى ٦شحرة ومدليت صوليت باجهاالث ٞىظئذ ألايام ؤخض وفي. نضا٢تهم  ع٢مي اٖٞغ

 (.”!!اليً ؤونر) ؤهجي ازبرووي ؤجهم ختى! بغوٞايلي ٖبر نىعر وقاَضو وبيميلي

م” ج٣ى٫ر(ؽ.٫) وؤجبٗذ ذ ، ؾىيا ظهاػرر يٟخذ ؤخض ال ؤن وي٣يجي ز٣تي ٚع  ٦مبيىجغرر لخٟدو إلا٨خبي ٖاثضة ؤؾٖغ

ا ؤقإ لم التي والخانت الصخهيت نىعر وختى! مؿغو٢ت ظميٗها ؤجها ٞىظضث ؤلاهترهذ، ٖلى وخؿاباحي  ٖبر وكَغ

ا جم (حجاب صونر ل٩ىجها)بغوٞايلي اث وم٣اَ٘ نىعر بةياٞت شخهيتي مىخدل ل٣يام بياٞت! ظميٗها، وكَغ  مسلت ٞيضيَى
 لي ٢غيب ؤعاوي ػمىيت، ٞترة وبٗض ول٨ً،! ٞتر٦خه آلامغ خيا٫ ؤجهٝغ ٦ي٠ ؤٖٝغ لم!. ؾمٗتي لدكىيه بغوٞايلي في باآلصاب

 الهضا٢ت مى٢٘ ٖلى آلازغ َى خؿاب له والظر) ػمالٍئ ؤخض بإن وؤزبروي! مىوايله ٖلى نىعحي ألامىيت، ألاظهؼة في يٗمل
 الخؿاب ؤن مً الخإ٦ض جم وخحن اإلاى٢٘، وعاؾلذ اإلاىيٕى ٞاؾخٟؼوي!! مىوايله ٖلى اإلاى٢٘ طاث مً نىعحي خّمل ،(الٗالمي

 .”الخؿاب ؤٚل٤ خؿابي

 ووالخالي وبيميالتها خؿابها ازترا١ الظر الصخو ؤن خ٩ىميت،ا٫ اإلااؾؿاث بخضي في الاظخماعي الىٕى مؿئىلت  وحٗخ٣ض
 الصخو طاث َى م٨خبها، في بالٗمل الخام ال٨مبيىجغ ظهاػ ٖلى ٧اهذ التي الصخهيت نىعَا وكغ و شخهيتها، اهخدل
 مً م٨ًث بديض باؾخٛاللها، ٢ام ولخبرجه اهه جخى٢٘ بط الٗمل، في ال٨مبيىجغ ظهاػ لهياهت اإلاغاث بخضي في خًغ الظر

ت الجهاػ ًٖ والهىعر الؿغ و٧لماث اإلاغوع ٧لماث سخب ا ٧ان لظا مالخٓخه، مً جم٨جها لم بؿٖغ  ؤر وكغ ًٖ باإلمخىإ ٢غاَع

 .الىا٢ٗت جل٪ مىظ بذجاب، وبن لها شخهيت نىعة

 : اجمت
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 َظا قغاؾت مضي جبيان زال٫ مً اليؿاء لها جخٗغى التي الال٨تروهيت الجغيمت مىيٕى بلى الىع٢ت َظٍ في الخُغ١ر جم 
 والخ٨خم الًٟيدت مً والخٝى ال٨خمان ج٣اليض مً اإلاجخمٗاث لهظٍ إلاا -ٖغويت -امغؤة الطخيت ٧ىنر زانت الجغاثم مً الىٕى
 بيتها ٞخسؿغ ؾمٗتها يكٍى ال ختى ؤإلاٗلىماحي اإلاجغم يؿمى ٦ما ؤو الال٨ترووي اإلاجغم لتهضيضاث اإلاغؤة جىهإ الٛالب وفي

ملها وػوظها اثل ٖو ا نٗبا الال٨تروهيت الجغيمت خ٣ي٣ت ٖلى الى٢ٝى بم٩اهيت جب٣ى اإلابظولت الجهىص ٧ل وعٚم بط. ٩٦ل تهاٖو  هٖى

 طَىيت مً بيب٘ اإلاغؤة يض ؤلاظغام مً الىٕى َظا بىاٖض واٚلب. ؾاب٣ا ط٦غها ٦ما الجغاثم مً الىٕى َظا به يخمحز إلاا ما
 ٖلى ألازغ مٗا٢بت وجًٟيل والخؿض والٛحرة ؤزال٢يت ال ؾلى٦ياث  ًٖ جىم طَىيت امغؤة؛ ؤو ٧ان عظال اإلاجغم لضي مخسلٟت

غاى ؤو الخٟيت، والكهغة اإلاا٫ في الُم٘ بىاٖض بلى بياٞت الخياة، في الٗازغ وخٓه ٞكله  مخٗضصة شخهيت ومٗخ٣ضاث أٚل

. الجيؿحن بحن الخميحز مجها

 ٖاظؼا ال٣اهىنر يبضو بط ٢اهىهيت، ماصة ؤل٠ مً عدي الى٢ايت جب٣ى الجغاثم َظٍ إلاشل للخهضر اإلاؿخمغة اإلاداوالث وعٚم
ا  ويي٤ ال٣ىاهحن محزث َاإلاا التي الشٛغاث طل٪ بلى ؤي٠ صاثما، ماصيت ؤع٧ان يخُلب ال الظر الىٕى َظا م٘ الخٗامل في ما هٖى

حر الال٨ترووي اإلاجغم يجض الظر ههىنها  لُبيٗت ٖاوجب اهه ٦ما. ظغيمخه جبٗاث جدمل مً للهغوب مالطا الال٨ترووي ٚو
ظا الجغاثم َظٍ إلاشل للخهضر صوليا ٢اهىنر َىا٥ ي٩ىنر ؤن وظب الضوليت الال٨تروهيت الجغيمت  مً ؤهه بال مؿخديل ٚحر ؤمغ َو

غ١ر مًاميىه ٖلى الاجٟا١ الهٗب . ب٢ليم ؤو صولت ل٩ل ال٣اهىهيت اإلاىُل٣اث الزخالٝ جُبي٣ه َو

 ونغيذ واضر حٗغي٠ جدضيض وظب اإلاغؤة خ٤ في اإلاماعؾت عوهيتالال٨ذ الجغيمت ًٖ الىاظمت ألايغاع ولخٟاصر ؤهه بال
 ٖلى اإلاٗلىماجيت الجغيمت مداعوت ؤن خيض. والضولي اإلادلي اإلاؿخىير ٖلى الخٗغي٠، َظا ؤؾاؽ ٖلى ال٣ىاهحن ووي٘ لها،

ً الٟغص مؿخىير  صوليت ؾيبحريت ظغيمت ؤجها ٧ىنر يي٤؛ بَاع ٟٞي طل٪ ٧ان وبن ٞٗا٫ وال ٧اٝ ٚحر اإلادلي اإلاؿخىير ؤر والَى

. الٗالم ٖبر جىدكغ ل٨جها مدضص ظٛغافي م٩ان مً جىُل٤ ٢ض ٖاإلايت

ليه  ٢اهىهيت وسٛغاث ي٠ٗ مً مىه يٗاوي إلاا ي٨ٟي، ال وخضٍ ال٣اهىنر ؤن ٧ىنر في جخلخو الضعاؾت َظٍ هخاثج ٞةن ٖو
 اإلاؿخىير ٖلى ال٣اهىنر جُبي٤ ؤن ما٥. الجغاثم مً الىٕى َظا في اإلاؿخسضمت ؤلال٨تروهيت والىؾاثل الجغاثم جىٕى ًٖ هاَي٪

 اإلاغاظ٘ ؤٚلب ؤن الباخض الخٔ و٢ض. الٓىاَغ َظٍ مشل إلاداعوت ي٨ٟي ال الضو٫ر بحن ٞٗالت اجٟا٢ياث وظىص صونر ٣ِٞ اإلادلي
 اإلااليت الجغاثم مىاييٗها ٧اهذ و٦ظا ٞيه، وال٣ىة ال٠ًٗ ه٣اٍ جبيان و ال٣اهىوي بالجاهب الاَخمام خاولذ ٖلحها اإلاُل٘

 في ؾاب٣ا اقغها ٦ما اهدكاعا ألا٦ثر ؤجها اٖخباع ٖلى عوما. وألاٞغاص واإلااؾؿاث البىى٥ خؿاباث ٖلى والؿُى خخيا٫والا
. ؤلاخهاثياث

 ٖلى جا٦ض والتي مٟهلت مجها الى٣اٍ بٌٗ ط٦غها التي اإلاك٨الث َظٍ مً الى٢ايت ؤَميت بلى الضعاؾت َظٍ حكحر ٦ما
يت ا، م٘ الخٗامل بُغ١ر ظهلً م٘ الخ٨ىىلىظيا م٘ الخٗامل مساَغ مً والٟخياث اليؿاء وجدظيغ الخٖى  واؾخسضامها مساََغ

 صوهما الخانت اإلاٗلىماث اؾخسضام الًغوعرر مً ليـ اهه ٦ما. والاخخيا٫ لل٣غنىت ٖغيت ج٩ىنر الٛالب في ألجها خاظت صونر
ٟا٫ اليؿاء ؤن اٖخباع ٖلى لظل٪، ملخت خاظت  اإلاغؤة ٞةن ؾب٤ ما بلى باإلياٞت. ٦بىجيتالًٗ الكب٨ت ٖلى اؾتهضاٞا ؤ٦ثر وألَا

 ٖىهغ ؤنبدذ بل اإلاالي، والاؾخٛال٫ الجيسخي والخدغف الٗاَٟي لالؾخٛال٫ مىيٕى ؤو بباخيت بظغاميت ماصة ٣ِٞ حٗض لم
اب لٓاَغة والترويج اليكغ في ٞٗا٫ ت ؤُٚيت جدذ اإلاخدغ٦ت الخاليا وج٩ىيً ؤلاَع  لهظٍ الخُغفي ال٨ٟغ وكغ في و٦ظا مخىٖى

.  لخالياا
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http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397ر
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: الخدشي الخاضت في مجاى مهافدت الجشابم اإلاػلىماجُت إحشاءاث 

 .(دساظت جدلُلُت ألخهام  انىو ؤلاحشاءاث الجضابُت و انىو الى اًت من حشابم ؤلاغالم) 
 (أ)أظخارة مداغشة ضنف  الذلخىسة أمدمذي بىصٍنت أمنت

الشلف -ملُت الخقىر والػلىم العُاظُت حامػت خعِبت بن بىغلي

ش مجلت حُل خقىر ؤلانعاو مخبر القانىو وألا من ؤلانعاني وسبِعت جدٍش

رر

 

ملخظ 

م  الشىعة َظٍ ؤن بال وألاًٞل، ألاخؿً بلى الخياة ؤوظه حٛيحر ٖلى و٢ضعتها ايجابياتها مً اإلاٗلىماجيت للشىعة ما مً بالٚغ
 آلالي، الخاؾىب لىٓم قغوٕالم ٚحر الاؾخسضام في جخمشل التي الؿلبياث مً الٗضيض ؤيًا َياتها في جدمل طاتها اإلاٗلىماجيت

 .اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا بيئت في الخ٣ىيت مً ٖا٫ هدى ٖلى ؤلاظغام َغ١ر جُىيغ الجىاة اؾخُإ اإلاىُل٤ َظا ومً

خضاءاث جٟا٢م ْل وفي   حكغيٗيا جضزال ألامغ اؾخضعى الٟىيت، الخمايت ي٠ٗ م٘ زانت اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ٖلى الٖا

 08/11/2001 بخاعيش اإلاٗلىماحي ؤلاظغام خى٫ر اجٟا٢يت ؤو٫ر ويٗذ ٞضوليا الضازلي، ؤو وليالض اإلاؿخىير ٖلى ؾىاء نغيدا
جي، اإلاؿخىير ٖلى ؤما اإلاٗلىماحي، ؤلاظغام ؤق٩ا٫ مسخل٠ جًمىذ  مً ال٣اهىوي الٟغاٙ الجؼاثغرر اإلاكٕغ اؾخضع٥ ٣ٞض الَى

 الشاوي الباب مً الشالض الٟهل يمً م٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم باؾخدضار 04/15 ال٣اهىنر بمىظب ال٣ٗىواث ٢اهىنر حٗضيل زال٫

 ،(7م٨غعر 394) بلى (م٨غعر 394) مً اإلاىاص ويكمل ،"للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ" ٖىىاهه الشالض ال٨خاب مً
 ٣ٖىواث ج٣غعث ٦ما ،03/05 ع٢م اإلاال٠ خ٣ى١ر خمايت ٢اهىنر في اإلاٗلىماث ؤهٓمت ٖلى لالٖخضاء ٣ٖىواث ج٣غعث و٦ظل٪

 الجغاثم مجا٫ في الخدغرر في اإلاخبٗت ؤلاظغاءاث بلى بياٞت ٦ظل٪ ال٣اهىهحن، هٟـ بَاع في اإلاٗلىماث ؤهٓمت ٖلى جضاءلإل

 وما الجؼاثغرر الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً 5 م٨غعر 65 اإلااصة بمىظب زانت جدغرر بظغاءاث اؾخدضر جم اإلاٗلىماجيت؛
 ظغاثم مً للى٢ايت زانت وجد٣ي٤ وحجؼ جدغرر ٢ىاٖض 09/04 ع٢م هىنرال٣ا زال٫ مً الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٦غؽ ٦ظل٪ بٗضَا؛

الم بخ٨ىىلىظيا اإلاخهلت . وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا

خضاء اليسخ، الخاؾىب،: الذالت الهلماث الم بجغاثم الخانت الخدغرر ٢ىاٖض ،اإلاٗلىماث ؤهٓمت ٖلى الٖا . والاجها٫ ؤلٖا
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Résumé : 

 Bien que la révolution des moyens de télécommunications apporte de nobreux points 

positifs et leur capacité à modifier les aspects de la vie, cette révolution de comporte en elle-

même de nombreux inconvénients de l'utilisation illicite de systèmes informatiques automatisés, 

et constitue un moyen pour la criminalité dans un environnement des technologies de 

l'information.  

Elle encourage les attaques et les systèmes d'information, notamment suite à l'insuffisance 

de la protection des administrateurs, nécessaire d'intervention législative explicite soit au niveau 

international ou national, dans un contexte international la première convention élaboré sur la 

criminalité dans le domaine de l'information, en date du 08/11/2001 contenaient des diverses 

formes de criminalité à l'information, au niveau national, le législateur algérien a comblé 

quelque trous juridique grâce à la modification apportée au Code pénal par la loi 04/15 

concernant la section VII bis du chapitre III de la deuxième partie du troisième livre intitulé 

"préjudice des régimes de traitement automatiques des données ", les articles 394 bis) À 394 bis 

7) en consacrant de sanctions contre le crime des systèmes d'information dans la loi sur la 

protection des droits d'auteur, No 03/05, et établi des peines de sévices sur les systèmes 

d'information dans le cadre de la même loi, ainsi que la procédure d'enquête dans le domaine 

des délits informatiques; il a été mis au point Procédures d'étudier en particulier en vertu de 

l'article 65 bis 5 du Code de procédure pénale algérien et au-delà; en outre le législateur 

algérien, par la loi No 09/04 de bases de détection et la saisie et en particulier de la prévention 

des délits liés aux technologies de l'information et de la communication et de lutte.  

Mots clés: Ordinateur, Le plagiat, la violation des systèmes d'information, Les règles 

spéciales d’investigation contre les crimes de l'information et de la communication. 

 

Abstract: 

 It encourages the attacks and the information systems, in particular as a result of the 

inadequate protection of the administrators, necessary to legislative intervention either explicit 

at the international or the national level, in an international context The first Convention 

elaborated on crime in the domain of information, date of 08/11/2001 contained various forms of 

crime in the information, at the national level, the Algerian legislature has filled some legal 

holes through the amendment to the Penal Code by the Act 04/15 concerning the Section VII bis 

of chapter III of the second part of the third book entitled "Injury Treatment regimes of 

automatic data", articles 394 bis) to 394 bis 7), devoting of sanctions against the crime of 

systems Information in the Act on the protection of the rights of author, No. 03/05, and 

established penalties of abuse on information systems in the framework of the same act, as well 

as the inquiry procedure in the field of computer  crimes; it was developed procedures for 

studying in particular under article 65 bis 5 of the Algerian Code of Criminal Procedure and 

beyond; in addition the Algerian legislature, by Act No. 09/04 of bases of detection and seizure 

and in particular the prevention of offenses related to the technologies of the information and of 

the communication and the fight. Words indicating: computing, of copies, the attack of 

information systems, special rules of investigation for crimes of the information and of the 

communication.  

Key words: computer, plagiarism, the violation of information systems, the special rules of 

investigation against the crimes of the information and of the communication 
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 مقذمت

 ؾىاء خض ٖلى والٗامت الخانت واإلااؾؿاث ألاٞغاص خياة في ٖجها ؤلاؾخٛىاء يم٨ً ال يغوعة ؤنبذ الخاؾىب ؤن ق٪ ال     
ما٫ ال٣يام ٖلى ؾاٖض ٣ٞض  ٝر مباقغ ٚحر بك٩ل ؾاَم اإلا٣ابل في ول٨ىه لها، خهغ ال التي والخضميت والٟىيت ؤلاصاعيت باأٖل
 اإلاجغمحن ؤن والق٪ مسخلٟت، وظغاثم ؾىيت ٚحر ؤٞٗا٫ إلعج٩اب مسخلٟت وؤؾاليب ظضيضة ؾلى٦ياث وظىص هدى اإلاجـا٫ ٞخذ

 والخ٨ىىلىظيا الخضيشت الٗلىم وج٣ضم اإلاٗلىماث زىعة ٖهغ في وؤهىا زانت الخ٣جي الخ٣ضم َظا مً ؤلاؾخٟاصة يداولىنر
ظا الؿاب٤، في مٗهىصة ج٨ً لم الجغاثم مً ظضيضة ؤهماٍ ْهغث ؤن البضيهي مً ٞةهه لظل٪، وجبٗا اإلاخُىعة،  ٢انغا ليـ َو

 ٞمجغم مؿخمغ، وججضص ج٣ضم في والجغيمت ٞاإلاجغم مؿخمغة، ووهٟت صوما يدضر بل ٣ِٞ، الخ٣جي الخ٣ضم ؤؾباب ٖلى
 م٘ بل م،ظغاثمه وحجم ٖضص ػياصة ٖلى اإلاجغمحن وؾاٖضث شجٗذ الخ٣ىياث َظٍ ؤن خيض اليىم، ٦مجغم ليـ ألامـ

م، اه٨كاٝ اخخماالث اهسٟاى  جدضيض الًغوعرر مً ٞباث الخاؾىب، لجغاثم اإلااصيت الخؿاثغ حجم جؼايض بلى ؤصي مما ؤمَغ
ى الجغاثم، َظٍ وؤهماٍ حجم  ٖلى للمُٗياث؛ آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغيمت ٖلى الى٢ٝى زال٫ مً ؾيبرػ ما َو

. للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام ٖلى طل٪ ٢بل هخٗٝغ ؤن

خضاءاث جٟا٢م وبن     ؾىاء نغيدا حكغيٗيا جضزال اؾخضعى الٟىيت، الخمايت ي٠ٗ م٘ زانت اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ٖلى الٖا

 مسخل٠ جًمىذ 08/11/2001 بخاعيش اإلاٗلىماحي ؤلاظغام خى٫ر اجٟا٢يت ؤو٫ر ويٗذ ٞضوليا الضازلي، ؤو الضولي اإلاؿخىير ٖلى
جي، اإلاؿخىير ٖلى ؤما ر،اإلاٗلىماث ؤلاظغام ؤق٩ا٫  ٢اهىنر حٗضيل زال٫ مً ال٣اهىوي الٟغاٙ الجؼاثغرر اإلاكٕغ اؾخضع٥ ٣ٞض الَى

 الشالض ال٨خاب مً الشاوي الباب مً الشالض الٟهل يمً م٨غعر الؿاب٘ ال٣ؿم باؾخدضار 04/15 ال٣اهىنر بمىظب ال٣ٗىواث

 ٣ٖىواث ج٣غعث و٦ظل٪ ،(7م٨غعر 394) بلى (م٨غعر 394) مً صاإلاىا ويكمل ،"للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ" ٖىىاهه

. 03/05 ع٢م اإلاال٠ خ٣ى١ر خمايت ٢اهىنر في اإلاٗلىماث ؤهٓمت ٖلى لالٖخضاء

خضاءاث َظٍ خضاءاث بسالٝ مؿب٤ ٦كٍغ للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت هٓام وظىص جخُلب الٖا  مىخجاث ٖلى الٖا
 اإلاٗلىماحي الىٓام ٖلى ال٩ىمبيىجغ بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم جٟغيها رالذ ال٣اهىهيت الخدضياث ؤَم ًٖ وج٨ك٠ الىٓام،

 ألبغػر ٖامت نىعة ج٣ضيم مجمل بك٩ل البدض َظا يداو٫ر الهضٝ َظا ولخد٣ي٤ ٖام، بك٩ل والٗالمي زام بك٩ل الجؼاثغرر
 بإهٓمت اإلاؿاؽ ا٫مج في ؤلاظغاميت ألاهماٍ ؤبغػر هي ما هدؿاء٫ اإلاىُل٤، َظا مً ؤلاهترهذ، لكب٨ت اإلاهاخبت الخدضياث

 اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم م٩اٞدت مجا٫ في الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٢بل مً اإلاخسظة الجهىص هي وما وؤلاهترهذ؟، ال٩ىمبيىجغ

 .للمُٗياث؟ آلاليت

 ٦شحرة ج٣ىيت بُغي٣ت اعج٩ابها بؿبب وبزباتها ا٦دكاٞها بهٗىوت اإلاٗلىماجيت الجغيمت جخمحز ؾب٤، ما بلى بياٞت
 جخجاوػر خيض الخضوص مخٗضيت صوليت َبيٗت طاث ؤيًا وؤجها باعج٩ابها الخانت اإلاٗلىماث ومدى جضمحر وؾهىلت الخ٣ٗيض

 ألاهٓمت خمايت في مسخهت قغ٦ت هيو (Symantec) قغ٦ت بها ٢امذ التي الضعاؾت ٞمشال صو٫، لٗضة الجٛغاٞيت الٟىانل

خضاءا ؤن ٞحها بييذ ،2010 ؾىت اإلاٗلىماجيت  والبرامج  ماليت زؿاعة يؿبب ؾىىيا وبنالخها اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ٖلى ثالٖا
ا خضاءاث َظٍ وؤن الٗالم في صوالع ملياع 114 ٢ضَع ". شخو مليىنر 431 مؿذ الٖا

 هاخيت مً زانت اإلاٗلىماجيت للجغيمت ؤلاظغاثيت اإلا٩اٞدت مك٩لت ؤبغػث اإلاٗلىماجيت، الجغيمت زهىنيت ولٗل
غ وختى حجيتها، ومضي ؤلال٨تروهيت ألاصلت ظم٘ ٦يٟيت ها التي اإلاكغوٖيت ؤلال٨ترووي الضليل في جخٞى  ٧اٞت في ال٣ىاهحن حكتَر

 .الدكغيٗاث
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حن ا٢خضاء الجؼاثغر، واإلاكٕغ ، الظيً باإلاكٖغ  مً بم٩اٞدتها الجغيمت لخ٤ الظر الخُىعر َظا إلاىا٦بت ؾإع ؾب٣ٍى
 مجا٫ في وظضيضة زانت ٢ىاهحن وبنضاع الجؼاثيت اثؤلاظغاء ٢اهىنر في اإلاىاص بٌٗ بخٗضيل وطل٪ ؤلاظغاثيت، الىاخيت

 .ؤلاظغاءاث

 ٢هض للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم ًٖ ال٨ك٠ آلياث إلاىيٕى الخُغ١ر صعاؾدىا تهضٝ َىا مً
ليه، اإلاٗلىماحي، ؤلاظغام ْاَغة جٟصخي وا٢٘ بلى الخىبيه  اإلاكٕغ ٢بل مً اإلاخبٗت الجىاثيت الؿياؾت ٞٗاليت مضي ًٖ هدؿاء٫ ٖو

 . للمُٗياث؟ آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم وم٩اٞدت وال٨ك٠ الخدغرر مجا٫ في الجؼاثغرر

: الخاليت اإلاداوعر ٖلى ي٣ىم جدليال ه٣ضم اإلاُغوح، ؤلاق٩ا٫ وخل الدؿائالث َظٍ ٖلى لئلظابت

. اإلاٗلىماجيت الجغاثم ًٖ لل٨ك٠ ال٨الؾي٨يت الخدغرر بظغاءاث: و٫رألا اإلابدض

. اإلاٗلىماجيت الجغاثم ًٖ لل٨ك٠ اإلاؿخدضزت الخدغرر بظغاءاث: الشاوي اإلابدض

 
 وى ألا اإلابدث

 اإلاػلىماجُت الجشابم غن للنشف  ال٨الؾي٨يتال٨الؾي٨يت  الخدشي  إحشاءاث

ت جلٗبه الظر الضوعر بلى ؤلاقاعة يخٗحن اإلاٗلىماجيت، للجغيمت ؤلاظغاثيت اإلا٩اٞدت مجا٫ في  ٦إصاة ال٣ًاثيت الكَغ
 َظٍ لُبيٗت هٓغا خيض زانت، بهٟت اإلاٗلىماجيت والجغاثم ٖامت بهٟت الجغاثم مً وخمايخه اإلاجخم٘ ؤمً هتلهيا عثيؿيت
ت صوعر نٗىوت جٓهغ اإلادؿىؽ؛ ٚحر بيئتها و٦يان الخانت ألازحرة  ؤصي الظر ألامغ مغج٨بحها، ومخابٗت ٖجها ال٨ك٠ في الكَغ
ت مً وخضاث ظاصبر بلى اإلاٗلىماحي ؤلاظغام م٩اٞدت في الؿبا٢ت بالضو٫ر  مؼوصة ج٩ىنر اإلاجا٫، َظا في بالٗمل مخسههت الكَغ

 الخانت اإلاٗلىماث بخل٣يجهم وطل٪ اإلاٗلىماجيت، الجغيمت م٩اٞدت مجا٫ في للخسهو لهم صوعاث وجىٓيم اإلاضعوحن بالخبراء
ها ومى٘ الجغاثم ًٖ ال٨ك٠ ٖمليت ٖلحهم حؿهل ختى لها الٟىيت والجىاهب الخاؾىواث بخ٣ىيت  ٖلى الغ٢ابت بةخ٩ام و٢ٖى

 الىخضاث َظٍ ٖلى و٦مشا٫ ،( )اإلاٗلىماجيت ظغاثم ال٢تراٝ الخهب اإلاجا٫ حٗض والتي الخ،... ألاهترهذ ٦ىىاصر الٗامت اإلادالث

 ناصع مغؾىم بمىظب اإلايكإة والاجهاالث اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظيا اإلاغجبُت الجغيمت إلا٩اٞدت اإلاغ٦ؼيت الىخضة: اإلاخسههت
ت إلاضيغيت يمها جم والتي 2000 مار في (OCLCTIC) الٟغوؿيت ليتالضار وػاعة ًٖ  م٘ بالخٗاونر الٗمل مهمتها ال٣ًاثيت، الكَغ

ليه ، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا في الٛل ظغاثم في الخد٣ي٤ وخضاث : يلي ٞيما ؤلاظغاءاث َظٍ هبرػ ؾٝى ٖو

 غؿُاثللم ألالُت اإلاػالجت بأنظمت اإلاعاط حشابم معشح مػاًنت: ألاوى  اإلاؿلب

 الجغيمت مؿغح مٗايىت َى صعاؾخه يجب ما ؤو٫ر اإلاٗلىماجيت، للجغيمت ؤلاظغاثيت اإلا٩اٞدت ًٖ الخ٩لم ٖىض

 ،( ) الخ٣ي٣ت ل٨ك٠ يلؼم ما ٧ل ويبِ خالخه إلزباث شخيء ؤو شخو ؤو إلا٩ان الٗحن عئيت ألازحرة بهظٍ وي٣هض: اإلاٗلىماجيت
 بلى ال٣ًاجي الًبِ مإمىعر ييخ٣ل ؤن جخُلب وهي الخ٣ي٣ت ٦ك٠ في صيٟي ما و٧ل وألاشخام ألاما٦ً لخالت بزباث هي ؤو

 الجغيمت ًٖ لل٨ك٠ الخ٣ي٣ت بْهاع في جٟيض ؤقياء ؤو ؤشخام مً ٞيه يىظض ٢ض ما وخالت خالخه إلزباث إلاباقغتها ما م٩ان

 ."ؤلاظغاء مدل

                                                           
 ، ص2009الجديدة،  الجامعة دار، الطبعة األولى، المعموماتية لمحماية القانوني النظام المعموماتي عطية، األمن الدسوقي طارق (1)

422. 
 .بعدها وما 123ص ، 2008الجديدة،  الجامعة الثامنة، دار الطبعة نائية،الج اإلجراءات عامر، أبو زكي محمد (2)
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 ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً 61 اإلااصة في الجؼاثغرر عي٘الدل ٞحها بما الدكغيٗاث ٚالبيت ؤن بال الجغاثم، ٧اٞت في ظاثؼ بظغاء وهي    
ا الجؼاثغر، الجؼاثيت  ٢ض وهي الجىذ، في وظىاػيا الجىاياث في وظىويا بظغاء حٗض بديض الهامت، والجىذ الجىاياث ٖلى ج٣هَغ

 جد٣ي٤ لُتؽ هضب ؤو بطن بلى يدخاط ال ال٣ًاجي الًبِ ٞمإمىعر ٖام؛ م٩ان في ٧اهذ ٞةطا زام، م٩ان ؤو ٖام م٩ان في جخم

 .بةظغائها الخد٣ي٤ ؾلُت مً مؿب٤ بطن وظىص ؤو اإلا٩ان خاثؼ عيا بما لصختها، ٞالبض زام؛ بم٩ان ٧اهذ بطا ؤما بةظغائها،

 ٞحها ؤظغيذ التي ألاما٦ً في ألازخام ووي٘ ٖجها، هخج ؤو الجغيمت اعج٩اب في اؾخٗمل ما يبِ َى اإلاٗايىت بظغاء مً والهضٝ    
 َظٍ ٖلى خغاؾا يٗحن ؤن ال٣ًاجي الًبِ إلاإمىعر يجىػر ٦ما الجغيمت، ًٖ ال٨ك٠ في جٟيض ؤقياء ؤو آزاع وظضث بطا اإلاٗايىت،

 .ؤلاظغاءاث بهظٍ الٗامت الىيابت بزُاع يغوعة م٘ ألاما٦ً

 :خالخحن بحن الخٟغ٢ت يجب اإلاٗلىماجيت، الجغاثم مؿغح وإلاٗايىت        

ا وألا٢غام الدكٛيل ومٟاجيذ الٗغى ٦كاقت: (Hardware) للخاؾىب اصيتالم اإلا٩ىهاث ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم مٗايىت -ؤ حَر  ٚو
 مٗايىتها ال٣ًاجي الًبِ إلاإمىعر يم٨ً بديض مك٩لت ؤيت جشحر ال ٞهي اإلادؿىؽ، اإلااصر الُاب٘ طاث الخاؾىب م٩ىهاث مً

 .الجغيمت ًٖ لل٨ك٠ ماصيت ؤصلت حٗض التي ألاقياء ٖلى والخدٟٔ

 ووياهاجه، الخاؾىب بغامج ٖلى الىا٢ٗت ٦خل٪: (Software) بىاؾُتها ؤو اإلااصيت ٚحر اإلا٩ىهاث ٖلى ٢ٗتالىا الجغاثم مٗايىت -ب
ظٍ ٞاثضجه، ؤو اإلاٗايىت ٞاٖليت صونر جدى٫ر ٖضيضة نٗىواث جشحر اإلا٩ىهاث َظٍ  : يلي ٞيما جخلخو الهٗىواث، َو

 للخاؾىب اإلااصيت عغي اإلا٩ىهاث ٖلى ج٣٘ التي الجغاثم ًٖ اإلاترجبت اإلااصيت آلازاع ٢لت. 
 ضاص  وطل٪ َىيلت، ج٩ىنر ما ٚالبا التي الؼمىيت اإلاضة زال٫ الجغيمت مؿغح ٖلى يترصصونر الظيً ألاشخام مً ال٨بحرة ألٖا

 مما بًٗها، ػوا٫ ؤو اإلااصيت باآلزاع الٗبض ؤو حٛيحراث إلخضار ٞغنت يمىذ الظر ألامغ ٖجها، وال٨ك٠ الجغيمت ا٢تراٝ بحن

 .اإلاٗايىت مً اإلاؿخ٣ى ليلالض ٚمىى بلى ياصر

 :يلي ما ؤبغػَا ٞىيت وبعقاصاث ٢ىاٖض ومغاٖاة بجبإ بىظىب الخبراء يىصخي اإلاٗلىماجيت الجغاثم في اإلاٗايىت ولىجاح    

 يت ؤظهؼة مً به يخهل ٢ض وما الخاؾىب بخهىيغ ال٣يام  م٘ ٖامت بهٟت به يىظض الظر اإلا٩ان وؤويإ ومدخىياجه، ْٞغ

 .نىعة ٧ل ٞيه الخ٣ُذ الظر واإلا٩ان والخاعيش الؼمان حسجيل ومغاٖاة وملخ٣اجه، الخلٟيت ؤظؼاثه جهىيغ ٖلى التر٦حز
 مخهلت ج٩ىنر والتي ،(للخاؾىب ال٨هغواثيت الخيٍى) ال٩ابالث جىنيالث ٖلحها ج٩ىنر التي الخالت وازباث مالخٓت يجب 

 .اإلاد٨مت ٖلى اإلاىيٕى ىٖغ ٖىض لها وجدليل م٣اعهت بٗمليت ال٣يام يؿهل ختى الىٓام، بم٩ىهاث
  ٖضم مً للخإ٦ض الالػمت الازخباعاث بظغاء ٢بل وطل٪ الجغيمت، و٢ٕى م٩ان مً مٗلىماجيت ماصة ؤر ه٣ل في الدؿٕغ ٖضم 

 .اإلاسجلت للبياهاث ومدى اإلاسؼهت للبياهاث بجالٝ ؤر يدضر ال ختى الخاعجي اإلاديِ في مٛىاَيؿيت مجاالث ؤر وظىص

 ٘مجهم واخض ٧ل وصوعر بها باإلاؿاولحن جٟهيلي ٦ك٠ م٘ الجغيمت بها الىا٢ٗت ةللميكإ جٟهيلي مسُِ وي. 
 ٖىض والخدليل اإلا٣اعهت ٖمليت بظغاء يم٨ً ختى الىٓام م٩ىهاث ب٩ل اإلاخهلت وال٩ابالث الخىنيالث خالت وازباث مالخٓت 

 .ال٣ًاء ٖلى بٗض ٞيما ألامغ ٖغى

 ٟحن ببٗاص  .ؤزغير ؤظهؼة بها جىظض التي ما٦ًألا ًٖ و٦ظل٪ آلالي الخاؾب ؤظهؼة ًٖ اإلاْى
 ٟٔت اإلاؿخٗملت، ال٨غوىنر وؤوعا١ اإلامؼ٢ت ؤو اإلال٣اة ألاوعا١ مً اإلاهمالث ؾلت جدخىيه ما ٖلى الخد  وألا٢غام وألاقَغ

دهها، اإلادُمت ؤو الؿليمت ٚحر اإلامٛىُت  .الجغيمت بمغج٨بي نلت لها ج٩ىنر ٢ض التي البهماث وعٞ٘ ٞو
 وطل٪ بالجغيمت، نلت طاث ج٩ىنر ٢ض التي الىع٢يت الخاؾىب مسغظاث و٦ظا باإلصزا٫، زانتا٫ اإلاؿدىضاث بدٟٔ ال٣يام 

٘ ؤظل مً  .ٖلحها مىظىصة ج٩ىنر ٢ض التي البهماث ومًاَاة ٞع
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 ئت الًبِ مإمىعر ٖلى اإلاٗايىت ٖمليت مباقغة ج٣خهغ ؤن يجب  والخبرة الٗلميت ال٨ٟاءة ٞحهم جخىاٞغ ممً الباخشحن، ٞو
يت َظٍ إلاىاظهت ال٩افي الخضعيب جل٣ىا وممً اإلاٗلىماث، واؾترظإ لخاؾىبا مجا٫ في الٟىيت  م٘ والخٗامل الجغاثم، مً الىٖى

ي  13 مً م٩ىنر ٞغي٤ ي٣ىم مشال، ٞغوؿا ٟٞي الجغيمت، مؿغح ٖلى آزاع مً جسلٟه وما ؤصلتها  جىٟيظ ٖلى باإلقغاٝ قَغ
م واإلاد٣٣حن، الىيابت و٦الء بلى بها يٗهض التي اإلاهماث  مجا٫ في ألاؾاسخي ازخهانهم ظاهب بلى مخسهو جضعيب جل٣ىا ٢ض َو

م الخضيشت، الخ٨ىىلىظيا  مً وسخت ويى٣لىنر ظهاػ ٧ل بٟدو ي٣ىمىنر خيض الخٟخيل، ؤزىاء اإلاد٣٣حن بمغا٣ٞت ي٣ىمىنر َو

 .( )خ٣ي٤الذ يخىلى الظر ال٣اضخي بلى يغؾل ج٣غيغ بخدغيغ ي٣ىمىنر زم الال٨ترووي البريض ووياهاث الهلبت الاؾُىاهت
 يم٨جها ٦ما ن الهلبت ألاؾُىاهت ٖلى مً اإلاٗلىماث اؾخٗاصة حؿخُي٘ بغامج يؿخسضمىنر ٞهم والبرامج، اإلاٗضاث ًٖ ؤما     

هم جدذ يىظض ٦ما الخالٟت، والهلبت اإلاغهت الاؾُىاهاث ٢غاءة  اإلاهم ومً اإلادمىلت الخاؾباث ٢غاءة مً جم٨جهم بغامج جهٞغ
 الغ٢ميت، ألاصلت ٞحها بما خضي ٖلى صليل ٧ل جىزي٤ م٘ ظيض، بك٩ل مدخىياجه ب٩امل وونٟه عيمتالج مؿغح جىزي٤ يخم ؤن َىا

ٗه ٢ام ومً ٖلحها، ٧ان التي والهيئت الًبِ م٩ان جىييذ يخم بديض  .طل٪ جم ومتى و٦ي٠ وجدغيٍؼ بٞغ

 وغبؿها اإلاػلىماجُت النظم جفخِش إحشاءاث: الثاني اإلاؿلب

 ال٣ًاجي الًبِ مإمىعر يًبُه ما ٩ٞل الجغيمت، ًٖ لل٨ك٠ اإلااصيت ألاصلت يبِ َى الخٟخيل مً الهضٝ بن
 بظغاءاث مً بظغاء ؤيًا يٗض بطن ٞالًبِ للخٟخيل، اإلاباقغ ألازغ َى بالجغيمت مخٗل٣ت ؤقياء مً الخٟخيل ٖمليت بٗض

 ًٖ الخد٣ي٤ إلاهلخت صليل يٖل للخهى٫ر ٖليه، واإلاداٞٓت وخبؿه الصخيء ٖلى اليض بىي٘ اإلاٗلىماجيت؛ الجغاثم في الخد٣ي٤

ى ،( )مٗيىت وا٢ٗت بزباث َغي٤ : يلي ٞيما ؾىبرػٍ ما َو

  اإلاػلىماجُت نظم جفخِش: أوال

يتها اإلااصيت اإلا٩ىهاث ٖلى جىهب جٟخيل ٖمليت      لل٨ك٠ ما مٗلىماجيت بجغيمت يخهل شخيء ؤر في للبدض اإلاسخلٟت، بإٖو
٣ا الخ٣ليضر الخٟخيل هُا١ في يضزل ٖجها،  َظٍ في للخٟخيل زانت خاالث َىا٥ ؤن بال بها، اإلاٗمى٫ر ال٣اهىهيت ظغاءاثلئل ٞو

 :هي اإلا٩ىهاث،

 هٟـ جإزظ ٞةجها ملخ٣اجه، ؤخض ؤو اإلاتهم ٦مؿ٨ً زام م٩ان في مىظىصة اإلا٩ىهاث َظٍ ٧اهذ بطا ما خالت في: ألاولى الخالت
 .الدكغيٗاث مسخل٠ في ٢اهىها اإلا٣غعة الًماهاث ووىٟـ اإلاؿ٨ً لخٟخيل اإلا٣غعة ألاخ٩ام

ا ًٖ مىٗؼلت اإلااصيت الخاؾىب م٩ىهاث ٧اهذ بطا: الثانُت الخالت  جهايت ؤو بجهاػ مخهلت ؤجها ؤم ال٨مبيىجغ ؤظهؼة مً ٚحَر
يت يت في مسؼهت بياهاث َىا٥ ٧اهذ بطا بديض اإلاتهم، مؿ٨ً ٚحر ٦مؿ٨ً آزغ م٩ان في َٞغ  ٖمليت ٞةن آلازغ، الىٓام َظا ؤٖو

 ؤزغي، ؤما٦ً في بإظهؼة اإلاغجبُت ألاظهؼة َظٍ جٟخيل ٖمليت جخم ختى لظل٪ مؿخديلت، وعوما ظضا، نٗبت جهبذ ال٨ك٠

 يمخض ؤن يم٨ً ؤهه ،( ) ال٣ٟه يغير ؤإلااهيا ٟٞي ألاما٦ً، َظٍ لخٟخيل اإلاكٕغ يىظبها التي والًماهاث ال٣يىص مغاٖاة يخٗحن
                                                           

 الحقوق، جامعة الجنائي، كمية القانون في الماجستير شهادة عمى الحصول أجل من المعموماتية، مذكرة الجريمة نورة، مكافحة طرشي (1)
 .131، ص 2012-2011، 1 الجزائر

 من مجموعة وهي: المادية المكونات المعموماتية، وينصب التفتيش عمى نظم في لمتفتيش الرئيسي المحل اآللي الحاسوب يمثل (2) 
 وحدات: وهي الحاسوب بمعدات وتسمى متكامل، كنظام تعمل يجعمها بشكل البعض بعضها مع وتتصل محددة وظيفة منها لكل الوحدات

 المساعدة، وحدة الذاكرة التحكم، وحدة والمنطق، الشاشة، وحدة الحاسوب القراءة، وحدة ذاكرة الرئيسية، وحدة الذاكرة اإلدخال، وحدة
 .اإلخراج، الطابعة

 .441 عطية، المرجع السابق، ص الدسوقي طارق: أنظر
. 115نورة، المرجع السابق، ص  طرشي (3) 
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 ألاإلااوي، الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً 103 ال٣ؿم إلا٣خًياث جُبي٣ا آزغ مى٢٘ في ج٩ىنر التي البياهاث سجالث بلى الخٟخيل
 .الخٟخيل ٞيه يخم الظر اإلا٩ان زاعط الٟٗلي البياهاث جسؼيً م٩ان ي٩ىنر ٖىضما وطل٪

يت جهايت طاث آلاليت الخاؾىواث لخٟخيل بطن     ٦ةظغاء زاهيت َغي٣ت ٖلى الدكغيٗاث بٌٗ ههذ ؤظىبيت، صولت في َٞغ

ظٍ اإلاٗلىماجيت ةالجغيم في للخد٣ي٤  -الُغي٣ت بهظٍ وي٣هض الخاؾىب لكب٩اث الال٨تروهيت واإلاغا٢بت الخىهذ: هي الُغي٣ت َو
 بٟاثضة ويٗخ٣ض ٞيه، مكدبه ؤ٦ثر ؤو بصخو الخانت لؤلخاصيض باليؿبت وحسجيلها الخلٟىهيت اإلاداصزاث مغا٢بت -الخىهذ

 .مًمىجها ٖلى الخٗٝغ ب٣هض الغ٢ابت مً لىٕى بزًاٖها َغي٤ ًٖ وطل٪ الجغيمت، ًٖ ال٨ك٠ في مداصزخه

 ٢اهىنر مً يلحها وما 5 م٨غعر 65 اإلااصة ٢غعر بإن اإلاٗانغة، الدكغيٗاث مٗٓم خظو الجؼاثغرر اإلاكٕغ خظا و٢ض
 آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلااؾت الجغاثم في الخد٣ي٤ ؤو الخدغرر يغوعاث ا٢خًذ بطا حؿمذ التي الجؼاثيت ؤلاظغاءاث

 .الهىعر وبلخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل إلاغاؾالثا بةٖتراى للمُٗياث

 بُبيٗتها الٗامت ألاما٦ً في (اإلادمىلت آلاليت الخاؾىواث خالت في) اإلااصيت الخاؾىب م٩ىهاث وظضث بطا: الثالثت الخالت

 شخام،ألا جٟخيل ٞحها يجىػر التي الخاالث في بال ي٩ىنر ال جٟخيكها ٞةن الخ،... ألاظغة ٦ؿياعاث الٗامت والؿياعاث ٧اإلاُاٖم
 في ال٨ىضر الجىاجي ٧الدكغي٘ الدكغيٗاث، بٌٗ اج٣ٟذ و٢ض الخاالث، َظٍ في ٖلحها اإلاىهىم وال٣يىص الًماهاث ووىٟـ

 في يكدبه ؤو و٢ٗذ ٢ض الجغيمت بإن لالٖخ٣اص ياصر شخيء ؤر ويبِ لخٟخيل ٢ًاجي ؤمغ بنضاع ؤظاػث التي 487 اإلااصة
ها،  بظغاء ؤر باجساط اإلاٗلىماجيت الجغيمت ًٖ لل٨ك٠ اإلااصيت الخاؾىواث هاثم٩ى جٟخيل بم٩اهيت ٖلى نغاخت وههذ و٢ٖى

 .( )ٖلحها والخٟاّ ألاصلت لجم٘ الػم ٞٗل بإر ال٣يام ؤو

ت أو اإلانؿقُت الخاظىب نظم جفخِش: زاهيا    ت" : بإهه للخاؾىب اإلاى٣ُي ال٨يان يٗٝغ: اإلاػنٍى  وألاؾاليب البرامج مجمٖى

ىض وال٣ىاٖض  .( )"البياهاث مٗالجت وخضة بدكٛيل اإلاخٗل٣ت وزاث٤ا٫ الا٢خًاء ٖو

ى  و٢ىاٖض الدكٛيل وهٓم ٧البرامج اإلااصر ال٨يان لدكٛيل الالػمت اإلااصيت ٚحر الٗىانغ ظمي٘ ٖلى يكخمل َو
 للخاؾىب، اإلاى٣ُيت ؤو اإلاٗىىيت اإلا٩ىهاث وجٟخيل يبِ مؿإلت في اإلا٣اعنر الدكغي٘ في الخالٝ زاع ل٣ض الخ، ... البياهاث
 ال٨ك٠ في جٟيض التي اإلااصيت ألاصلت يبِ هي الخٟخيل مً الٛايت ٧اهذ بطا ؤهه بلى عؤر ٞظَب الكإن؛ َظا في آلاعاء ٞخٗضصث

 التي 251 اإلااصة هو في اليىهاوي ؤلاظغاجي ٧ال٣اهىنر الال٨تروهيت، البياهاث ليكمل يمخض ؤن يجب اإلاٟهىم َظا ٞةن الخ٣ي٣ت، ًٖ
 حكمل بإجها شخيء ؤر لٗباعة جٟؿحرا الضليل، وخمايت لجم٘ يغوعيا ي٩ىنر شخيء بإر ال٣يام ةبم٩اوي الخد٣ي٤ لؿلُاث حُٗي
 في ؤو اإلااصيت، البياهاث خامالث في اإلاسؼهت البياهاث يبِ ٞحها بما ال٨تروهيا، ؤو آليا اإلاٗالجت ؤو اإلاسؼهت البياهاث يبِ

 الجىاثيت، للمدا٦مت ٦ضليل م٣بىلت ج٩ىنر ؤن يم٨ً التي اثالبيان بجم٘ للخبحر ؤمغا اإلاد٤٣ بةُٖاء وطل٪ الضازليت الظا٦غة
 يم٨ً مٗيىت وؾاثِ ٖلى وجسؼنر حسجل الن ٢ابلت ال٨تروهيت طبظباث ؤو هبًاث اجها بما ٢ياؾها يم٨ً ٦ياهاث بجها ؤؾاؽ ٖلى

 .( )٢ياؾها

 الؿاب٣ت الدكغيٗاث خظو الجؼاثغرر الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً الغابٗت ال٣ٟغة 47 اإلااصة في الجؼاثغرر اإلاكٕغ خظا و٢ض   
 اإلاٗالجت بإهٓمت ماؾت بجغيمت ألامغ حٗل٤ بطا: "ؤهه ٖلى بىهه للخاؾىب، اإلاٗىىيت اإلا٩ىهاث ٖلى والًبِ الخٟخيل بةم٩اهيت

                                                           

 .385 ص السابق، عطية، المرجع الدسوقي إبراهيم طارق (1) 
 الحمبي الطبعة الثانية، منشورات والقانون، الشرطة الفنية ودور المؤلف والمصنفات قوقالكمبيوتر وح عفيفي، جرائم كامل عفيفي (2) 

 .2007الحقوقية، 
. 52، ص 2000القاهرة، العربية النهضة المتهم المعموماتي، دار اآللي وضمانات الحاسوب نظم أحمد، تفتيش اهلل عبد هاللي (3) 
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 التراب امخضاص ٖلى م٩ان ؤر وفي جهاعا ؤو ليال حجؼ ؤو جٟخيل ٖمليت بإيت ي٣ىم ؤن الخد٣ي٤ ل٣اضخي يم٨ً للمُٗياث آلاليت
جي ت يباٍ يإمغ ؤو الَى  ."بظل٪ لل٣يام ال٣ًاثيت الكَغ

 والتي اإلاٗلىماجيت، يبِ بظغاءاث في ٢اهىهيا مٗها الخٗامل ٦يٟياث ًٖ الدؿائ٫ر يٟغى الخانت الخاالث بٌٗ َىا٥    

 :٧الخالي بالخل اإلا٣اعهت، ال٣ىاهحن لها جهضث ٦ي٠ ؾجرير

اث غلى الاؾالع حىاص مذي  •  :اإلاػلىماجُت اإلادخٍى

 مإمىعر اَإل ظىاػ ٖضم ؤو ظىاػ بق٩ا٫ اإلاٗلىماجيت الجغيمت في اإلاٗلىماحي والًبِ الخٟخيل مجا٫ في َغحر
إل ؾلُت ؤن ٖلى ؤإلااهيا في الٗمل ٞجغير اإلاٗلىماجيت، اإلادخىياث ٖلى ال٣ًاجي الًبِ اث ٖلى الَا  الخاؾىب مُبٖى

ت اٍلًب ي٩ىنر وال ٣ِٞ، الٗام اإلاضعى ٖلى ج٣خهغ البياهاث وخامالث  حكٛيل َغي٤ ًٖ البياهاث ٢غاءة في الخ٤ الكَغ
 َى يم٨جهم ما ٧ل ل٨ً البياهاث، َظٍ ه٣ل في الخ٤ له الظر الصخو مً بطن صونر اإلاسؼوهت البياهاث بلى الىنى٫ر ؤو البرامج

 ألاإلااوي ثؤلاظغاءا ٢اهىنر مً 110 ال٣ؿم في ظاء إلاا جُبي٣ا ٞىيت مؿاٖضاث ؤر اؾخسضام صونر البياهاث خامالث ٞدو مجغص

( ). 

 :الطمذ في اإلاتهم خق  •

 ٖلى ؤلاظابت ٖضم ؤو ٖضمه ؤو ال٨الم في الخغيت مُل٤ ما ظغيمت في اإلاتهم للصخو ؤن الهمذ في بالخ٤ ي٣هض
٠ ؤو ال٣ًاجي الًبِ مإمىعر ٢بل مً بليه اإلاىظهت ألاؾئلت  ؤن يجب ٦ما بال٨الم ملؼم ٚحر ألهه مٗه، بالخد٣ي٤ ال٣اثم اإلاْى

ًه ؤن يغاعى : مٟاصَا التي الٗامت ؤلاظغاثيت لل٣اٖضة جُبي٣ا وطل٪ ،( )يضٍ ٣٦غيىت يازظان ؤن يجىػر ال ونمخه، ؤلاظابت ٞع
 الضولي اإلااجمغ مً ٧ل بها ؤوصخى والتي ،"ؤلاوؿان خ٣ى١ر مً ٦د٤ ؾلُت ؤو ظهت ؤر ؤمام ال٨الم ٖلى الصخو بظباع ٖضم"

 في ؤزيىا في ال٣اهىنر لغظا٫ الضوليت اللجىت هٓمخه الظر الضولي واإلااجمغ ،1953 ؾىت عوما في اإلاى٣ٗض ال٣ٗىواث ل٣اهىنر الؿاصؽ

 114 اإلااصة في الٟغوسخي ٧ال٣اهىنر الخ٤ َظا ٖلى نغاخت الىو ٖلى الجىاثيت الدكغيٗاث مٗٓم خغنذ ٦ما ،1955 لٗام ظىان
 بإر ؤلاصالء ٖضم في خغ ؤهه بلى مغة و٫رأل ؤمامه خًىعٍ ٖىض اإلاتهم ييبه ؤن الخد٣ي٤ ٢اضخي جلؼم التي ظؼاثيت بظغاءاث ٢اهىنر

 .الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً  100 اإلااصة في الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٞٗل ومشلما الخد٣ي٤، مدًغ في الخىبيه طل٪ ويشبذ ب٢غاع،

 ؤو َضٍف ٖما ألاشخام ؤخض ي٣ىله ما زال٫ مً مٗيىت وا٢ٗت بزباث هي الكهاصة ؤن وٗلم اإلاٗلىماحي، للكاَض باليؿبت ؤما    
 بما باإلصالء الجىاثيت الضٖىير ؤَغاٝ لٛحر الؿماح الكهىص بؿمإ ي٣هض ٦ما الىا٢ٗت، َظٍ ًٖ بدىاؾه ؤصع٦ه ؤو ؾمٗه
 باليؿبت ال٣اثمت، الضٖىير في زبحرا ؤو ٖاصيا قاَضا ي٩ىنر ٢ض اإلاٗلىماحي والكاَض الخد٣ي٤، ؾلُاث ؤمام مٗلىماث مً لضحهم

 طل٪ ٞهى الخبحر ؤما الخؿيت، باإلاالخٓت ٖلحها خهل مٗلىماث ال٣اضخي بلى ي٣ضم رالظ الصخو طل٪ ٞهى الٗاصر للكاَض

  .ٞىيت وؤنى٫ر ٖلميت ٢ىاهحن بخُبي٤ بلحها جىنل وآعاء ج٣اعيغ ال٣اضخي بلى ي٣ضم الظر اإلاسخو الصخو

 ببُاناث ؤلادالء غلى اإلاػلىماحي والشاهذ اإلاتهم إحباس حىاص مذي 

 ههذ التي الٟغوسخي ط اط ١ مً 27 اإلااصة هو خؿب ٞغوؿا في وال٣اهىنر ال٣ٟه في لٗملا ظغير اإلاٗلىماحي للمتهم باليؿبت
 نغيدت بمىا٣ٞت بال بالجغيمت مخٗل٣ت ج٩ىنر ؤن يم٨ً التي ألاقياء ويبِ اإلاؿا٦ً جٟخيل بظغاء اإلام٨ً ٚحر مً ؤهه ٖلى

                                                           

. 120 نورة، المرجع السابق، ص طرشي (1) 
 .بعدها وما 187 ، ص1998 ، دار الفكر العربي، الطبعة األولى،المتهم المال، اعتراف صادق سامي (2) 

 .459 ص، المرجع السابق، عطية الدسوقي طارق: وأيضا
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 ال نغيدت ج٩ىنر ؤن يجب اإلاىا٣ٞت بإن اإلااصة، هٟـ مً الشاهيت ال٣ٟغة بييذ ٦ما ؤقياثه ؤو مجزله جٟخيل اإلاغاص للصخو
ٌ خالت وفي يمىيت، ٌ يٗجي طل٪ ٞةن الهغيدت اإلاىا٣ٞت ٞع لى باَلت ؤلاظغاءاث حٗض ولظل٪ الكإن، طورر ٞع  يجىػر ال َظا ٖو

 الكٟغاث ًٖ بال٨ك٠ بلؼامه ؤو للمٗلىماث آلاليت اإلاٗالجت هٓام صازل مسؼهت بياهاث ملٟاث َباٖت ٖلى اإلاتهم بظباع ٢اهىها
 ظىاػ ٖضم إلابضؤ جُبي٣ا ٞحروؽ، لى٠٢ الالػم ألامغ ج٣ضيم ٖلى بظباٍع ؤو اإلاٗلىماث َظٍ بلى بالضزى٫ر زانت الؿغ ٧لماث ؤو

ا ؤو الكهاصة َغي٤ ًٖ ؾىاء هٟؿه يض صليل بخ٣ضيم الصخو بلؼام  مً يمى٘ ال طل٪ ؤن بال ؤلازباث، ٖىانغ مً ٚحَر

 .( )الجغيمت مدل البياهاث ٞيه اإلاسؼهت ليآلا بالخاؾىب الخانت الكٟغة حؿليم ٖلى بظباٍع

يه اإلاٗلىماحي والكاَض  ٦ما بها، ٖلم ٖلى ي٩ىنر التي الؿغ ٧لماث ؤو الكٟغاث ًٖ بال٨ك٠ يلتزم ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعيً بىٖى
 ؾيُغجه جدذ جىظض التي واإلاؿدىضاث ألاما٦ً بٟدو الظا٦غة، بةوٗاف يؿمى ما بةظغاء ألاوعوويت الضو٫ر بٌٗ في يلتزم ؤهه

ىلىضا الؿىيض مً ٧ل في وطل٪  بلؼام في الخ٤ اإلاد٣٣حن يُٗي 1984 ٖام الهاصع الاهجلحزرر ٞال٣اهىنر اهجلترا في ؤما والجرويج، ٞو
إل ؤو آلالي الخاؾىب في اإلاسؼهت اإلاٗلىماث بلى الضزى٫ر الخد٣ي٤ ؾلُاث بخم٨حن الٛحر  بٌٗ حؿمذ ٦ما ٢غاءتها، ؤو ٖلحها الَا

 ؤهٟؿهم جل٣اء مً لل٣ًاء ٦مؿاٖضيً ؤو ٦سبراء الكهىص مً الاؾخٟاصة اإلاٗلىماحي الخد٣ي٤ ظا٫م في اإلا٣اعهت الدكغيٗاث

. ( )الؾخضٖائهم خاظت وصونر

 اإلاػلىماجُت نظم لخفخِش الشهلُت القىاغذ: زالثا

 :يلي ٦ما ال٣ىاٖض َظٍ جخلخو     

 َب٣ا وقاَضيً بالخٟخيل وال٣اثم تهمالم: ألاشخام َظٍ بحن مً: بالقانىو  مػُنحو أشخاص بدػىس  الخفخِش إحشاء -ؤ

 يمشله ؤن يجىػر مً ؤو اإلاتهم بدًىعر يخم الخٟخيل ؤن: ؤن ٖلى جىو الجؼاثغر، الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً 45 للماصة

ت ويابِ  قاَضيً بدًىعر الخٟخيل يخم يمشله ؤن يجىػر مً ؤو اإلاتهم خًىعر حٗظع وبطا ،-بالخٟخيل ال٣اثم-ال٣ًاثيت الكَغ
ٟحن ٚحر مً  مً ألازحرة ال٣ٟغة في الجؼاثغرر اإلاكٕغ هو ال٣ىاٖض َظٍ ٖلى ٧اؾخصىاء ؤهه ٚحر لؿلُخه، الخايٗحن اإلاْى

 بإهٓمت اإلااؾت بالجغاثم ألامغ حٗل٤ بطا ألاخ٩ام َظٍ جُب٤ ال: "ؤهه ٖلى الجؼاثغر، الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً  45اإلااصة

 ".للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت

 بالخٟخيل زانا مدًغا يدغعر ٧اجب بانُداب بالخٟخيل ال٣اثم بخ٩لي٠ وي٩ىنر: بالخفخِش  اص مدػش إغذاد -ب
 وص٢ت ؤماهت ب٩ل يبُها يخم التي والىزاث٤ وألاقياء البياهاث وط٦غ بالخٟهيل، الخد٣ي٤ و٢اج٘ ظمي٘ ٞيه حسجل والًبِ،

 .وخغم

 م٘ الخٗامل لض٢ت وطل٪ بها، جخمحز زهىنيت اءاثؤلاظغ لهظٍ: ومُػاده آلالي الخاظىب نظم جفخِش جنفُز إحشاءاث -ث
 ي٩ىنر ؤن يجب ووالخالي جٟخيكه، اإلاغاص الىٓام هٕى جدضيض يجب وظه، ؤ٦مل ٖلى جخم ول٩ي ٖلحها، اإلاىظىصة والبرامج ألاظهؼة
الم بٗلىم ٦بحر ب٣ضع ٖلم ٖلى بالخٟخيل ال٣اثم ت له يدؿجى ختى آلالي ؤلٖا  والاؾخٗاهت ،جٟخيكها اإلاغاص الخاؾىب هٓم مٗٞغ
ت الخٟخيل، بظغاء ٖمليت في بهم لالؾخٗاهت الىٓام بسبراء  اإلاغاص للىٓام والضزى٫ر الؿغ ٧لمت ٖلى الخهى٫ر بم٩اهيت ومٗٞغ

ت جٟخيكه،   .( )آلالي الخاؾىب هٓم بخدليل ال٣يام م٩ان ومٗٞغ

                                                           

 .106 ص  ،2001القاهرة،  ،العربية النهضة دار ،باألنترنت المتعمقة لمجرائم اإلجرائية الجوانب ،الصغير الباقي عبد جميل: أنظر (1) 
. 68 .ص، 2008، 8 الجديدة، ط الجامعة دار، الجنائية اإلجراءات، عامر أبو زكي محمد (2) 
. 125نورة، المرجع السابق،  طرشي(3) 
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 بطن جىٟيظ ٖىض الخاليت َىاثالخ اجساط بالخٟخيل ال٣اثم ٖلى يجب الخٟخيل ٞغي٤ ؤًٖاء َىيت جدضيض بلى باإلياٞت
 :يلي ما في جخلخو والتي الخٟخيل

 الاهترهذ، قب٨ت زضمت وؤظهؼة اإلاٗايىت مى٢٘ ًٖ ال٨هغواثيت ال٣ىة ٞهل بًمان الجغيمت، مؿغح خمايت جإمحن 

 .الجغيمت ؤزاع ٖلى الخإزحر قإهه مً ٞٗل بإر ال٣يام في الجاوي ٞاٖليت لكل

 مىه ٢غيبا ٧ان بن الىٓام م٩ان ًٖ اإلاتهم ببٗاص.  

 اإلاٗلىماحي للىٓام بٗض ًٖ الضزى٫ر  مً اإلاتهم جم٨ً إلاى٘ الخيُت ؤزظ.  

 الضليل بجالٝ ؤو حكىيه يخم ال ل٩ي ببِء، اإلاى٢٘ بلى الضزى٫ر.  

 نٗبت ؤو اخخياليت ؤزغير بغامج اؾخسضام يؿخلؼم ٢ض طل٪ ألن اإلاٟاجيذ، لىخت إلاـ ٖضم. 

 ا بلى الكٟغة مىػروعر الؿغ و٧لماث باإلاالخٓاث الٗىايت يجب  ٖلى حؿاٖض التي الٟىيت وؤلاظغاءاث الٗملياث مً ٚحَر
   .بزباتها اإلاغاص الجغيمت ًٖ ال٨ك٠

 ٖضا ما الخٟخيل بظغاء لخىٟيظ مٗيىت مضة جدضص لم ؤلاظغاثيت الدكغيٗاث ؤٚلب ؤن هجض الخاؾىب، هٓم جٟخيل هُا١ وفي   
 يجغرر الظر الؼمً في جسخل٠ ؤجها ٦ما ؤلاطن بنضاع جاعيش مً الىاخض قهغا٫ مهلت خضص الظر الاهجلحزرر ٧الدكغي٘ مجها البٌٗ

 اإلاد٤٣ ج٣ييض ٖضم َى اإلاٗلىماجيت الىٓم جٟخيل مجا٫ في الٛالب الغؤر ؤن ٚحر ٞحها، يجغرر التي اإلاضة جدضيض ؤو الخٟخيل ٞيه
 لؿهىلت ليال، َى اإلاٗلىماجيت الجغاثم ٞيه ج٨ثر الظر الى٢ذ ألن له، الخ٣ضيغيت للؿلُت جغ٦ها يجب بل مٗيىت، ػمىيت بمضة

 ل٣لت ؤلاظغامي بالٟٗل اإلاؿتهضٞت اإلاىا٢٘ بلى الضزى٫ر لؿهىلت وؤيًا الخاالث، بٌٗ في الى٢ذ طل٪ في ومجاهيخه الاجها٫

 .( )ط ط ب ١ مً 47 اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة في الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٞٗل مشلما الى٢ذ، َظا في اإلاؿخسضمحن

 اإلاػلىماجُت الجشابم غن للنشف اإلاعخدذزت الخدشي  إحشاءاث: الثاني اإلابدث

 ؾبيل وفي ٖمىما، الجغاثم ًٖ الخدغرر في ؤو ال٨ك٠ في ألانيل الازخهام ناخبت ال٣ًاثيت الًبُيت حٗخبر
 وم٩اٞدخه الٟؿاص مً الى٢ايت ٢اهىنر مىدهم ٦ما الجغاثم، ًٖ الخدغرر ؾلُت ال٣اهىنر ؤُٖاَا الجغاثم، َظٍ ًٖ ٦كٟها

 الخإ٦يض ؤياٞذ ٦ما ،"الخانت الخدغرر ؤؾاليب" ؤؾماَا للخدغر، ظضيضة ؤؾاليب الجضيض الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر طاو٥
 بم٩اهيت نغيذ ووىو نغاخت اإلاكٕغ ٢غعر التي الجغاثم مً للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم اٖخباع ٖلى

 يخًمً 2009 ؤوث 5 في اإلااعر 09/04 ال٣اهىنر مً 04 اإلااصة هو ٧اٞدتها،وم ٖجها ال٨ك٠ في الخانت الخدغرر بظغاءاث بجبإ
الم بخ٨ىىلىظيا اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت الخانت ال٣ىاٖض : " ؤهه مجها الشاهيت ال٣ٟغة ٢غعث التي وم٩اٞدتها، والاجها٫ ؤلٖا

جي الضٞإ ؤو الٗام الىٓام حهضص هدى ٖلى مٗلىماجيت مىٓىمت ٖلى اٖخضاء اخخما٫ ًٖ مٗلىماث جىاٞغ خالت في  ؤو الَى

جي الا٢خهاص ؤو الضولت ماؾؿاث  ".الَى

الم ظغاثم ًٖ ال٨ك٠ في زُىة ؤو٫ر  ي٣هض خيض الخدغر، مغخلت هي ال٣ًاثيت الًبُيت مؿخىير ٖلى آلالي ؤلٖا
ت لًباٍ اإلابلٛت الى٢اج٘ صخت مً والخد٤٣ اإلاغج٨بت الجغاثم ًٖ البدض ال٣ًاجي، الًبِ مجا٫ في بالخدغرر  الكَغ

                                                           
 .65 المرجع السابق، ص، عفيفي كامل عفيفي 1
. 126نورة، المرجع السابق، ص  طرشي (2) 
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ها هٟي ؤو الىا٢ٗت خهى٫ر في جٟيض التي ال٣غاثً وظم٘ ال٣ًاثيت،  ؤزُغوا بطا ال٣ًاثيت الًبُيت عظا٫ ٞةن لظل٪ ،( )و٢ٖى
ظٍ ألاوليت باإلظغاءاث ي٣ىمىنر ٞةجهم الجغاثم، مً بجغيمت  ٦مغخلت يٗض والظر والخدغرر بالبدض مغجبُت ؤلاظغاءاث َو
ر ألاصلت ٧اهذ والجغيمت ؤلاظغاء بحن الؼمً ٢غب ٩ٞلما يغوعيت، طاتها صح في ؤلاظغاءاث َظٍ للضٖىي، جمهيضيت

ً
 ؤ٦ثر واضخت

 ٖلى اإلاكٕغ هو الٟؿاص، ظغاثم م٩اٞدت ؾبيل وفي ،( )للش٣ت ؤصعى ٧اهذ جم ومً جدغي٠ ؤو حٛيحر ؤر يكبها ولم وؤؾلم

ت  الخدغرر ؤؾاليب" ٖباعة ؾاليبألا َظٍ ٖلى وؤَل٤ الخ٣ليضيت، ألاؾاليب جل٪ بلى جًاٝ الخدغرر ؤؾاليب مً مجمٖى
. اإلاٟؿضيً وعصٕ الٟؿاص واؾدئها٫ الجغاثم َظٍ ًٖ ال٨ك٠ في ألاؾاليب َظٍ مً الهضٝ ويخمشل ،"الخانت

 اإلاػلىماجُت الجشابم في باال خطاص الخاضت ؤلاحشاءاث جىظُؼ: ألاوى  اإلاؿلب

 بالجغيمت، لخ٤ الظر اإلاٗلىماحي َىعرالذ م٘ جماقيا الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر بخٗضيل الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؾإع
ا، مً الخض ألا٢ل ٖلى ؤو ٖلحها وال٣ًاء جُىي٣ها مىه مداولت  مً الىٕى لهظا ؤلاظغاثيت اإلا٩اٞدت بَاع في وطل٪ اهدكاَع

 في ألاؾاليب َظٍ وعصث و٢ض مىاظهتها، َى مجها الٛغى واإلاخابٗت الخدغرر لؿلُت زانت وؤخ٩ام ٢ىاٖض وي٘ خيض ؤلاظغام،
 الٟؿاص مً الى٢ايت و٢اهىنر ،20/12/2006 في الهاصع 06/22 ال٣اهىنر بمىظب واإلاخمم اإلاٗض٫ الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر

 و٦ظل٪ الهىع، والخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل اإلاغاؾالث اٖتراى ؤؾلىب: وهي ،2006 ٞيٟغرر 20 في اإلااعر 06/01 ع٢م وم٩اٞدخه

 .الازترا١ ؤؾلىب وم٩اٞدخه اصالٟـ مً الى٢ايت ٢اهىنر ؾماٍ ٦ما ؤو الدؿغب ؤؾلىب

ي٤ يم٨ً و٦ي٠ ألاؾاليب، َظٍ قغح مً البض لظل٪  مٗجى مً جدمله وما زلؿت جخم التي ألاؾاليب َظٍ بحن الخٞى
خضاء  مًمىهت اإلاغاؾالث وؾغيت لؤلٞغاص الخانت الخغيت ؤن ٖلمىا بطا زانت لؤلٞغاص، الخانت والخ٣ى١ر الخغياث ٖلى الٖا

 . ( )صؾخىعيا

ت للمدالم الذولي والنىعي اإلادلي الا خطاص جمذًذ حىاص :وى ألا الفشع  ٢اهىنر مً  329 اإلااصة ههذ خيض: الجضابٍش
 ًٖ ؤزغير مدا٦م ازخهام ليكمل للمد٨مت اإلادلي الازخهام جمضيض ظىاػ ٖلى ألازحرة ٣ٞغتها في الجؼاثيت ؤلاظغاءاث

 الخىٟيظر اإلاغؾىم) للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اؾتالم والجغاثم اإلاىٓمت والجغيمت اإلاسضعاث ظغاثم في الخىٓيم َغي٤
. ) 2006/10/05 في اإلااعر 348/06 ع٢م

مبر 10 في اإلااعر 04/14 ال٣اهىنر بمىظب اإلاخسههت الجؼاثيت ال٣ًاثيت ألا٢ُاب ؤوكئذ ٦ما      ل٣اهىنر اإلاٗض٫ 2004 هٞى

 مً 329و  40و 37اإلاىاص( للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اؾتالم الجغاثم بها جسخو التي الجغاثم بحن مً الجؼاثيت ؤلاظغاءاث
. (الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر

 في باالزخهام زانت ظضيضة ؤخ٩اما ،2009 ؤوث 5 في اإلااعر 09/04 ع٢م ال٣اهىنر في الجؼاثغرر اإلاكٕغ هٓم ٦ظل٪،
 جًمىذ التي الشالشت اإلااصة ٖليه ههذ ما واٖضال٤ َظٍ مً الجغيمت، لخ٤ الظر والخُىعر جخماشخى اإلاٗلىماجيت بالجغيمت مجا٫

 ال٣اهىنر مً 15 اإلااصة ٢غعث طل٪، بلى باإلياٞت ج٣ىيت، جغجيباث مً والخد٣ي٣اث الخدغياث جخُلبها التي الجضيضة ؤلاظغاءاث

 في بالىٓغ الجؼاثغيت اإلادا٦م جسخو الجؼاثيت، ؤلاظغاءاث ٢اهىنر في ٖلحها اإلاىهىم الازخهام ٢ىاٖض ٖلى ػياصة ؤهه 09/04

                                                           
التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق اإلداري في المخالفات  (1)

 .289نشر، ص 
 .105محدة محمد، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار الهدى، عين مميمة، الجزائر، ص  (2)
ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة : "عمى أنه ، معدل ومتمم، التي تنص1996من الدستور الجزائري لعام  (39)المادة  (3)

 ".وحرمة شرفه ويحميها القانون سرية المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة
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الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم جي ؤلا٢ليم زاعط اإلاغج٨بت والاجها٫ ؤلٖا  وحؿتهضٝ ؤظىبيا، مغج٨بها ي٩ىنر ٖىضما الَى
جي والضٞإ الجؼاثغيت الضولت ماؾؿاث جي لال٢خهاص ؤلاؾتراجيجيت اإلاهالر ؤو الَى  .الَى

 الػامت النُابت ا خطاص مجاى جىظُؼ :الثاني الفشع

 لم ؤزغير هُا٢اث ليكمل الٗامت الىيابت ازخهام مجا٫ جىؾي٘ جم الجؼاثيت، ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً 37 اإلااصة مىظبب        
 ازخهام صاثغة بلى الجمهىعيت لى٦يل اإلادلي الازخهام جمضيض ٖلى اإلااصة َظٍ ههذ خيض ٢بل، مً بها لها مغزها ي٨ً

 للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلااؾت والجغاثم اإلاىٓمت متوالجغرر اإلاسضعاث ظغاثم في الخىٓيم َغي٤ ًٖ ؤزغير مدا٦م

اب ألامىا٫ جبييٌ وظغاثم  .بالهٝغ الخام بالدكغي٘ اإلاخٗل٣ت والجغاثم وؤلاَع

 بخدغي٪ الجمهىعيت و٦يل يلتزم بط الجغاثم، بٌٗ مخابٗت مجا٫ في الٗامت الىيابت مً اإلاالثمت هٓام سخب ٦ظل٪         
ضم الٗمىميت الضٖىير جدغي٪ بحن اإلاالثمت بؿلُت بكإجها يخمخ٘ ال بديض ال٣اهىن، ب٣ىة الٗمىميت الضٖىير  مشلما جدغي٨ها ٖو

 بال٣اهىنر واإلاخمم اإلاٗض٫ ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً 2م٨غعر 144و 1م٨غعر 144و م٨غعر 144 اإلاىاص في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم في ٞٗل

 .( )2001يىهيى 26 في اإلااعر 01/09 ع٢م

مت غن والنشف بالخدشي  اإلاخػلقت ؤلاحشاءاث: يالثاو اإلاؿلب  اإلاػلىماجُت الجٍش

 مجا٫ في الٗامت الىيابت ازخهام مجا٫ جىؾي٘ جم اإلاٗلىماجيت للجغاثم ؤلاظغاثيت اإلا٩اٞدت بَاع في وصاثما ؾب٤ إلاا بياٞت       
 الهىعر والخ٣اٍ ألانىاث سجيلوث اإلاغاؾالث باٖتراى وال٣يام بالخٟخيل ؤلاطن بمىذ الجغاثم َظٍ ًٖ والخدغرر البدض

 التي 2006/12/20في اإلااعر 06/22 بال٣اهىنر الجؼاثغرر الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً حٗضيل بَاع في 5 م٨غعر 65 اإلااصة هو خؿب
 اإلاىٓمت الجغيمت ؤو اإلاسضعاث ظغاثم في الابخضاجي الخد٣ي٤ ؤو بها اإلاخلبـ الجغيمت في الخدغرر يغوعاث ا٢خًذ بطا": جىو

اب ؤو ألامىا٫ جبييٌ ظغاثم ؤو للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلااؾت الجغاثم ؤو الىَىيت للخضوص ابغةال٘  الجغاثم ؤو ؤلاَع

 : يإحي بما يإطن ؤن الجمهىعيت، لى٦يل يجىػر الٟؿاص، ظغاثم و٦ظا بالهٝغ اإلاخٗل٣ت

 .ل٨يتوالالؽ الؿل٨يت الاجها٫ وؾاثل َغي٤ ًٖ جخم التي اإلاغاؾالث اٖتراى  •

 ؤو زانت بهٟت به اإلاخٍٟى ال٨الم حسجيلو ووض وجشبيذ الخ٣اٍ ؤظل مً اإلاٗىيحن مىا٣ٞت صونر الخ٣ىيت الترجيباث وي٘ •
 ؤشخام ٖضة ؤو لصخو نىعر الخ٣اٍ ؤو ٖمىميت ؤو زانت ؤما٦ً في يخىاظضونر ؤشخام ٖضة ؤو شخو َٝغ مً ؾغيت

 .زام م٩ان في يخىاظضونر

ا ؤو الؿ٨ىيت اإلادالث بلى بالضزى٫ر الخ٣ىيت الترجيباث وي٘ بٛغى اإلاؿلم ؤلاطن يؿمذ  اإلاىاٖيض زاعط ولى ٚحَر

 .ألاما٦ً جل٪ ٖلى خ٤ لهم الظيً ألاشخام عيا ؤو ٖلم وبٛحر ال٣اهىن، َظا مً 47 اإلااصة في اإلادضصة

 الطىس  وإلخقاؽ ألاضىاث وحسجُل اإلاشاظالث اغتراع أظلىب بىاظؿت النشف :ألاوى  الفشع

ت يابِ الجؼاجي ٕاإلاكغ م٨ً      الهىعر والخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل اإلاغاؾالث اٖتراى نالخيت مً ال٣ًاثيت الكَغ
م ٖلى زٟي، بك٩ل جباقغ بظغاءاث وهي اإلاٗلىماجيت، الجغاثم ًٖ لل٨ك٠  لخمايت اإلا٣غعة الىهىم م٘ جىا٢ًها مً الٚغ

. ( )الخانت الخياة في الخ٤

                                                           
 .134نورة، المرجع السابق، ص  طرشي (1)
. 73 -72، ص 2010 خمفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية، دار الهدى عين مميمة، الجزائر، (2)
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 َظٍ اؾخسضام ويخم زام، م٩ان في يخىاظضونر ؤشخام ٖضة ؤو لصخو نىعة بالخ٣اٍ ي٩ىنر الهىعر وبلخ٣اٍ       
. والخانت الٗامت وألاما٦ً الؿ٨ىيت اإلادالث في الىؾاثل

 يخم ٦ما َغي٣ها، ًٖ جخم التي ألاخاصيض وحسجيل الهىاج٠ ٖلى ع٢ابت وي٘ َغي٤ ًٖ ٞيخم ألانىاث، حسجيل ؤما
 ًٖ ؤيًا يخم و٢ض زانت، ؤظهؼة ٖلى وحسجيلها نىاثألا بلخ٣اٍ حؿخُي٘ خؿاؾت مي٨غوٞىهاث وي٘ َغي٤ ًٖ ؤيًا

.  ( )بطاٖيت ؤو الؾل٨يت بقاعاث الخ٣اٍ َغي٤

 اإلاغاؾالث ؾغيت ؤن ٖلمىا بطا زهىنا الصخهيت، بالخغيت اإلاؿاؽ له يم٨ً ؤلاظغاءاث َظا مشل ؤن َى حهم ما بن

 مً للى٢ايت الخانت ال٣ىاٖض يخًمً 2009 ؤوث 5 في اإلااعر 09/04 ع٢م ال٣اهىنر مً 03 اإلااصة في ظاء ٣ٞض صؾخىعر، خ٤ هي

الم بخ٨ىىلىظيا اإلاخهلت الجغاثم  اإلاغاؾالث ؾغيت جسو التي ال٣اهىهيت ألاخ٩ام مغاٖاة م٘: "ؤهه ،( )وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا
 لل٣ىاٖض ٣ٞاو الجاعيت ال٣ًاثيت الخد٣ي٣اث ؤو الخدغياث مؿخلؼماث ؤو الٗام الىٓام خمايت إلا٣خًياث يم٨ً والاجهاالث،

 وججمي٘ الال٨تروهيت الاجهاالث إلاغا٢بت ج٣ىيت جغجيباث وي٘ ال٣اهىن، َظا وفي الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر في ٖلحها اإلاىهىم

. ( )مٗلىماجيت مىٓىمت صازل والدجؼ الخٟخيل بةظغاءاث وال٣يام خيجها في مدخىاَا وحسجيل

 باللجىء ٞيه، اإلاكدبه ًٖ الاتهام هٟي ؤو بزباث يجىػر َل لظل٪ ،( )بصاهخه جشبذ ختى بغرء متهم ٧ل ؤن بلى باإلياٞت
 َظٍ مشل ؤن وزهىنا والخانت، الٗامت ألاما٦ً في الهىعر الخ٣اٍ ؤو اإلاغاؾالث اٖتراى ؤو الهىحي الدسجيل وؾيلت بلى

. ٌ؟مٗاٝع ؤو ؤ٢اعوه مً به يديُىنر بمً ٦ظل٪ وبهما ٣ِٞ، اإلاتهم بصخو جمـ ال ٢ض الىؾاثل ؤو ؤلاظغاءاث

 ي٩ىنر ٞبيىما اإلاغا٢بت، جدذ الهاجٟي الخِ وي٘ مهُلر ووحن الهاجٟيت اإلا٩اإلااث اٖتراى مهُلر بحن ال٣ٟه يٟغ١ر 
 مهالر حسخحر بٗض ال٣ًاثيت الهيئت لخ٣ضيغ ويسً٘ الكإن، ناخب مً بُلب ؤو بغيا الشاوي ي٩ىنر اإلاٗجي، عيا صونر ألاو٫ر

. لظل٪ واإلاىانالث البريض

ت يابِ اإلاكٕغ م٨ً الخد٣ي٤، بظغاءاث ؤَم مً الخضيض ؤلاظغاء َظا ويٗض     ًٖ لل٨ك٠ مماعؾخه ال٣ًاثيت الكَغ
 في ال٣ًاثيت الجهت جباقٍغ الجؼاثيت، ؤلاظغاءاث ٢اهىنر بمىظب 5 م٨غعر 65 اإلااصة في الخهغ ؾبيل ٖلى خضصَا التي الجغاثم

 يخمسٌ ما و٧ل والخد٣ي٤، للخدغرر بظغاء ؤجها مٗجىب الٗاظل، ال٣غيب في ج٣٘ ٢ض التي ؤو و٢ٗذ التي والجىذ الجىاياث بٌٗ
 في وؤن بها، جخٗل٤ ؤصلت لضيه ؤو الجغيمت َظٍ اعج٩اب في يال٘ ؤهه ٖلى ظضيت جدغياث ٢امذ شخو ٧ل يض ٦ضليل ٖجها

. الٗاصيت البدض بىؾاثل بلحها الىنى٫ر نٗب ؤن بٗض الخ٣ي٣ت، بْهاع في يٟيض ما الهاجٟيت ؤخاصيشه مغا٢بت

٤ خاو٫ر اإلاكٕغ هجض ،طل٪ م٘ ل٨ً  مباقغة وهي بًىابِ ول٨ً ألاؾاليب، َظٍ ؤظاػ بإن اإلاخٗاعياث، َظٍ بحن يٞى
ت ويباٍ ؤٖىان وبلتزام اإلاسخو، الجمهىعيت و٦يل مً بةطن الخدغرر يما اإلانهي، الؿغ باإلظغاء ال٣اثمحن ال٣ًاثيت الكَغ  ٞو

                                                           
 .78، ص 1990حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في التحقيق الجنائي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  (1)
يتضمن  2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من أ/ 2 المادة إطار فيالجرائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ب يقصد (2)

واعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات الق
 .المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معموماتية أو نظام االتصاالت االلكترونية

يتضمن القواعد الخاصة لموقاية  2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من ج / 2 المادة إطار في المعموماتية عطياتبالم يقصد (3)
من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، أي عممية عرض لموقائع أو المعمومات أو المفاهيم في شكل جاهز لممعالجة 

 .، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معموماتية تؤدي وظيفتها داخل منظومة معموماتية
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات : "عمى أنه 1996من دستور عام  (45)تنص المادة  (4)

 ."التي يتطمبها القانون
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م ٖلى ٞاإلاكٕغ الًابُحن، ٦ال قغح هخىلى يلي  ؤهه بال الخانت الخياة بدغمت جمـ ٢ض زانت جدغرر ؤؾاليب ب٢غاٍع مً الٚغ
ى ،( )مكغوٖت ٚحر بُغ١ر الؾخٗمالها اللجىء ٖلى يٗا٢ب :  الخالي الىدى ٖلى بليه ؾيكحر ما َو

 الجمهىسٍت ولُل من بئرو الخدشي  مباششة -أوال

 ظغاثم ًٖ والخد٣ي٤ خغررالذ ب٣هض الهىعر والخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل اإلاغاؾالث اٖتراى بةظغاء اإلاكٕغ يؿمذ لم
 مغا٢بخه، جدذ الٗملياث َظٍ وجباقغ اإلاسخو، الجمهىعيت و٦يل مً بةطن بال للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ

ظا  بةطن بال اإلاظ٧ىعة الخاالث في اإلاغا٢بت ٖملياث بظغاء يجىػر ال: " ؤهه ٞحها ظاء التي 09/04 ال٣اهىنر مً 04 اإلااصة ٢غعجه ما َو

". اإلاسخهت ال٣ًاثيت الؿلُت مً م٨خىب

 اإلا٣هىصة وألاما٦ً الخ٣اَها اإلاُلىب الاجهاالث ٖلى بالخٗٝغ حؿمذ التي الٗىانغ ٧ل ؤلاطن يخًمً ؤن ويجب 
 َظٍ ومضة الخضابحر َظٍ بلى اللجىء جبرع التي الجغيمت هٕى يخًمً ؤن يجب ٦ما ؾ٨ىيت، ٚحر ؤو ؾ٨ىيت ؤ٧اهذ ؾىاء

 بال ؤزغي، ظغيمت في للخد٣ي٤ يهلر ال ما ظغيمت في للخد٣ي٤ الجمهىعيت و٦يل ٢بل مً اإلاؿلم طنؤلا ٞةن لظل٪ ،( )الخضابحر
 وجشبيذ وحسجيل الخ٣اٍ ؤظل مً الخ٣ىيت الترجيباث ٞحها جىي٘ التي ألاما٦ً ٧ل ؤلاطن يخًمً ؤن يجب ٦ظل٪ ظضيض، بةطن

.  ( ) ؤشخام ٖضة ؤو شخو مً زانت بهٟت به اإلاخٍٟى ال٨الم

ىض ت يابِ يدغعر والخد٣ي٣اث، الخدغياث اقغةمب ٖو  ال٣اضخي َٝغ مً اإلاىاب ؤو له اإلاإطونر ال٣ًاثيت الكَغ
 الترجيباث وي٘ ٖملياث ًٖ وختى للهىع، والخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل للمغاؾالث اٖتراى ٖمليت ٧ل ًٖ مدًغ اإلاسخو،

ملياث الخ٣ىيت  الٗملياث َظٍ بضايت وؾاٖت جاعيش اإلادًغ في يظ٦غ ٦ما البهغر، الؿمعي ؤو الهىحي والدسجيل الالخ٣اٍ ٖو

 ؤن ويجب للجهالت، هاٞيا جدضيضا مدضصة وج٩ىنر ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة البياهاث ٧ل ٖلى اإلادًغ يكخمل بديض ،( )مجها والاهتهاء

ت يابِ ييسخ ؤو يهى٠ ؤن بٗض ،( )جهايخه في مدغعٍ جى٢ي٘ ٖلى اإلادًغ يكخمل  اإلاىاب، ؤو له اإلاإطونر ال٣ًاثيت الكَغ
 وجترظم وجيسخ اإلاتهم، بمل٠ يىصٕ مدًغ في الخ٣ي٣ت بْهاع في اإلاٟيضة ؤو اإلاسجلت اإلاداصزاث ؤو الهىعر ؤو اإلاغاؾالث

. ( )الٛغى لهظا يسخغ مترظم بمؿاٖضة الا٢خًاء، ٖىض ألاظىبيت باللٛاث جخم التي اإلا٩اإلااث

 اإلانهي العش إلتيام -زانُا

 ال٣يام حٗجي والؿغيت ،( )للمتهم اإلامىىخت الًماهاث يمً بدثها ٞةن زم، ومً عيت،ؽ والخد٣ي٤ الخدغرر بظغاءاث ج٩ىنر        
 ناعث ووالخالي اإلانهي، الؿغ ٖلى باإلاداٞٓت ٞيه ؾاَم ؤو بظغاءاجه مً بةظغاء ٧ل٠ ؤو بالخدغرر ٢اثم َى ممً ؤلام٩ان ٢ضع

 . ( )الصخهيت الخغياث لًمان لتوسخي ناعث بل اإلاتهم، ٢م٘ حؿهيل َى ٢بل مً ٖليه ٧ان ٦ما َضٞها ليـ الؿغيت

                                                           
ديسمبر  20المؤرخ في  06/23من القانون رقم  (33)معدلة ومتممة بموجب المادة  66/156من األمر رقم  (مكرر 303)المادة  (1)

2006. 
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (7مكرر  65)المادة  (2)
 .06/22قانون رقم من ال (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (7مكرر  65)المادة  (3)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (9مكرر  65)المادة  (4)
 .271، ص 2000كمال كمال الرخاوي، إذن التفتيش فقها وقضاء، الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  (5)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (10مكرر  65)المادة  (6)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155من األمر رقم  (11)المادة  (7)
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 له اإلاإطونر ٞالًابِ ،( )به اإلاؿاؽ وصونر اإلانهي الؿغ بمغاٖاة جخم الٗملياث َظٍ ؤن ٖلى نغاخت اإلاكٕغ هو ٣ٞض
 الخضابحر م٣ضما يخسظ ؤن ويجب اإلانهي الؿغ ب٨خمان ٢اهىها ملؼم الهىع، والخ٣اٍ ألانىاث وحسجيل اإلاغاؾالث باٖتراى

 ،( )ؾغيت والخد٣ي٤ الخدغرر بظغاءاث ج٩ىنر ؤن ٖلى الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر هو و٢ض ،( )الؿغ طل٪ عاماخذ لًمان الالػمت
 الؿغ ب٨خمان ملؼم ؤلاظغاءاث َظٍ في يؿاَم شخو و٧ل الضٞإ، بد٣ى١ر بيغاع وصونر طل٪، زالٝ ٖلى ال٣اهىنر يىو لم ما

 ظغاثم ًٖ الخدغرر ٞٗمليت لظل٪ ٞيه، ٖلحها اإلاىهىم باثال٣ٗى َاثلت وجدذ ال٣ٗىواث ٢اهىنر في اإلابيىت بالكغوٍ اإلانهي
 ؤر ؤو الخدغياث بهظٍ ٞيه اإلاكدبه يسبر ؤن باجا مىٗا ٞيمى٘ مُل٣ت، بؿغيت جخم للمُٗياث ألاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ
ت يابِ ٖلى يمى٘ ٦ظل٪ آزغ، شخو  مشخ ألر الخدغياث مدًغ مًمىنر ًٖ يٟصر ؤن اإلاىاب ؤو له اإلاإطونر الكَغ

ت يباٍ ٖلى ٞيجب اإلانهي، الؿغ بٞكاء بتهمت الجىاجي الجؼاء َاثلت جدذ و٢٘ وبال ٧ان،  ٖضم ومغئوؾحهم ال٣ًاثيت الكَغ

ا التي ألاؾغاع بٞكاء .  ( )ما٦ضة ٚحر ببياهاث مهضصة جٓل ؤن يجىػر ال اإلاىاَىحن ؾمٗت ألن الخدغياث، ؤزىاء ظمَٗى

 الا ترار أو الدعشب أظلىب: الثاني الفشع

 يغوعاث ج٣خطخي ٖىضما ،2006 ؾىت الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر حٗضيل في اإلاكٕغ ؤصعظها ظضيضة ج٣ىيت الدؿغب جبري٘

 خؿب ع٢ابخه جدذ يإطن ؤن الجمهىعيت لى٦يل يجىػر ٦ما ،(5 م٨غعر 65) اإلااصة في اإلاظ٧ىعة الجغاثم بخضي في والخد٣ي٤ الخدغرر
 و٦يل مً ؤلاطن ٖلى بالدؿغب اإلا٩ل٠ الًابِ خهى٫ر يكتٍرو ( )مدضصة قغوٍ يمً الدؿغب ٖمليت بمباقغة الخالت

 وظب ؤلاظغاء َظا مباقغة الخد٣ي٤ ٢اضخي ٢غعر ٞةن ومغا٢بخه، ؤقغاٞه جدذ الٗمليت جخم ؤن ويجب اإلاسخو، الجمهىعيت
ت لًابِ م٨خىب ؤلاطن بمىذ ي٣ىم زم بظل٪، الجمهىعيت و٦يل بزُاع ؤوال ٖليه  الدؿغب ٖمليت جخم الظر ال٣ًاثيت الكَغ

ظا ،( )ٞيه َىيخه ط٦غ يخم ؤن ٖلى مؿاوليخه، جدذ  ٧ل يخًمً م٨خىوا ؤلاطن ي٩ىنر ؤن ٞيجب اإلاُل٤، البُالن َاثلت جدذ َو
ت وؤٖىان يباٍ َىيت و٦ظل٪ الدؿغب بٗمليت يخٗل٤ ما . بالدؿغب لهم اإلاإطونر الكَغ

ت ٖىنر ؤو يابِ ٢يام َى والدؿغب  بخيؿي٤ اإلا٩ل٠ ال٣ًاثيت ةالكٍغ يابِ مؿاوليت جدذ ال٣ًاثيت الكَغ

 له اإلاإطونر ٢يام َى بطن ٞالدؿغب ،( ) لهم قغي٪ ؤو مٗهم ٞاٖل ؤهه بةحهامهم ٞحهم، اإلاكدبه ألاشخام بمغا٢بت الٗمليت
ل ؤو ظغيمت، اعج٩ابهم في اإلاكدبه ألاشخام بمغا٢بت الجغيمت في بالخد٣ي٤  قغي٪ ؤهه بةحهامهم بظغاميت ظماٖت صازل الخٚى

ت وؤٖىان يبا٫ٍ ويؿمذ لهم،  بٌٗ الًغوعة ٖىض يغج٨ب وؤن مؿخٗاعة َىيت الٛغى لهظا يؿخٗملىا بإن ال٣ًاثيت الكَغ

                                                                                                                                                                                           
، ص 2008يجل، سهيمة بوزبرة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق جامعة ج (1)

127. 
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (7مكرر  65)المادة  (2)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155من األمر رقم  (3/ 45)المادة  (3)
. معدل ومتمم 66/155األمر رقم  (11)المادة  (4)
 .191السهاوي، المرجع السابق، ص  قدري عبد الفتاح (5)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (11مكرر 65)المادة  (6)
 .115، ص 2009محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر،  (7)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم  (12مكرر 65) المادة (8)
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 بةزٟاء ؤلاظغاميت، ؤوكُتهم و٦ك٠ ٞحهم مكدبه ؤشخام مغا٢بت بهضٝ وطل٪ ،( )ظؼاثيا مؿاوال ي٩ىنر ؤن صونر الجغاثم،
. ( )الخ٣ي٣يت الهىيت

ت ٖىنر ؤو لًابِ يجىػر ولهظا  يسخغون الظيً وألاشخام الدؿغب ٖمليت بةظغاء له إلاغزوا ال٣ًاثيت الكَغ

: يلي بما ال٣يام ظؼاثيا مؿاولحن ي٩ىهىا ؤن صونر الٛغى، لهظا

 اعج٩اب مً ٖلحها مخدهل مٗلىماث ؤو وزاث٤ ؤو مىخجاث ؤو ؤمىا٫ ؤو مىاص بُٖاء ؤو حؿليم ؤو ه٣ل ؤو خياػة ؤو ا٢خىاء -

. اعج٩ابها في مؿخٗملت ؤو الجغاثم

 ؤو الى٣ل وؾاثل و٦ظا اإلاالي ؤو ال٣اهىوي الُاب٘ طاث الىؾاثل الجغاثم، َظٍ مغج٨بي جهٝغ جدذ وي٘ وؤ اؾخٗما٫ -
 . ( )الاجها٫ ؤو الخٟٔ ؤو ؤلايىاء ؤو الخسغيب

 لغئؾائهم بال ألاؾباب ٧اهذ مهما ؤلاظغاءاث مغاخل مً مغخلت ؤر في الخ٣ي٣يت الهىيت بْهاع اإلادؿغب ٖلى ويدٓغ
 َىيخه ًٖ اإلا٨كٝى الًٗى وحٗغيٌ ٞحهم اإلاكدبه ٖلى ال٣بٌ في اإلاخبٗت الخُت بٞكا٫ بلى ؾياصر َظا ألن الؿلميحن،

ى للخُغ،  ؤو لًباٍ الخ٣ي٣يت الهىيت بْهاع يجىػر ال:" ؤهه نغاخت ههذ بإن (16 م٨غعر 65) اإلااصة بمىظب اإلاكٕغ ؤ٦ضٍ ما َو
ت ؤٖىان  ".ؤلاظغاءاث مغاخل مً مغخلت ؤر في مؿخٗاعة َىيت جدذ الدؿغب باقغوا الظيً ال٣ًاثيت الكَغ

ت ؤٖىان ؤو يباٍ َىيت ي٨ك٠ مً ٧ل اإلاكٕغ ٖا٢ب ٦ما  ؾىىاث زمـ بلى ؾيخحن مً بالخبـ ال٣ًاثيت الكَغ

 َاالء ؤخض وظغح يغب ؤو ٖى٠ ؤٖما٫ في الهىيت ًٖ ال٨ك٠ حؿبب وبطا صط، 2000000 بلى صط 50000 مً وبٛغامت
 والٛغامت ؾىىاث 10 بلى ؾىىاث زمـ مً الخبـ ال٣ٗىوت ٞخ٩ىنر اإلاباقغيً، ؤنىلهم ؤو ؤبىائهم ؤو ؤػواظهم ؤو ألاشخام

اة في ال٨ك٠ َظا حؿبب وبطا صط، 500000 بلى صط 200000 مً  20 بلى 10 مً الخبـ ال٣ٗىوت ٞخ٩ىنر ألاشخام َاالء ؤخض ٞو

 .( )صط 1000000 بلى 500000 مً والٛغامت ؾىت

 ب٩ل الٗمليت بهظٍ ال٣يام اإلادؿغب يلتزم الٗمىميت، اله٣ٟاث ظغاثم ًٖ ٝلل٨ل الدؿغب ٖمليت هجاح ولًمان     
 ألازحر َظا بلتزام بديض اإلاسخو الجمهىعيت و٦يل ٢بل مً اإلا٨خىب ؤلاطن ٖلى خهىله وؤَمها ٢اهىها، اإلادضصة ؤلاظغاءاث
 َىيخه، ًٖ ال٨ك٠ بٗضم ٖمليتا٫ وؾالمت ؤمىه ٖلى خٟاْا اإلادؿغب يلتزم و٦ما الٗمليت، هجاح ٖلى واإلاغا٢بت باإلقغاٝ

 . الٗمل في وص٢ت و٦ٟاءة ظغؤة جخُلب التي مهمخه لخُىعة وطل٪

ا الش٣ت زل٤ ؤظل مً ظغاثم ألامغ خ٣ي٣ت في حٗخبر التي ألاٞٗا٫ َظٍ مشل ؤظاػ اإلاكٕغ ؤن وعٚم  يباٍ في وحٗؼيَؼ
ت  ؤو قغ٧اء بإجهم بحهامهم في والىجاح ٞحهم اإلاكدبه ٢بل مً الدؿغب ٖمليت بةظغاء لهم اإلاغزو وؤٖىاجهم ال٣ًاثيت الكَغ
ىان ؤو الًباٍ َاالء اإلاكٕغ مى٘ طل٪ م٘ ٞاٖلىن،  يمى٘ ؤهه بمٗجى الجغيمت، اعج٩اب ٖلى ٞحهم اإلاكدبه يدّغيىا ؤن مً ألٖا

ىان الًباٍ ٖلى  ٞهظا ة،الجغيم العج٩اب وصٞٗه اإلاغا٢بت جدذ اإلاىيٕى للصخو ؤلاظغاميت ال٨ٟغة يسل٣ىا ؤن اإلادؿغوحن وألٖا

. ؤلاظغاء بُالن َاثلت جدذ ممىٕى الٟٗل

 

                                                           
. 02عيساوي نبيمة، المرجع السابق، ص  (1)
. 75 -74عبد الرحمن خمفي، المرجع السابق، ص  (2)
 .06/22ن رقم من القانو (14)المعدل والمتمم بموجب المادة  66/155األمر رقم من  (14مكرر  65)المادة  (3)
 .06/22من القانون رقم  (14)المعدل والمتمم ومعدل بموجب المادة  66/155من األمر رقم  (مكرر 4  –65/3)المادة  (4)
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 09/04 القانىو  بمىحب اإلاػلىماجُت الجشابم غن والنشف والدجض الخدشي  إحشاءاث: الثاني اإلاؿلب

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً بالى٢ايت الخام 09/04 ال٣اهىنر بحن        مغا٢بت بظغاءاث وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا
ليه اإلاٗلىماجيت، اإلاىٓىمت وحجؼ وجٟخيل ل٨تروهيت،ؤلا الاجهاالث ا ٖو  :٧الخالي ؾىىظَؼ

 وججمُػها ؤلالنترونُت الاجطاالث مشا بت: ألاوى  الفشع

 الىٓام في هو ؤؾمى زال٫ مً الصخصخي الُاب٘ طاث للبياهاث ال٣اهىهيت الخمايت الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤيٟى ؤهه ال٣اٖضة         
ى ؤال ، الجؼاثغرر ال٣اهىوي ظا الضؾخىع، َو  ، لؤلٞغاص الخانت للخياة ال٣اهىهيت بالخمايت ٖجى ث التي الٗامت ال٣ىاٖض بَاع في َو

ى  بها الجؼاثغرر الضؾخىعر اإلاكٕغ اٖتٝر بديض آلاليت، اإلاٗالجت مً الصخهيت بياهاتهم خمايت بالًغوعة ٖليه يىُىرر ما َو

 الضؾخىع، في للٛحر بها اإلاٗتٝر الخ٣ى١ر اخترام بَاع في خغياجه، ظمي٘ واخض ٧ل يماعؽ: "ؤهه ٖلى جىو التي 77 اإلااصة في

، في الخ٤ اخترام الؾيما  ."...الخانت الخياة وؾتر الكٝغ

 الخانت، اإلاىاًَ خياة خغمت اهتها٥ يجىػر ال: "ؤهه ٖلى ههذ التي 1996 ؾىت صؾخىعر مً 46 اإلااصة طل٪ ؤيضث ٦ما         

ه، خغمتو  الضؾخىعر حٗضيل في ؤهه بال ،"مًمىهت ؤق٩الها ب٩ل الخانت والاجهاالث اإلاغاؾالث يتؾغ .ال٣اهىنر ويدمحهما قٞغ
 ٣ٞغجحن بياٞت زال٫ مً الصخهيت، البياهاث خمايت مجا٫ في الٗالم يكهضٍ الظر الخُىعر مىا٦بت اإلاكٕغ خاو٫ر ، 2016لؿىت

 ويٗا٢ب ال٣ًاثيت، الؿلُت مً مٗلل عؤم صونر الخ٣ى١ر بهظٍ اإلاؿاؽ ق٩ل بإر يجىػر ال ":ؤهه ٖلى جىهان ؤٖالٍ للماصة

  .( )الخ٨م َظا اهتها٥ ال٣اهىنر

 وي٘ بلى اإلاباصعة بًغوعة الجؼاثغرر اإلاكٕغ ا٢خىإ ًٖ يىم بهما ألازحر، الخٗضيل في والغابٗت الشالشت ال٣ٟغجحن ؤياٞذ بن      
 ؤلا٢غاع يض٫ ٦ما لها، آلاليت اإلاٗالجت ٖمليت زال٫ الُبيٗيحن باألشخام الخانت البياهاث بدمايت ال٨ٟيلت ال٣اهىهيت آلالياث

 الجؼاثغ الظر الدكغيعي اليكاٍ ْل في زانت ٣ِٞ، و٢ذ مؿإلت َى البياهاث بالخمايت الخام ال٣اهىنر ؤن ٖلى الضؾخىعر

الم وج٨ىىلىظياث البريض وػاعة وؤن ألازحرة، الٗكغيت في مبر مً ابخضاء جضعؽ والاجها٫ ؤلٖا  ٫خى ٢اهىنر مكغوٕ 2014 هٞى

 .٢غيبا يهضع ؤن يٟترى والظر ألاهترهيذ ٖلى الصخهيت البياهاث خمايت

 ؤلال٨تروهيت، اإلاٗالجت مً الخانت البياهاث لخغمت جُغ١ر الظر الٗغويت الضؾاجحر بحن الىخيض َى الجؼاثغرر ؤن ٖلما       

 .( )٣ِٞ ؤق٩الها ب٩ل للمغاؾالث الضؾخىعيت الخمايت بخ٨غيـ ظلها ج٨خٟي بديض

م الجؼاثغرر اإلاكٕغ ي٩ىنر َظاوب       ال٣ًاثيت الؿلُت اؾخصىاء زى٫ر ٢ض ،ؤق٩الها ب٩ل والاجهاالث اإلاغاؾالث لؿغيت يماهه ٚع

 :خهغا اإلادضصة اإلاٗلىماجيت الجغاثم بٌٗ لخُىعة بالىٓغ الصخهيت، البياهاث جمـ بظغاءاث جدب٘ بإن مٗلل ٢غاع بَاع وفي
    .خيجها في ؤلال٨تروهيت الاجهاالث حسجيل

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً بالى٢ايت الخام 09/04 ال٣اهىنر بحن ٦ما          ماصجه في وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا
 الخهغ، ؾبيل ٖلى وطل٪ ؤلال٨تروهيت، الاجهاالث مغا٢بت في اإلاخمشل الجضيض ؤلاظغاء بخُبي٤ حؿمذ التي الخاالث الغابٗت،

ظٍ  :هي الخاالث َو

                                                           
 .2016 مارس  07 في الصادرة ، 14 العدد الرسمية الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01 - 16 رقم القانون (1)
اإلطار القانوني الستخدام : ، بالممتقى الوطني الموسوم بـ مريم، الحماية القانونية لمبيانات ذات الطابع الشخصي في العالم الرقميلوكال  (2)

. 6، ص 2017فبراير  8و 7يومي  بالمركز الجامعي غميزانتقنية المعمومات في التشريع الجزائري، المنعقد 
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ت ٞٗا٫ألا مً للى٢ايت • اب بجغاثم اإلاىنٞى  .الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم ؤو الخسغيب ؤو ؤلاَع

غ خالت في • خضاء اخخما٫ ًٖ مٗلىماث جٞى جي الضٞإ ؤو الٗام الىٓام حهضص هدى ٖلى مٗلىماجيت مىٓىمت ٖلى الٖا  ؤو الَى

جي الا٢خهاص ؤو الضولت ماؾؿاث  .الَى

 اللجىء صونر الجاعيت ألابدار تهم هديجت بلى الىنى٫ر الهٗب مً ي٩ىنر ٖىضما ال٣ًاثيت، والخد٣ي٣اث الخدغياث إلا٣خًياث •

 .ؤلال٨تروهيت للمغا٢بت

 واإلامحزاث الخ٨ىىلىجي الخُىعر مً بضوعٍ الاؾخٟاصة يداو٫ر الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن اإلااصة، َظٍ هو اؾخ٣غاء زال٫ مً يٓهغ        
 مً ج٩لٟت ؤ٢ل الصخهيت اإلاغا٢بت ٨ٖـ ٖلى وهي ؤلال٨تروهيت، بتاإلاغا١ جدذ ٞحهم اإلاكخبهحن وي٘ زال٫ مً يسىلها، التي

 اإلاغا٢بت جدذ الصخو وي٘ ٞةن ؤزغي، ظهت مً ؤهه بال ٞٗاليتها، بلى بياٞت ألامىيت اإلاساَغو واإلاا٫ الى٢ذ خيض
 الُاب٘ طاث اثالبيان خغمت اهتها٥ قإهه مً ألاهترهيذ، ٖبر وكاَاجه ؤو الهاجٟيت باجهاالجه حٗل٤ ما ؾىاء ؤلال٨تروهيت
 جإوي، ب٩ل ٢غاءتها ؤو ؾماٖها يؿخضعي هٟي، ؤو بزباث ٦ضليل ٢يمتها مً للخإ٦ض اإلاٗلىمت ٞغػر لضواعي ؤهه باٖخباع له، الصخصخي

ظا  بال٣ًيت، لها صزل ال شخهيت مٗلىماث ؤجها ؤو الخد٣ي٣اث، الؾخ٨ما٫ يغوعيت مٗلىمت ألجها بما الىنى٫ر قإهه مً ما َو

 .ماطا؟ بٗض ل٨ً جماما، الصخو جبرثت لىب يهاع ؤن يم٨ً ٦ما

 ٖضة اإلاكٕغ وي٘ لؤلٞغاص الخانت الخياة خمايت ٖلى الؿلبيت جإزحراتها وجسٟي٠ الخؿاؾت الٗمليت َظٍ جإَحر بٛغى      

 :هي يماهاث

 ؤلالنترونُت اإلاشا بت إلى فيها اللجىء ًمنن التي الخاالث خطش1 -

 ":الخهغ ؾبيل ٖلى 09/04 ال٣اهىنر مً الغابٗت اإلااصة ؤوضختها التي الخاالث هي      

ت ألاٞٗا٫ مً للى٢ايت -ؤ اب بالجغاثم اإلاىنٞى  - .الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم ؤو الخسغيب ؤو ؤلاَع

غ خالت في -ب جي الضٞإ ؤو الٗام الىٓام حهضص هدى ٖلى مٗلىماجيت مىٓىمت ٖلى اٖخضاء اخخما٫ ًٖ مٗلىماث جٞى  ؤو - الَى
جي الا٢خهاص ؤو ةالضو٫ر ماؾؿاث  .الَى

 - صونر الجاعيت ألابدار تهم هديجت بلى الىنى٫ر الهٗب مً ي٩ىنر ٖىضما ال٣ًاثيت، والخد٣ي٣اث الخدغياث إلا٣خًياث -ط

 .ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت بلى اللجىء

 .( )."اإلاخباصلت الضوليت ال٣ًاثيت اإلاؿاٖضة جىٟيظ بَاع في -ص

 ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت ٖمليت بلى اللجىء ٞحها يم٨ً التي الخاالث مً لو ١ قٕغالم ؤن هجض َظٍ، الخاالث بةؾخ٣غاء     
ا جي، ألامً جمـ التي الجغاثم في وخهَغ ابيت بالجغاثم مشال ألامغ يخٗل٤ ٖىضما ؤهه طل٪ الَى  ال ٞةهه اإلاضهيحن جُا٫ والتي ؤلاَع

 بم٩اهيت حٗجي والتي "ط" الخالت بياٞت ؤن بال يت،ال٣ًات اإلاؿاٖضة جىٟيظ خاالث في و٦ظا ؤلاوؿان، خ٣ى١ر ًٖ الخضيض يم٨ً
 .خض صونر آلاليت اؾخسضام حٗميم بلى ياصر ٦بحرة، ؤو ٧اهذ نٛحرة ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت بلى مؿخٗهيت ٢ًيت ٧ل في اللجىء

 

 

                                                           
 .09 ص السابق، المرجع مريم، لوكال (1)
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 :القػاء ظلؿت جدذ ؤلالنترونُت اإلاشا بت إ شاس آلُت وغؼ2 -

 ال٣ًاثيت الؿلُاث مً م٨خىب بةطن بال اإلاغا٢بت، ٖملياث بظغاء يجىػر ال":ههبإ ،09/04 ال٣اهىنر مً 4/2 اإلااصة جًي٠       

 ."اإلاسخهت

اب بجغاثم ألامغ يخٗل٤ ٖىضما ؤهه ٦ما          لضي الٗام الىاثب يسخو الضولت، بإمً اإلااؾت الجغاثم ؤو الخسغيب ؤو ؤلاَع

ت يباٍ بمىذ الجؼاثغ ٢ًاء مجلـ  َبيٗت يبحن ج٣غيغ ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ للخجضيض ابلت١ ؤقهغ 6 إلاضة بطها ال٣ًاثيت، الكَغ

غاى اإلاؿخٗملت الخ٣ىيت الترجيباث  .( ) لها اإلاىظهت وألٚا

 وجىٓيم حك٨يلت يدضص الظر ، 2015ؤ٦خىوغ 08 في اإلااعر 15/261 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم مً 41 اإلااصة جىو ٦ما

الم وظياثبخ٨ىى٫ر اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت الىَىيت الهيئت ؾحر ٦يٟياثو  الهيئت ؤن ٖلى ،( )وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا

 .مسخو ٢اى مغا٢بت جدذ ؤلال٨تروهيت الاجهاالث مغا٢بت مجا٫ في الخهغيت ازخهاناتها جماعؽ

ٟىنر يسً٘ ٦ما إل بلى يضٖىنر الظيً اإلاْى  ٢بل ال٣ًاجي اإلاجلـ ؤمام اليمحن ؤصاء بلى ؾغيت مٗلىماث ٖلى الَا

م جىهيبهم،  . (15/261 الغثاسخي اإلاغؾىم 28و27  اإلااصجحن(اإلانهي بالؿغ ٥بظ٫ يلؼمىنر َو

 خ٣ي٣يت يماهت اإلاؿخ٣ل، ال٣ًاء يض جدذ لؤلٞغاص الخانت والخياة الٟغصيت بالخغياث جمـ آليت ٨َظا وي٘ يٗخبر      
 يجٗل ال الاقدباٍ مجغصٝ ٞحهم، اإلاكدبه ألاٞغاص خمايت وبلؼاميت الخد٣ي٤ يغوعاث بحن اإلاىاػهت بلى حهضٝ ال٣اضخي ؤن باٖخباع

ظا مجغما، الٟغص مً  .الٗاصلت اإلادا٦مت يماهاث يؿمى ما َو

 غليها اإلاخدطل اإلاػؿُاث اظخػماى وخذود ؤلالنترونُت الش ابت جقنُاث جدذًذ  -3

ت الخ٣ىيت الترجيباث ج٩ىنر  طاث مُٗياث وحسجيل لخجمي٘ خهغيا مىظهت ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت لؤلٚغاى اإلاىيٖى

ابيت ألاٞٗا٫ ٚغاع ٖلى ؤٖالٍ الخهغ ؾبيل ٖلى الىاعصة الاثبالر نلت  .زُىعة ألا٦ثر الجغاثم ؤر ؤلاَع

 اٖتراى :في جخمشل ٞهي ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت بَاع في حؿخٗمل ؤن يم٨ً التي الخ٨ىىلىظيت الخ٣ىياث ًٖ ؤما

ا اإلاٗلىماجيت ثاإلاىٓىما جٟخيل ،( )الهىعر الخ٣اٍ ألانىاث، حسجيل ،( )ؤلال٨تروهيت اإلاغاؾالث  ال٣اهىنر مً 7و 5 اإلااصة(وحجَؼ
 ٖلحها؟ اإلاخدهل اإلاٗلىماث مهحر ما َى ألاَم الؿاا٫ ؤن بال ،09/04

 ال بإهه الدجؼ َغي٤ ًٖ ٖلحها اإلاخدهل اإلاُٗياث اؾخٗما٫ بدضوص اإلاخٗل٣ت 09/04 ال٣اهىنر مً 09 اإلااصة ؤظابذ 
 الخد٣ي٣اث ؤو للخدغياث الًغوعيت الخضوص في بال اإلاغا٢بت لياثٖم َغي٤ ًٖ ٖلحها اإلاخدهل اإلاٗلىماث اؾخٗما٫ يجىػر

                                                           
 عمى التعرف عمى تسمح التي العناصر كل اإلذن يتضمن : "من قانون اإلجراءات الجزائية، عمى أنه 7 مكرر 65 المادة نصت (1)

 بغير الترتيبات لوضع اإلذن يسمم  الشكمية والزمنية، الشروط بنفس لمتجديد قابمة أشهر أربعة لمدة صالحا مكتوبا ويكون االتصاالت ويسمم
 ."األماكن تمك عمى حق لهم الذين خاصاألش عمم أو رضا

 .2015أكتوبر  08 في الصادرة ، 53 العدد الرسمية الجريدة(2)
 أو صور أو كتابات أو إشارات أو عالمات استقبال أو إرسال أو تراسل أي :"أنها عمى اإللكترونية واالتصاالت/ 2 المادة تعرف (3)

". ونيةإلكتر وسيمة أي بواسطة مختمفة معمومات أو أصوات
 جوان 8 في المؤرخ 156 - 66 رقم األمر يعدل ويتمم 2015 ديسمبر 30 في المؤرخ 19 - 15 رقم من القانون 5 مكرر 65 المادة (4)

   2015 ديسمبر 30 في الصادرة ، 71 العدد الرسمية الجريدة العقوبات، قانون المتضمن ، 1966
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 ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت مً ٖلحها اإلاخدهل الصخهيت للبياهاث اإلاكغوٕ الاؾخٗما٫ ؤن َى اإلااصة َظٍ بليه حكحر ما ال٣ًاثيت،
ى الخد٣ي٣اث، يغوعاث بدضوص يخدضص اع َظا زاعط لها اؾخٗما٫ ٧ل ججغيم يؿخضعي ما َو  .ؤلَا

مت غقىباث ظن4 -  ؤلالنترونُت اإلاشا بت غن ناججت شخص ي ؾابؼ راث مػلىماث إفشاء لجٍش

ٟحن ي٩ىنر إل ٖلى ٢اصعيً ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت ٖملياث ٖلى ال٣اثمحن اإلاْى  مجغم َاب٘ طاث مٗلىماث ٖلى الَا

 .اإلانهي الؿغ باخترام مُالبحن َاالء ي٩ىنر الخالخحن ٧لخا وفي شخصخي، َاب٘ طاث وؤزغير

ٟحن َاالء ٢بل مً مداولت ٧ل اإلاكٕغ ظغم َظا٫ غاى اإلاغا٢بت ٖملياث اؾخٛال٫ هدى اإلاْى  ٧ل ؤو شخهيت، أٚل
 هاججت مؿدىضاث بٞكاء ؤو الؿبب، ٧ان ؤيا لؤلٞغاص الصخهيت الخياة خغمت اهتها٥ هدى ؤلال٨تروهيت اإلاغا٢بت لخضوص ججاوػر

 خ٣ى٢ه طورر مً ؤو اإلاتهم مً م٨خىب بطن بٛحر وطل٪ ٖليه، َإلالا في ٢اهىها له نٟت ال شخو ٖلحها بَإل ؤو الخٟخيل ًٖ

 . ( )طل٪ ٚحر بلى الخد٣ي٤ يغوعاث جضٕ لم ما بليه اإلاغؾل مً ؤو اإلاؿدىض َظا ٖلى اإلاى٢٘ مً ؤو

 اإلاػلىماجُت اإلانظىمت جفخِش إحشاءاث: الثاني الفشع

ت يباٍ و٦ظا ،اإلاسخهت يتال٣ًات للؿلُاث يجىػر ؤهه ،09/04 ع٢م ال٣اهىنر مً 5 اإلااصة ٢غعث  في ال٣ًاثيت الكَغ
:  بلى بٗض ًٖ ولى الخٟخيل بٛغى الضزى٫ر ؤٖالٍ 4 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الخاالث وفي ،الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر بَاع

. ٞحها اإلاسؼهت اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث و٦ظل٪ مجها ظؼء ؤو مٗلىماجيت مىٓىمت -

 .مٗلىماجيت جسؼيً مىٓىمت -

 ٖجها اإلابدىر اإلاُٗياث بإن لالٖخ٣اص جضٖى ؤؾباب َىا٥ ٧اهذ بطا اإلااصة، َظٍ مً -ؤ -ال٣ٟغة في ٖلحها اإلاىهىم التالر في   
 جمضيض يجىػر ألاولى، اإلاىٓىمت مً اهُال٢ا بلحها الضزى٫ر يم٨ً اإلاُٗياث َظٍ وؤن ؤزغي، مٗلىماجيت مىٓىمت في مسؼهت

ت الخٟخيل  .بظل٪ مؿب٣ا اإلاسخهت ال٣ًاثيت الؿلُت بٖالم بٗض مجها ظؼء ؤو اإلاىٓىمت َظٍ بلى بؿٖغ

 مىٓىمت في مسؼهت ألاولى، اإلاىٓىمت مً اهُال٢ا بلحها الضزى٫ر يم٨ً والتي ٖجها، اإلابدىر اإلاُٗياث بإن مؿب٣ا جبحن وبطا         
جي، ؤلا٢ليم زاعط ج٣٘ مٗلىماجيت  لالجٟا٢ياث َب٣ا اإلاسخهت ألاظىبيت الؿلُاث بمؿاٖضة ي٩ىنر ٖلحها الخهى٫ر ٞةن الَى

. باإلاشل اإلاٗاملت إلابضؤ وو٣ٞا الهلت طاث الضوليت

 ألامً مهالر جى٢ي٠ ٢ًيت اإلاٗلىماجيت، مجغمي لخدب٘ ظضيض ٦ةظغاء الضوليت ال٣ًاثيت اإلاؿاٖضة ٖلى و٦مشا٫
 َظا ؤن امٟاصٍ يضٍ ق٩ىير للخد٣ي٣اث ألامغي٩ي الٟضعالي اإلا٨خب ج٣ضيم بٗض بىمغصاؽ ببلضيت ظؼاثغرر لكاب الجؼاثغيت

 بٞغي٣يا بجىىب ظىاوؿبىعٙ مضيىت ؤخياء ؤخض في ٢ىبلت بىي٘ ٞحها مهضصا اإلا٨خب لهظا بل٨تروهيت بغؾالت بٗض ٢ض الكاب
. الٗالم ٦إؽ بُىلت في وألامغي٩ي الجؼاثغرر اإلاىخسب بحن ال٨غويت اإلاباعاة اهُال١ ٢بل ألامغي٨يحن اإلاىانغيً حؿتهضٝ

 ؤلاظغاءاث ٢اهىنر في ٖليه اإلاىهىم الخٟخيل ٖلى هو 09/04 ع٢م ال٣اهىنر مً الخامؿت اإلااصة في الجؼاثغرر واإلاكٕغ      

غ يجب بديض الٗاصر الخٟخيل ًٖ مًمىهه ازخل٠ وؤن وختى الجؼاثيت،  45 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الخٟخيل قغوٍ جٞى
 .مٗلىماجيت ظغاثم بهضص ألهىا مجها ألازحرة ال٣ٟغة ؤخ٩ام مغاٖاة م٘ الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر مً

                                                           
 1966 جويمية 8 في المؤرخ 155 - 66 رقم األمر يعدل ويتمم 2015 جوان 23 في المؤرخ 02 - 15 رقم األمر من 46 المادة(1)

قانون  المتضمن
 .2015  جويمية 23 في الصادرة ، 40 عدد الرسمية الجريدة اإلجراءات الجزائية،
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ظا بٗض، ًٖ اإلاٗلىماجيت اإلاىٓىمت ٖلى الخٟخيل بظغاء ؤظاػ 04/ 09 ع٢م ال٣اهىنر ؤن ٚحر     يم٨ً بديض ظضيض بظغاء َو
 َظا ٖلحها يدخىرر التي اإلاٗلىماث في ؤصلت ًٖ للخٟخيل للخاؾىب، اإلاى٣ُي ال٨يان في بالضزى٫ر ناخبها بطن صونر بلحها الضزى٫ر
 الضليل ًٖ للبدض وسخها ؤو ماصيت صٖامت ٖلى اإلاٗلىماث َظٍ بٞغاٙ ؤظاػ ٦ما مدؿىؽ، ٚحر وررمًٗ شخيء وهي ألازحر،

 .( )ٞحها

 بالخضابحر ؤو البدض مدل اإلاٗلىماجيت اإلاىٓىمت بٗمل صعايت له شخو ٧ل حسخحر بالخٟخيل اإلا٩لٟت للؿلُاث ويم٨ً   
 .( )مهمتها الهجاػ الًغوعيت اإلاٗلىماث ب٩ل وجؼويضَا صتهامؿإ ٢هض جخًمجها، التي اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث لخمايت اإلاخسظة

 ألازحرة ال٣ٟغة في الخٟخيل ٖمليت يؿهل آزغ بظغاء ٖلى 09/04 ال٣اهىنر هٟـ في وصاثما الجؼاثغر، اإلاكٕغ هو ٦ما

ظا ،5 اإلااصة مً لحن ألاشخام بلى اللجىء في يخمشل ؤلاظغاء َو ً آلالي المؤلٕا في اإلاسخهحن والخ٣ىيحن ٧الخبراء اإلاَا  ٞو
 وجؼويض ٖلحها الخٟاّو ٖلحها اإلاخدهل اإلاُٗياث وظم٘ اإلاٗلىماجيت، اإلاىٓىمت ٖلى الخٟخيل ٖملياث إلظغاء الخاؾىواث

 . ( )اإلاٗلىماث بهظٍ بالخٟخيل اإلا٩لٟت الؿلُاث

 اإلاػلىماجُت اإلاػؿُاث حجض: الثالث الفشع

 مٗلىماجيت مىٓىمت في الخٟخيل جباقغ التي الؿلُت ج٨دك٠ ٖىضما ؤهه ،09/04 ع٢م ال٣اهىنر مً 6 اإلااصة ؤ٦ضث
 وسخ يخم اإلاىٓىمت، ٧ل حجؼ الًغوعرر مً ليـ وؤهه مغج٨بحها ؤو الجغاثم ًٖ ال٨ك٠ في مٟيضة ج٩ىنر مسؼهت مُٗياث
 ٣ٞاو ؤخغاػ في والىي٘ للدجؼ ٢ابلت ج٩ىنر ال٨تروهيت جسؼيً صٖامت ٖلى لٟهمها الالػمت اإلاُٗياث و٦ظا البدض مدل اإلاُٗياث
. الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر في اإلا٣غعة لل٣ىاٖض

 اإلاٗلىماجيت اإلاىٓىمت في اإلاُٗياث ؾالمت ٖلى الؿهغ والدجؼ بالخٟخيل ج٣ىم التي الؿلُت ٖلى ألاخىا٫ ٧ل في يجب
 َياث،اإلا٘ َظٍ حك٨يل بٖاصة ؤو لدك٨يل الًغوعيت الخ٣ىيت الىؾاثل اؾخٗما٫ لها يجىػر ؤهه ٚحر الٗمليت، بها ججغرر التي

غاى لالؾخٛال٫ ٢ابلت ظٗلها ٢هض  بظغاء اؾخدا٫ وبطا اإلاُٗياث، بمدخىير اإلاؿاؽ بلى طل٪ ياصر ال ؤن قٍغ الخد٣ي٤ أٚل

٣ا الدجؼ  اؾخٗما٫ بالخٟخيل ج٣ىم التي الؿلُت ٖلى يخٗحن ج٣ىيت، ألؾباب ؤٖالٍ 06 اإلااصة ؤخ٩ام في ٖليه مىهىم َى إلاا ٞو
ت وسخها، والى اإلاٗلىماجيت اإلاىٓىمت جدخىحها التي اإلاُٗياث يب٫ الىنى٫ر إلاى٘ اإلاىاؾبت الخ٣ىياث  جهٝغ جدذ اإلاىيٖى

. ( )اإلاىٓىمت َظٍ باؾخٗما٫ لهم اإلاغزو ألاشخام

إل إلاى٘ الالػمت ؤلاظغاءاث باجساط جإمغ ؤن الخٟخيل جباقغ التي للؿلُت ويم٨ً  يك٩ل التي اإلاُٗياث ٖلى الَا

ل شخو ؤر ج٩لي٠ َغي٤ ًٖ الؾيما ظغيمت، مدخىاَا . ( )لظل٪ اإلاىاؾبت الخ٣ىيت الىؾاثل باؾخٗما٫ مَا

 ًٖ ٖلحها اإلاخدهل اإلاٗلىماث اؾخٗما٫ يجىػر ال به، اإلاٗمى٫ر الدكغي٘ في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىواث َاثلت وجدذ

. ( )اثيتال٣ٌ الخد٣ي٣اث ؤو للخدغياث الًغوعيت الخضوص في بال ال٣اهىن، َظا في ٖلحها اإلاىهىم اإلاغا٢بت ٖملياث َغي٤

                                                           
 ية الحقوق جامعةالجنائي، كل القانون في الماجستير شهادة عمى الحصول أجل من المعموماتية، مذكرة الجريمة نورة، مكافحة طرشي (1)

 .132-131، ص 2012-2011، 1 الجزائر
 .2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من 05 المادة (2)
 .133-132نورة، المرجع السابق، ص  طرشي (3)
 .2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من 07 المادة (4)
 .2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من 08 المادة (5)
 . 2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من 09 المادة (6)



ؼ الجضابشي : أغماى اإلالخقى الىؾني     2017ماسط   29الجضابش | آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش

 

  
 

 

 

 

78 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com 

 بالخدغياث اإلا٩لٟت للؿلُاث اإلاؿاٖضة ج٣ضيم الخضماث م٣ضمي ٖلى يخٗحن ال٣اهىنر َظا ؤخ٩ام جُبي٤ بَاع وفي
٣ا خٟٓها ٖلحهم يخٗحن التي اإلاُٗياث ووىي٘ خيجها في الاجهاالث بمدخىير اإلاخٗل٣ت اإلاُٗياث وحسجيل لجم٘ ال٣ًاثيت  ٞو

 ٖلى الخٗٝغ مً الخد٣ي٤ ؾلُاث لخم٨حن وطل٪ اإلاظ٧ىعة، لؿلُاثا جهٝغ جدذ 09/04 ع٢م ال٣اهىنر مً 11 للماصة

 .الخضمت مؿخٗملي

 بها اإلاخهلت اإلاٗلىماث و٦ظا اإلاد٣٣حن مً بُلب يىجؼوجها التي الٗملياث ؾغيت ٦خمان الخضماث م٣ضمي ٖلى ويخٗحن
. ( )والخد٣ي٤ الخدغرر ؤؾغاع إلٞكاء اإلا٣غعة ال٣ٗىواث َاثلت جدذ وطل٪

 مً 12 اإلااصة زال٫ مً ؤوظب ٦ما الدسجيل جاعيش مً واخضة بؿىت اإلاُٗياث لخٟٔ الالػمت اإلاضة ال٣اهىنر طاٌ خضص و٢ض      

 :هي زانت، بلتزاماث الخضماث م٣ضمي ٖلى ،09/04 ع٢م ال٣اهىنر

 .٢ىيتوث ٞىيت وؾاثل باؾخٗما٫ بلحها الضزى٫ر مى٘ ؤو وجسؼيجها لل٣اهىنر اإلاسالٟت اإلاُٗياث لسخب الٟىعر الخضزل واظب •

 يسبروا وؤن الٗام للىٓام مسالٟت مٗلىماث جدخىرر التي اإلاىػٖاث بلي الضزى٫ر بم٩اهياث لخهغ الخ٣ىيت الترجيباث وي٘ •
 .( )بىظىص لضحهم اإلاكتر٦حن

 ومهافدتها والاجطاى ؤلاغالم بخننىلىحُاث اإلاخطلت الجشابم من للى اًت الىؾنُت الهُئت دوس : الثالث اإلاؿلب

ض غبذ العُذ لجمهىسٍتا سبِغ و ؼ         طر مً 24 في اإلااعر 15/261 ع٢م عثاسخي  مغؾىم سباس ي مشظىم غلى بىجفلُقت الػٍض

 الجغاثم مً للى٢ايت  الىَىيت الهيئت ؾحر و٦يٟياث وجىٓيم حك٨يلت  يدضص 2015 ؤ٦خىوغ 8 ٫ اإلاىا٤ٞ/ ٌ 1436 ٖام الدجت
الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت  بقغاٝ جدذ ؾخٗمل الٗض٫ وػيغ لضي مؿخ٣لت بصاعيت ؾلُت حٗض رالذو وم٩اٞدتها، والاجها٫ ؤلٖا
 ألامً مهالر ومؿاولي باإلاىيٕى مٗىيحن الخ٩ىمت مً ؤًٖاء ؤؾاؾا وجًم الٗض٫ وػيغ يترؤؾها مضيغة لجىت ومغا٢بت

لى اإلاجلـ يٗيجهما الٗليا اإلاد٨مت مً ازىحن و٢اييحن  .لل٣ًاء ألٖا

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً و٢ايتا٫ ٖملياث وجيؿي٤ بخيكيِ الهيئت و٧لٟذ  .وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا

 وملخ٣اث الخ٣ىيت للٗملياث ومغ٦ؼ مضيغياث وزالزت بالٗض٫ اإلا٩ل٠ الىػيغ يغؤؾها مضيغة لجىت مً الهيئت َظٍ وجدك٩ل      
ا يخمشل ٦ما ظهىيت،  ولىظياوج٨ً بالبريض اإلا٩ل٠ الىػيغ بالضازليت، اإلا٩ل٠ الىػيغ في ؤًٖاَئ

جي، الضع٥ ٢اثض ؤلاجها٫، جي، لؤلمً الٗام اإلاضيغ الَى جي، الضٞإ وػاعة ًٖ ممشل الجمهىعيت، عثاؾت ًٖ ممشل الَى  الَى

  .( )الٗليا اإلاد٨مت مً ٢اييان

ت مً وؤٖىان ويباٍ ٢ًاة الهيئت يمذ وبهظا جي والضع٥ الٗؿ٨غيت الاؾخٗالم إلاهالر جابٗحن ال٣ًاثيت الكَغ  الَى

جيا٫ وألامً ٣ا َو  .الجؼاثيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنر ألخ٩ام ٞو

                                                           
 .2009أوت  5المؤرخ في  09/04القانون رقم  من 10 المادة (1)
. 134نورة، المرجع السابق، ص  طرشي (2)
يحدد  2015 أكتوبر 8الموافق ل /ه1436من ذي الحجة عام  24المؤرخ في  15-261مرسوم الرئاسي رقم ال من 7و 6 المادة (3)

 ..من الجرائم المتصمة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها تشكيمة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية لموقاية
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الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً الى٢ايت ٖملياث وجيؿي٤ جيكيِ في الهيئت َظٍ صوعر ويخمشل   ٧االجهاالث ؤلٖا
 ؤو جغج٨ب ؤزغير ظغيمت وؤر ال٣ٗىواث ٢اهىنر في اإلادضصة للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت جمـ التي جل٪ وهي وم٩اٞدتها،

روهيت لئلجهاالث هٓام ؤو مٗلىماجيت مىٓىمت َغي٤ ًٖ اعج٩ابها يؿهل
ً
. ؤلال٨ت

ت ومهالر ال٣ًاثيت الؿلُاث بمؿاٖضة حٗجى ٦ما  طاث الجغاثم بكإن ججغحها التي الخدغياث في ال٣ًاثيت الكَغ
الم بخ٨ىىلىظياث الهلت ت ا٫ألاٞ٘ مً للى٢ايت الال٨تروهيت الاجهاالث مغا٢بت ويمان والاجها٫ ؤلٖا اب بجغاثم اإلاىنٞى  ؤلاَع

ىيت َيئت ؤر وواؾخصىاء اإلاسخو، ال٣اضخي ؾلُت جدذ وطل٪ الضولت، بإمً جمـ التي الجغاثم ؤو الخسغيب ؤو  .ؤزغير َو

 اإلاغاؾالث ؾغيت جًمً التي ال٣اهىهيت ألاخ٩ام مغاٖاة وم٘ الجغاثم َظٍ مً الى٢ايت جُبي٤ مجا٫ بسو ٞيما ؤما         
 جغجيباث وي٘ الجاعيت ال٣ًاثيت الخد٣ي٣اث ؤو الخدغياث مؿخلؼماث ؤو الٗام الىٓام خمايت إلا٣خًياث يم٨ً ٧اإلجهاالث،

 اإلاىٓىمت صازل والدجؼ الخٟخيل بةظغاءاث وال٣يان خيجها في مدخىاَا وحسجيل وججمي٘ الال٨تروهيت الاجهاالث إلاغا٢بت ج٣ىيت

  .( )اإلاٗلىماجيت

لت البكغيت اإلاىاعص مً باإلاؼيض الٗضالت ويضجؼ مً بالٟٗل م٨ً الهيئت َظٍ وبوكاء  الدكغيٗيت الترؾاهت ومغاظٗت اإلاَا
 َظا في ج٣هحر ؤر ٖلى ال٣ٗىواث وحكضيض اإلاىاَىحن وخغياث خ٣ى١ر خمايت جدؿحن ؤظل مً الجؼاجي اإلاجا٫ في طل٪ في بما

 .( )"اإلاجا٫

ت اإلادالم غلى ؾشخذ التي للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت بأنظمت اإلاعاط  ػاًا: 1 الك٩ل  الجضابٍش

خضاءاث حجم مً بإيٗاٝ ؤ٢ل َى الغ٢م َظا ؤن ؤلاخهاثيت، الخ٣اعيغ جشبذ ول٨ً        ؤجها ج٣اعيغ ؤزبدذ التي الٟٗليت الٖا

 للمُٗياث، آلاليت اإلاٗالجت هٓام خمايت هٓام اإلاكٕغ وي٘ وبن التي ألاق٩ا٫ بمسخل٠ يىميا اٖخضاء  250 بلى  200 بحن ج٩ىنر
ت ألاٞٗا٫ ههىنه حٗالج لم ؤهه بال  ٖاإلايت مؿاب٣ت و٦إجها الىاخضة الشاهيت في مظَل بك٩ل جخُىعر والتي مٟهل، بك٩ل اإلا٣تٞر
ت، جُىعا اهترهذ ظغيمت ؤ٦ثر يبخ٨غ نم خى٫ر وال٣غانىت اإلاستر٢حن بحن  آلياث وي٘ مً جخم٨ً لم ال٨برير الضو٫ر وختى وؾٖغ

 ظغاثم ؤن (FBI) الٟضعالي الخد٣ي٣اث م٨خب ًٖ الهاصعة الخ٣اعيغ ؤزبدذ اإلاٗلىماحي ؤلاظغام مً للخض ٞٗالت ووؾاثل

 ماليت لخؿاثغ حٗغيذ ألامغي٨يت؛ لكغ٧اثا مً باإلائت 64 وخىالي ؾىىيا، صوالع 67.2 ألامغي٩ي الا٢خهاص ج٩ل٠ ال٨مبيىجغ
 .اإلااضخي الٗام زال٫ ال٨مبيىجغ ؤهٓمت ازترا١ خىاصر بؿبب

                                                           
اإلطار القانوني الستخدام تقنية المعمومات في التشريع : بالممتقى الوطني الموسوم بـ ،"تطبيقات األمن المعموماتي"برابح يمينة،  (1)

. 9، ص 2017فبراير  8و 7يومي  بالمركز الجامعي غميزان،لمنعقد الجزائري، ا
 09/04إنشاء الهيئة الوطنية لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته التي سبق ونص عميها القانون رقم  (2)

 .صمة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاوالمتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المت 2009أغسطس  5المؤرخ في 
يحدد تشكيمة وتنظيم  2015أكتوبر  8الموافق ل /ه1436من ذي الحجة عام  24المؤرخ في  15-261مرسوم رئاسي رقم : أنظر

 .من الجرائم المتصمة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها وكيفيات سير الهيئة الوطنية لموقاية

 العنت 2005 2006 2007 2008 2009 2010 اإلاجمىع

 غذد الجشابم 01 01 03 06 12 12 35

 غذد ألاشخاص اإلاخابػحو 00 01 03 13 51 20 88
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 الخاجمت

غ ال الجؼاثغرر اإلاكٕغ ؤن بلى هسلو، ألازحر في  ظغاثم جغجبها التي الخُحرة باآلزاع الايُإل ٖلى ٢اصعة آلياث ٖلى يخٞى
 وألاظهؼة ال٩ىاصع َبيٗت مؿخىير ٖلى ؤو الدكغيٗيت الىهىم مؿخىير لىٕ ؾىاء للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ

 ٧ل بي٣اٝ حؿتهضٝ ومد٨مت، مىؾٗت ؾياؾت جبجي بلى يباصع ؤن البض ٧ان زم ومً ؤلاظغام، مً الىٕى َظا إلاىاظهت اإلاخسههت
 َظا زخم اعجإيىا الجغيمت، َظٍ جٟغيها التي الخدضياث ؤمام الى٢ٝى بإَميت وبيماها ؤلاظغام، َظا يُغخها التي الخدضياث

 لىؾاثل اإلاهاخبت الخدضياث مً ل٨شحر الؿلبيت آلازاع مً الخ٣ليل في حؿاَم ٢ض التي والخىنياث الا٢تراخاث ببٌٗ البدض

 :آلاجيت الى٣اٍ جدذ الخىنياث َظٍ وجىضعط الجضيضة، الاجها٫

 ؤَميت ٖلى التر٦حز م٘ الؿىاء، ٖلى صوليتوا٫ الىَىيت الدكغي٘ ماؾؿاث في ألاَميت مً خ٣ها الخ٣ىيت ظغاثم بُٖاء .1
 الاهسغاٍ جخُلب صولي بٗض طاث ؤلاهترهذ ظغاثم ؤن باٖخباع اإلاسخلٟت، الىَىيت الدكغيٗاث يمً ألازحرة َظٍ ههىم بصعاط

 آلاليت اإلاُٗياث لبرامج الٟٗالت الٗاإلايت الخمايت لًمان اإلا٩اٞدت مجا٫ في الضولي بالخٗاونر والاَخمام صوليت، اجٟا٢ياث في

. ٩٦ل الاهترهذ وقب٨ت وال٨مبيىجغ

 طاث الجهاث في الٗاملحن وجش٣ي٠ والخ٣ىيت، ؤلاهترهذ ظغاثم َبيٗت م٘ يخالثم بما الخاليت الدكغيٗاث بٌٗ حٗضيل .2
 ج٣٘ الظر الىخيض ٞالدكغي٘     ال٨ٟغيت اإلال٨يت مجا٫ في وؤن وزانت واضر، بك٩ل لهم وقغخها الخٗضيالث، بهظٍ الٗال٢ت

 الخمايت جخٗضي ال ال٣اهىنر َظا بَاع َظا في وختى اإلاال٠ خ٣ى١ر ٢اهىنر َى خمايخه جدذ للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت بغامج
 الخ٣ليضيت الىهىم يخٗضي ال٨مبيىجغ لبرامج وؤوؾ٘ ؤ٦بر بَاع ًٖ البدض ؤَميت جبرػ الؿبب لهظا ٣ِٞ، البرهامج ق٩ل

 .اإلاجاوعة والخ٣ى١ر ل٠اإلاا خ٣ى١ر ٢اهىنر في ٖلحها اإلاىهىم الخ٣ليض لجغيمت

 ال٣ًاثيت قبه الؿلُاث مهام نٗىوت جٓهغ اإلادؿىؽ ٚحر بيئتها و٦يان الخانت اإلاٗلىماجيت الجغيمت لُبيٗت هٓغا.  4
 جُبي٤ في وؿبيا الّضو٫ر هجخذ وبن ٞدتى؛ ؤصلتها ًٖ والبدض الجغيمت ًٖ لل٨ك٠ صوعَا ؤصاء في ال٣ًاثيت والؿلُاث
بيٗت لخخالثم ٖلحها، والكغوٍ الخهىنياث بٌٗ وبيٟاء والًبِ والخٟخيل ٧اإلاٗايىت ةالخ٣ليضر ؤلاظغاثيت ألاؾاليب  َو
 و٦ثرة جتر٦ها التي اإلااصيت آلازاع ٢لت في واإلاخمشلت الجغيمت َظٍ ًٖ لل٨ك٠ صاثما الهٗىواث بٌٗ جب٣ى اإلاٗلىماجيت، الجغيمت

ترة اعج٩ابها ٞترة بحن مؿغخها ٖلى يترصصونر الظيً ألاشخام  .ٖجها ال٨ك٠ ٖمليت يهٗب مما اٞها،ا٦دل ٞو

 آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم خى٫ر واإلادا٦مت والخد٣ي٤، الخدغرر خ٣ل في للٗاملحن م٨شٟت صوعاث ٣ٖض .3
 ومٗاَض ٧لياث، في الجىاجي الخد٣ي٤ مىاهج جًمحن في والىٓغ بها، اإلاغجبُت والجغاثم الخاؾىواث، وجُبي٣اث للمُٗياث

ت جضعيب  .ؤلاهترهذ ظغاثم ًٖ ٖاثمىيى الكَغ

 ما ؤو اإلايكأث ؾالمت خيض مً ؾىاء مىاؾبت، ؤمىيت بظغاءاث اجساط في الٗغويت وؤلاهترهذ الخ٣ىيت قغ٧اث مؿاٖضة .4
 .والبرامج ألاظهؼة، خمايت ب٣ىاٖض يسخو

 رؤ ًٖ م٨خملت مٗلىماث يًم الخاؾىب، ظغاثم وجدليل بغنض حهخم مكتر٥ ٖغبي مٗلىماث مغ٦ؼ إلوكاء الخيؿي٤ .5
ىيت، خضوص جدضَا ال ؤلاهترهذ ظغيمت ؤن خيض بهم، واإلاكدبه اإلاضاهحن ًٖ ومٗلىماث وا٢ٗت  .٢ىميت ؤو َو

ت .6  مداولت زال٫ مً الخىٓيميت، ال٣ىاهحن بنضاع في وؤلاؾغإ الىا٢ٗيت، اإلاُٗياث م٘ الدكغي٘ ٖمليت جماشخي ؾٖغ

ها التي والخُىعاث جدىاؾب اإلاٗلىماجيت، مجا٫ في الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهت وي٘  .اإلاٗلىماحي ؤلاظغام يٗٞغ
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ي٤ بهضٝ ؤلاظغاثيت الىاخيت مً الجغيمت َظٍ إلا٩اٞدت الضولي للخٗاونر اإلاىاؾبت الىؾاثل بيجاص يغوعة جٓهغ ٦ما .7  الخٞى
 لؤلصلت صولت ؤر و٢بى٫ر اإلاجغمحن وحؿليم اإلاٗلىماث جباص٫ ٖلى الضولي ٧الخٗاونر الجغاثم بهظٍ الخانت الدكغيٗاث بحن

ت  .ؤزغير صو٫ر في اإلاجمٖى

 اإلاؿخسضمحن بحن الغ٢مي الىعي وكغ ألاًٞل مً بديض ن الى٢اثيت الخمايت هي خمايت ؤخؿً ؤن عؤيىا، في وؤزحرا .8
 مٗلىماث وكغ ٖضم ألاظهؼة، ٖلى ماليت ؤو شخهيت ببياهاث الاخخٟاّ ٖضم( الصخهيت بياهاتهم ٖلى الخٗضر جٟاصر و٦يٟيت

 .)الخ..الؿغ ٧لمت بُٖاء ٖضم شخهيت،

 

 ابمت اإلاشاحؼر

 النخب  -أ

.ر2001ال٣اَغة،  ،الٗغويت الجهًت صاع باألهترهذ، اإلاخٗل٣ت للجغاثم ؤلاظغاثيت الجىاهب ،الهٛحر الباقي ٖبض ظميل .1

 .1998ر، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، الُبٗت ألاولى،اإلاتهم اإلاال، اٖتراٝ ناص١ ؾامي .2

ل٨خاب الشاوي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ال٨تروهيت، ٖبض الٟخاح بيىمي حجاػر، الىٓام ال٣اهىوي لخمايت الخجاعة ؤلا .3

 .2002ؤلاؾ٨ىضعيت، 

.ر1999ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي، الخمايت الجىاثيت لبرامج ال٨مبيىجغ، اإلا٨خبت ال٣اهىهيت، ال٣اَغة،  .4

.ر2008الجضيضة،  وألاهترهذ، صاع الجامٗت الخاؾىب هٓم ٖلى الجىاجي الخٟخيل الُىالبت، مدمض خؿً ٖلي .5

ت الٟىيت وصوعر اإلاال٠ واإلاهىٟاث ال٨مبيىجغ وخ٣ى١ر ظغاثم، ٖٟيٟي ٧امل ٖٟيٟير .6  الخلبيرميكىعاث، وال٣اهىنر الكَغ

 .2007، َبٗت الشاهيت، ا٫الخ٣ى٢يت

، ؤلاؾ٨ىضعيت،  .7 مدمض ماظض يا٢ىث، ؤنى٫ الخد٣ي٤ ؤلاصاعر في اإلاسالٟاث الخإصيبيت، صعاؾت م٣اعهت، ميكإة اإلاٗاٝع

 .مهغ، بضون ؾىت وكغ

 .2008الجضيضة، مهغ،  الجامٗت صاع، 8رٍر،الجىاثيت ؤلاظغاءاث، ٖامغ ؤبى رػ٥ مدمض .8

 . 2000ال٣اَغة، الٗغويت، الجهًت اإلاتهم اإلاٗلىماحي، صاع آلالي ويماهاث الخاؾىب هٓم ؤخمض، جٟخيل هللا ٖبض َاللي .9

 اإلازلشاث والشظابل -ب

 الجىاجي، ٧ليترال٣اهىنر في اإلااظؿخحر قهاصة ٖلى الخهى٫ر ؤظل مً اإلاٗلىماجيت، مظ٦غة الجغيمت هىعة، م٩اٞدت َغشخي

.ر2012-2011، 1الجؼاثغ الخ٣ى١ ظامٗت

رالنذواث واإلاؤجمشاث  -ج

جي اإلاىؾىم بـربغابذ يميىت، جُبي٣اث ألامً اإلاٗلىماحي، .1 اع ال٣اهىوي الؾخسضام ج٣ىيت اإلاٗلىماث في :رباإلالخ٣ى الَى ؤلَا

.ر2017ٞبرايغ ر8ور7يىمي رلحزانباإلاغ٦ؼ الجامعي ٙالدكغي٘ الجؼاثغر، اإلاى٣ٗض 

جي اإلاىؾىم بـلى٧ا٫ مغيم، الخمايت ال٣اهىهيت للبياهاث طاث الُاب٘ الصخصخي في الٗالم الغ٢مي .2 اع :ر، باإلالخ٣ى الَى ؤلَا

.رر2017ٞبرايغ ر8ور7يىمي رباإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزانال٣اهىوي الؾخسضام ج٣ىيت اإلاٗلىماث  في الدكغي٘ الجؼاثغر، اإلاى٣ٗض 
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رجفا ُاث والقىانحوالا -د

 .08/11/2001الاجٟا٢يت الضوليت خى٫ ؤلاظغام اإلاٗلىماحي التي ؤبغمذ بخاعيش  .1

 في الهاصعة ، 14 الٗضص الغؾميت الجغيضة الضؾخىعر، الخٗضيل اإلاخًمً 2016 ماعؽ 6 في اإلااعر 01 - 16 ع٢م ال٣اهىنر .2

 .2016 ماعؽ  07

واإلاخمم ل٣اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت، الجغيضة الغؾميت الٗضص اإلاٗض٫ ر10/11/2004اإلااعر في ر04/14ال٣اهىن ع٢م  .3

 .2004لؿىت ر(71)

مبرر10لـ/رَـ اإلاىا٤ٞر1425عمًان ر27اإلااعر في ر04/15ال٣اهىن ع٢م  .4 ع٢م رل٣اهىن ال٣ٗىواثاإلاٗض٫ واإلاخمم  2004هٞى

ر.2004لؿىت ر(71)ر، الجضيضة الغؾميت الٗضص1966يىليى ر8اإلاىا٤ٞ ٫ /رَـر1386نٟغ ر18اإلااعر في ر66/156

واإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث ر2006صيؿمبر ؾىت ر20اإلاىا٤ٞ ر1427طر ال٣ٗضة ٖام ر29ماعر في ر22-06ال٣اهىن ع٢م  .5

 .ر2006الهاصعة ؾىت ر84الجؼاثيت، اإلايكىع في الجغيضة الغؾميت ع٢م 

ر07/12/1993اإلااعر في ر93/17ع٢م اإلاٗض٫ لؤلمغ ، اإلاخٗل٤ ببراءاث الازترإر19/07/2003اإلااعر في ر03/07ألامغ ع٢م  .6

حن وبظاػاث الازترإر03/03/1963في ر66/54اإلاخٗل٤ بدمايت الازتراٖاث اإلاٗض٫ لؤلمغ   .اإلاخٗل٤ بكهاصاث اإلاستٖر

 .اإلاخٗل٤ بد٤ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعةر19/07/2003الهاصع بخاعيش ر03/05ألامغ ع٢م  .7

يدضص حك٨يلت ر2015ؤ٦خىوغ ر8اإلاىا٤ٞ ٫ /1436ٌحجت ٖام مً طر ا٫ر24اإلااعر في ر15-261مغؾىم عثاسخي ع٢م  .8

ىيت للى٢ايت الم والاجها٫ وم٩اٞدتها،روجىٓيم و٦يٟياث ؾحر الهيئت الَى  الجغيضةرمً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظياث ؤلٖا

 .2015ؤ٦خىوغ  08 في الهاصعة ، 53 الٗضص الغؾميت

 اإلاخًمً ، 1966 ظىان 8 في اإلااعر 156 - 66 ع٢م ألامغ يخمميٗض٫ و 2015 صيؿمبر 30 في اإلااعر 19 - 15 ع٢م ال٣اهىنر .9

   2015 صيؿمبر 30 في الهاصعة ، 71 الٗضص الغؾميترالجغيضة ال٣ٗىواث، ٢اهىنر

 اإلاخًمً 1966 ظىيليت 8 في اإلااعر 155 - 66 ع٢م ألامغ يٗض٫ ويخمم 2015 ظىان 23 في اإلااعر 02 - 15 ع٢م ألامغ .10

 .2015ر ظىيليت 23 في الهاصعة ، 40 الٗضص الغؾميت الجغيضة ؤلاظغاءاث الجؼاثيت، ٢اهىنر
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مت الالنترونُت و آلُاث الخطذي لها  الجٍش
خفىظت ألامحر غبذ القادس الباخث غشداًن خعام مخبر الخىلمت الػمىمُت والا خطاد الاحخماعي حامػت أبى  الباخث  

 .بنش بلقاًذ  جلمعاو

 

 

: اإلالخظ

الم لىظياج٨ىى في الخانل الخُىعر بن هىعر والاجها٫، ؤلٖا  لم وزضماث ج٣ضم مً خملخه ما ب٩ل الاهترهذ قب٨ت ْو
حر ايجابيت آزاع ؤخضر ما ب٣ضع ألهه بؿالم، الٗالم ٖلى يمغ  ظمي٘ في والغقي الخُىعر في وؾاَم اإلاجخمٗاث خياة همِ ٚو

 جُىي٘ في ججلى َظا ٧ل الضو٫، ومهالر الىاؽ خياة ٖلى ؾلبي ؤزغ له ٧ان ما ب٣ضع الال٨تروهيت، اإلاٗامالث والؾيما اإلاجاالث
٨ظا الجغيمت، ٖىالم مً ٖاإلاا لخ٩ىنر الال٨تروهيت والىؾاثل الاهترهذ  ؤهىاٖها، بكتى الال٨تروهيت الجغاثم الىظىص بلى ْهغث َو

 آلالياث هي وما ةالال٨ترووي الجغيمت بماَيت الخٗغي٠ جم ومً الال٨تروهيت اإلاٗامالث جُىعر بلى الخُغ١ر َظا بدشىا في وؾىداو٫ر

.             بم٩اٞدتها ال٨ٟيلت

 

Abstract: 

The evolution in the information and communication technology, and the emergence of 

the Internet with all what it carried as progress and services, this is not passed peacefully on the 

world, because as much as it affected positive issues and it changed in communities life style and 

contributed to the development and progress in all fields, particularly electronic transactions, as 

much as it had a negative impact on people's lives and interests of the states, all of this was 

reflected in the adaptation of the internet and electronic means to be a world from the worlds of 

crime, and so came into being the electronic crimes of various kinds, and we will try in our 

research that address the development of electronic transactions and the definition of what the 

cyber-crime and what the mechanisms to ensure combating it.    

key words: Electronic transactions, cyber-crime. 

  



ؼ الجضابشي : أغماى اإلالخقى الىؾني     2017ماسط   29الجضابش | آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش

 

  
 

 

 

 

84 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com 

 

ر: مقذمت

الم مجا٫ قهضٍ الظر الهاثل الخُىعر ْل في  وألاظهؼة الخىاؾيب ج٨ىىلىظياث في يغال٨ب الخُىعر عا٣ٞه والظر والاجها٫ ؤلٖا
 باإلاٗامالث يؿمى اإلاٗامالث مً ظضيض هٕى ٖجها هخج ظضيضة وزضماث وازتراٖاث ؤصواث ْهىعر بلى طل٪ ؤصي الظ٦يت،

 الهاج٠ الاهترهيذ، قب٨ت الخاؾىب، مشل ال٨تروهيت ؤظهؼة ٖبر جخم التي اإلاٗامالث ٧ل بها ي٣هض والظر الال٨تروهيت

 والخد٨م، اإلاغا٢بت و اإلاغا٣ٞت ٖلى ال٣ضعة وي٠ٗ ألاظهؼة لهظٍ والؿغي٘ ال٨بحر الخُىعر هديجت و ،)الظ٦يت الهىاج٠(اإلادمى٫ر
 بظغامي وكاٍ ًٖ ٖباعة هي والتي ، الخ٣ىيت ؤو اإلاٗلىماجيت ؤو الال٨تروهيت بالجغيمت يؿمى الجغاثم مً ظضيض هٕى ْهغ

 لخىٟيظ مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بُغي٣ت الاهترهيذ بكب٨ت ونىلتالم الظ٦يت الهىاج٠ ؤو آلالي الخاؾب ج٣ىيت ٞيه حؿخسضم

ى الخ٩ىماث، ختى ؤو اإلااؾؿاث ؤو ألاٞغاص وؾالمت ؤمً تهضص الغاًَ و٢خىا في الجغاثم َظٍ وؤنبدذ .ؤلاظغامي الٟٗل  ما َو

 .عاثمالج مً الىٕى َظا خضة مً الخ٣ليل قإجها مً والتي الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط في ؤلاؾغإ ي٣خطخي

: في واإلاخمشلت البدشيت، الىع٢ت لهظٍ الغثيؿيت ؤلاق٩اليت جبرػ ؾب٤ مما زال٫ مً

مت هي ما -  لها؟ الخطذي آلُاث هي وما الالنترونُت؟ الجٍش

 :الخاليت الٟغيياث ه٣ترح الغثيؿيت ؤلاق٩اليت ٖلى لئلظابت: البدث فشغُاث

.  هيتالال٨ترو للجغيمت ٖغيت ظٗلها الال٨تروهيت اإلاٗامالث جُىعر -

 . مجها للخض ؾبيل َى الال٨تروهيت للجغاثم الخهضر آلياث لخُىيغ الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط في ؤلاؾغإ -

 :يلي ٞيما البدض ؤَضاٝ جخلخو  :البدث أهذاف

إل و الال٨تروهيت اإلاٗامالث ماَيت ٖلى الخٗٝغ -  . بليه ونلذ الظر الخُىعر حجم ٖلى ؤلَا

لى اإلاٗامالث َظٍ جغا٤ٞ لتيا الال٨تروهيت الجغاثم ٖلى الخٗٝغ - لى جٟكحها مؿبباث ٖو  .جدضثها التي الخؿاثغ حجم ٖو

 . الجغاثم مً الىٕى لهظا للخهضر الخضزل في الخ٩ىماث صوعر ببغاػ -

 :اإلاىغىع أهمُت

 الىاؾ٘ الاؾخسضام عا٤ٞ  والظر الجغاثم مً الىٕى لهظا الىاؾ٘ الاهدكاع في الال٨تروهيت الجغاثم مىيٕى ؤَميت جغظ٘
جي وؤلا٢ليمي الضولي الهٗيض ٖلى الال٨تروهيت إلاٗامالث٫  الجغيمت ؤنبدذ ٣ٞض ؤزغير ظهت ومً ظهت، مً َظا والَى

 في ال٨بحر للخ٣ضم ٞىديجت واإلاٗلىماث، الاجهاالث ج٨ىىلىظيا مجا٫ في والهاثل الؿغي٘ الخُىعر م٘ ُمخالػمت الال٨تروهيت

سخلٟت، بهىعَا الال٨تروهيت ظغاثما٫ َٟذ ،)ؤلاهترهذ( الٗى٨بىجيت الكب٨ت اؾخسضاماث
ُ
 اإلاٗلىماحي ألامً تهضص وؤنبدذ اإلا

 .والخ٩ىماث اإلااؾؿاث لؤلٞغاص،

 الىنٟي اإلاىهج ٖلى البدض في اٖخمضها الٟغيياث ازخباع وبٛيت اإلاُغوح الدؿائ٫ر ٖلى ؤلاظابت ؤظل مً: اإلاخبؼ البدث منهج
 مؿبباتها و ؤهىاٖها لخدضيض وجدليلها  الال٨تروهيت الجغاثم ون٠ زال٫ مً الضعاؾت  مىيٕى م٘ يدىاؾب والظر الخدليلي

. لها للخهضر ال٨ٟيلت آلالياث بيجاص ومداولت

ت، الٟغيياث يىء وفي البدض، ؤَضاٝ ولخد٣ي٤  :آلاجيت الٗىانغ البدض جًمحن جم ٣ٞض اإلاىيٖى
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 مقذمت

: الالنترونُت للمػامالث اإلافاهُمي ؤلاؾاس -1

ف -1-1        الالنترونُت ثاإلاػامال حػٍش

 الالنترونُت اإلاػامالث أشهاى -1-2      

: الالنترونُت الخجاسة -1-2-1           

: الالنترونُت الخنىمت -1-2-2           

:  الالنترونُت الطحرفت -1-2-3           

: الالنترونُت اإلاػامالث أمن -1-3      

 .الالنترونُت الجشابم ماهُت -2

متا مفهىم-2-1        ؤلالنترونُت لجٍش

مت  طابظ -2-2       :  ؤلالنترونُت الجٍش

: ؤلالنترونُت الجشابم أضناف -2-3      

مت وا ؼ -2-4       :الالنترونُت الجٍش

مت مىاحهت ظبل -3 : الالنترونُت الجٍش

: والخاظىب الانترنذ حشابم إلاهافدت والػاإلاي الػشبي اإلاعخىي  غلى اإلاخخزة ؤلاحشاءاث-3-1      

مت إلاىاحهت اظخىنُا لذولت  الػملُت الخجشبت -3-2        :الالنترونُت الجٍش

مت مىاحهت في الجضابش ججشبت -3-3       : الالنترونُت الجٍش

  اجمت

 

 :الالنترونُت للمػامالث اإلافاهُمي ؤلاؾاس -1

 بحن ومً والاظخماعي، صروالا٢خها ؤلاصاعرر الؿلى٥ في حٛيحر اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظياث في الهاثل الخُىعر عا٤ٞ ل٣ض

. الخ٣ليضيت الٗاصيت اإلاٗامالث مدل خلذ والتي الال٨تروهيت باإلاٗامالث يٗٝغ ما ْهىعر الخٛحر َظا ؾماث

ف -1-1  جباص٫ خيض مً " آلالي والخاؾب الاهترهيذ " ًٖ يٗبر ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث مهُلر بن:الالنترونُت اإلاػامالث حػٍش
 والخىا٢ي٘ والسجالث، والؿىضاث، والغؾاثل، بالبريض، اإلاخٗل٣ت جسؼيجها مؿاثل و٦ظل٪ زغي،ألا والخضماث اإلاٗلىماث وه٣ل

الهاث الًٟاثياث، اإلاٗلىماجيت، الخضماث، ٣ٗ٦ىص) الال٨تروهيت وال٣ٗىص ا و ؤلٖا  الال٨ترووي الخدىيل بلى بياٞت ،(ٚحَر
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ما٫ اهجاػ هي ٖام بك٩ل الال٨تروهيت امالثواإلا٘.  الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢بيل مً ظميٗها حٗخبر بط لؤلمىا٫،  وببغام ألٖا
ما٫ ألاوكُت ظمي٘ ٦ظل٪ حكمل وهي بل٨تروهيت نيٛت زال٫ مً الخضماث وج٣ضيم ال٣ٗىص  البياهاث بدباص٫ الخانت وألٖا

 اإلاخٗل٣ت ٖما٫ألا ٧اٞت بدىٟيظ اإلاخٗل٣ت ألاوكُت و ،(الال٨تروهيت الخجاعة) الاهترهيذ ٖبر والخضماث الؿل٘ و٦ظل٪ واإلاٗلىماث

. (الال٨تروهيت الخ٩ىمت)مٗامالتها وحؿغي٘ حؿهيل بهضٝ بالخ٩ىمت

 اإلاٗامالث: 2006 لؿىت 01 ع٢م ؤلاماعاحي الال٨تروهيت الخجاعة و اإلاٗامالث ٢اهىنر في ظاء ما خؿب حٗغيٟها يم٨ً و

ي بك٩ل جىٟيظَا ؤو ببغامها جم اجٟا٢يت ؤو ٣ٖض ؤو حٗامل ؤر " :ؤلال٨تروهيت
ّ
.   "ؤلال٨تروهيت اإلاغاؾالث زال٫ مً ظؼجي ؤو ٦ل

ماوي ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنر في ظاء ما وخؿب ُٗ  ٣ٖض ؤو بظغاء ؤر" هي ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٞةن  ،(2008) ال

:  (2007) الؿىصاوي الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنر خؿب بها وي٣هض ،   "بل٨تروهيت عؾاثل بىاؾُت اًر ظؼجي ؤو ٧ليا يىٟظ ؤو يبرم

اث الٗال٢اث " اث طل٪ في بما الجىاثيت ٚحر ال٣اهىهيت اإلاؿاثل وؾاثغ الصخهيت وألاخىا٫ اإلااليت والخهٞغ  ؤو الٟغصيت الخهٞغ
.   "الال٨تروهيت البياهاث عؾالت َغي٤ ًٖ ظؼثًيا ؤو ٧لًيا جىٟيظَا ؤو ببغامها يخم التي ال٣ٗىص

 ؾىاء اإلااليت ؤو الخجاعيت ؤو ؤلاصاعيت اإلاٗامالث ظمي٘" : بإجها ٦تروهيتؤلا٫ اإلاٗامالث حٗغي٠ يم٨ىىا ج٣ضم ما زال٫ ومً
 قب٩اث خىاؾيب،) الال٨تروهيت الىؾاثِ َغي٤ ًٖ ظؼجي ؤو ٦لي بك٩ل جىٟيظَا يخم التي و زانت ؤو خ٩ىميت ؤ٧اهذ

 الخضماث وحؿغي٘ ؾهيلث بهضٝ  (الخ...الظ٦يت والهىاج٠ اإلاٗلىماث ه٣ل قب٩اث الهاجٟيت، الاجهاالث قب٩اث الاهترهيذ،

ت)ألامىا٫ جباص٫ حؿهيل ؤو ،(الال٨تروهيت الخ٩ىمت) ؤلاصاعيت الخضماث ؤو ، (الال٨تروهيت الخجاعة) الخجاعيت  .(الال٨تروهيت الهحٞر

 :هجض الال٨تروهيت اإلاٗامالث ؤق٩ا٫ ؤَم بحن مً: الالنترونُت اإلاػامالث أشهاى -1-2

 : الالنترونُت الخجاسة -1-2-1

 ؤنبدذ ؤجها ختى اليىميت خياجىا بلى بالضزى٫ر ؤزظث والتي الخضيشت الخٗابحر مً واخضة ؤلال٨تروهيت ججاعةا٫ حٗخبر

 ؤلال٨تروهيت الخجاعة والاجهاالث، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا بشىعة اعجباٍ طاث هي والتي الخياجيت ألاوكُت مً الٗضيض في حؿخسضم
ى ألاو٫، ؤن خيض م٣ُٗحن، بلى ه٣ؿمه ؤن يم٨ً  حٗبحر  جضاو٫ر زال٫ مً يخم ا٢خهاصر وكاٍ بلى حكحر والتي ،"الخجاعة" َو
، بها مٗتٝر بإهه ال٣ى٫ر يم٨ً وؤهٓمت ٢ىاٖض ٖضة وجد٨مه ٞغاصوألا واإلااؾؿاث الخ٩ىماث بحن والخضماث الؿل٘

ً
 ؤما صوليا

 الىؾاثِ باؾخسضام الخجاعرر اليكاٍ ؤصاء به وي٣هض الخجاعة، ؤصاء إلاجا٫ ون٠ بلى يكحر ٞهى" ؤلال٨تروهيت" الشاوي اإلا٣ُ٘
.  ؤلاهترهذ مشل ؤلال٨تروهيت وألاؾاليب

ف -1-2-1-1 ت ًٖ ٖباعة ٖام بك٩ل الخجاعة بن: الالنترونُت الخجاسة حػٍش  في اإلاؿتهل٪ اخخياظاث جلبي التي ألاوكُت مجمٖى
 مً ول٨ً جخم التي الخجاعة جل٪ ٞهي (e-commerce) الال٨تروهيت الخجاعة ؤما اإلاىاؾب، بالؿٗغ و٦ظل٪ اإلاالثمحن، والؼمان اإلا٩ان

يت ًٖ الىٓغ ووهٝغ زاعظها، ؤو ةالجٛغافي الضولت خضوص صازل ؤ٧ان ؾىاء (الاهترهيذ) ال٨ترووي وؾيِ زال٫  الؿل٘ هٖى

                                                           
  اجمللد  العراق، -دلنتدى الوطٍت ألحباث الفكر والثقافةا، رللة حولية ادلنتدى، (دراسة مقارنة)فيها  القانوين التنازع وتبعات اإللكًتونية ادلعامالت ل إمساعيل احلديثي، ماىيةعلي خلي -  

  .65، ص   20، 7العدد
 .26، الفقرة  ، الفصل األول، ادلادة 442الرمسية رقم  اإللكًتونية، اجلريدة والتجارة ق بقانون ادلعامالت، ادلتعل2006- 0- 3، ادلؤرخ يف 2006لسنة  (1) رقم االحتادي القانون - 2
 .04،الفقرة  اإللكًتونية، الفصل األول، ادلادة  ، ادلتعلق بقانون ادلعامالت2008-05-7 ، ادلؤرخ يف  (2008-69) رقم ادلرسوم السلطاين - 3
 .4، ص 4 ، الفقرة 2، الفصل األول، ادلادة 2007-06-4 ونية السوداين ادلؤرخ يف قانون ادلعامالت االلكًت - 4
 .6 07/02/20: تاريخ االطالع /https://ar.wikipedia.org/wiki الكًتونية_جتارة:     جتارة الكًتونية، مقال منشور على موقع ويكيبيديا - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 اإلاىخجاث و الخضماث ووي٘ قغاء حٗجي ؤلال٨تروهيت والخجاعة.  له جسً٘ الظر ال٣اهىنر ؤو مكغوٖيتها، مضي ؤو الخجاعة مدل
 الخجاعة وحٗخبر ، وع٢يت وزاث٤ ؤيت اؾخسضام صونر مً اإلاسخلٟت ؤلال٨تروهيت الىؾاثِ زال٫ مً واإلاؿتهل٨حن الكغ٧اث ٢ِبل مً

 مً الاهتهاء يخم مٗاملت ؤيت بإن اٖخباع يم٨ً ول٨ً ، الاهترهذ ٖبر اإلاىخجاث بي٘ و قغاء بإجها واؾ٘ هُا١ ٖلى ؤلال٨تروهيت

ها ،  بل٨تروهيت ججاعة ٖلحها ُيُل٤ ؤلال٨تروهيت ؤلاظغاءاث زال٫ مً ٧امل بك٩ل بيٗها بظغاءاث  والخجاعة اإلاٗامالث ٢اهىنر ويٗٞغ

ها ،  ؤلال٨تروهيت اإلاغاؾالث بىاؾُت جباقغ التي الخجاعيت اإلاٗامالث:  بإجها ماعاحيؤلا الال٨تروهيت  الخٗاونر مىٓمت وحٗٞغ
 ٖلى ج٣ىم والتي وألاٞغاص الكغ٧اث بحن جخم التي الخجاعيت اإلاٗامالث ؤق٩ا٫ ظمي٘ حكمل: بإجها (OCDE) والخىميت الا٢خهاصر

ت، ؤم مغثيت ؤم م٨خىوت ٧اهذ ؾىاء للبياهاث، الال٨ترووي الخباص٫ ؤؾاؽ  ٖلى اإلاترجبت آلازاع قمى٫ر بلى باإلياٞت َظا مؿمٖى
ا ومضي بل٨تروهيا، الخجاعيت واإلاٗلىماث البياهاث جباص٫ ٖمليت  ألاوكُت وجد٨م جضٖم التي والٗملياث اإلااؾؿاث ٖلى جإزحَر

 .  الخجاعيت

: الالنترونُت الخجاسة جقعُماث -1-2-1-2

غاٝ مسخل٠ بحن الٗال٢اث َبيٗت خؿب عوهيتالال٨ذ الخجاعة ج٣ؿيم يم٨ً يت ؤو الٟاٖلت، ألَا  ٖضة بلى بيجهم الخٗامالث هٖى

 :  ؤهماٍ

. (B2C  Business to Consumer ) مؿتهل٪ بلى قغ٦ت مً الال٨تروهيت الخجاعة -ؤ

 .( Business to Business B2B) قغ٦ت بلى قغ٦ت مً الال٨تروهيت الخجاعة -ب

 .( Consumer to Consumer C2C) مؿتهل٪ بلى مؿتهل٪ مً ةالال٨ترووي الخجاعة -ط

. (C2B  Consumer to Business) قغ٦ت بلى مؿتهل٪ مً الال٨تروهيت الخجاعة -ص

 .(B2G  Business to Government) خ٩ىمت بلى قغ٦ت مً الال٨تروهيت الخجاعة -ٌ

ٟحن و الكغ٦ت بحن الال٨تروهيت الخجاعة -و  .(B2E :Business to Employee ) اإلاْى

 .(G2C : Government to Consumer ) اإلاؿتهل٪ و الخ٩ىمت بحن الال٨تروهيت الخجاعة -ػ

 .( Business to Partner B2P) الكغ٧اء و الكغ٦ت بحن الال٨تروهيت الخجاعة -ح

 . ( M- Business) الخلىيت الخجاعة -ٍ

 والٗكغيً، الىاخض ال٣غنر بضايت م٘ الٗالم قهضَا التي الهاثلت الخ٣ىيت الخُىعاث ؾاَمذ ل٣ض: الالنترونُت الخنىمت -1-2-2
 بلى الخ٣ليضيت الخ٩ىميت اإلاٗامالث مً الاهخ٣ا٫ وؤنبذ الخ٩ىميت، اإلاٗامالث بظغاءاث و ؾحر في ظظعرر حٛيحر بخضار في

 ألاصاء مؿخىير مًٕ للٝغ مجها ؾٗيا وطل٪ الضولي، اإلاؿخىير ٖلى الخ٩ىماث ؤولىياث مً الال٨تروهيت الخ٩ىميت اإلاٗامالث

. الخياة مىاحي ظمي٘ مؿذ التي الخ٣ىيت الخُىعاث ومىا٦بت اإلااؾسخي، ألاصاء في الٗاليت ال٨ٟاءة وجد٣ي٤ الخ٩ىمي

                                                           
 .76علي خليل إمساعيل احلديثي، مرجع سبق ذكره، ص -  
: مفهوم التجارة االلكًتونية، مقال منشور على بوابة األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العارل على موقع - 2
 http://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.html  6 07/02/20: تاريخ االطالع. 

3
 .27، الفقرة  ، مرجع سبق ذكره، الفصل األول، ادلادة 2006لسنة  (1) رقم االحتادي القانون - 

.  34، ص2006السيد أمحد عبد اخلالق، التجارة االلكًتونية والعودلة، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر  - 4
5
 .39-36، ص ص 3 20راس، السعيد بريكة، أعمال الصَتفة االلكًتونية األدوات وادلخاطر، دار الكتاب احلديث، اجلزائر أمحد بو - 

http://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.html
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ف -1-2-2-1  لخُىيغ والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا اؾخٛال٫ : حٗجي الال٨تروهيت الخ٩ىمت: الالنترونُت الخنىمت حػٍش
 بحن ؤو الخ٩ىميت الجهاث بحن ؾىاء الغؾميت الخ٩ىميت الخضماث اهجاػ في وجخمشل ، ةالٗام الكاون وجضبحر وجدؿحن

٤ وطل٪ وج٣ىياتها الاهترهذ ٖلى حٗخمض مٗلىماجيت بُغي٣ت ، مٗها اإلاخٗاملحن  والجهت اإلاؿخٟيض جدمي مٗيىت ؤمىيت يماهاث ٞو

ها.  الخضمت ناخبت  ال٨الؾي٨يت الخ٣ي٣يت الخ٩ىمت ًٖ ؤلاٞتراييت زتاليـ بإجها: الال٨تروهيت الخ٩ىمت صعاؾاث مغ٦ؼ ويٗٞغ
اث٠ وجدا٧ي والخ٨ىىلىظيا اإلاٗلىماجيت وؤهٓمت الكب٩اث في حٗيل ألاولى ؤن ٞاع١ر م٘  في ماصر بك٩ل جخىاظض التي الشاهيت ْو

 لىؾاثِا ٖبر ازخالٞها ٖلى الخ٩ىميت الخضماث ج٣ضيم بلى تهضٝ ؤلال٨تروهيت الخ٩ىمت ٞةن ؤبؿِ وبك٩ل الضولت، ؤظهؼة

.   والاجهاالث ؤلاهترهذ وؤَمها الخ٨ىىلىظيا وؤصواث ؤلال٨تروهيت

ف -1-2-2-2  الاؾخسضام بإجها الال٨تروهيت، الخ٩ىميت الخٗامالث حٗغي٠ يم٨ً:  الالنترونُت الخنىمُت الخػامالث حػٍش
ما٫ ٧اٞت لخىٟيظ والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٣ىياث لجمي٘ الٟٗا٫ الخ٩املي  ؾىاء حٗامالتها حؿغي٘ بهضٝ لخ٩ىمتبا اإلاخٗل٣ت ألٖا

ما٫ ٢ُإ ؤو ٦مغاظٗحن باألٞغاص جغوُها التي جل٪ ووحن بيجها ؤو هٟؿها، الخ٩ىميت الجهاث صازل .  ألٖا

  :  ؤلال٨تروهيت الخ٩ىمت جد٣٣ها التي الٟىاثض بحن مً:  الالنترونُت الخنىمُت فىابذ -1-2-2-3

ا اإلاٗامالث َظٍ ةوص١ صخت يًمً ال٨تروهيا اإلاٗامالث اهجاػ -  .البكغيت ألازُاء مً وزلَى

حر -   .بل٨تروهيا اإلاٗامالث جسليو ٖىض اإلااليت الخ٩الي٠ جٞى

  .ٞاٖليت وؤ٦ثر ؤًٞل بصاعة يًمً الخ٩ىميت ألاظهؼة ؤ٢ؿام ومسخل٠ الىػاعاث مسخل٠ عوِ -

  .الال٨تروهيت للخضماث واخضة بىابت زال٫ مً الخ٩ىميت الخضماث مً الاؾخٟاصة -

 نٟٝى في الاهخٓاع بلى خاظت صوهما الخ٩ىميت ألاظهؼة مسخل٠ م٘ والخٟاٖل بؿهىلت، يدخاظىجها التي اإلاٗلىماث بلى الىنى٫ر -

  .ألاوعا١ مً ز٣يلت عػم خمل ؤو الٗمل ؾاٖاث بضء اهخٓاع بلى خاظت وصوهما َىيلت،

غ - ما٫ و٢ُإ لؤلٞغاص اإلاىاؾبت الخضمت جٞى . ؾباإلاىا الى٢ذ في اإلاىاؾب ألٖا

 الٟئت بازخالٝ جسخل٠ مخٗضصة ؤق٩ا٫ ؤلال٨تروهيت للخ٩ىمت بن: الالنترونُت الخنىمُت الخػامالث أضناف -1-2-2-4
 ؤمىعر بصاعة في الخ٩ىماث ٖلحها حٗخمض التي ال٣ىاثم ؤَم ألاق٩ا٫ َظٍ وحٗخبر ،  (Stakeholder) اإلاهالر ؤصخاب مً اإلاؿتهضٞت

:  الضو٫ر

 مً واإلا٣يمحن اإلاىاَىحن باؾتهضاٝ الك٩ل َظا في الخ٩ىميت اإلااؾؿاث ج٣ىم:(Government to Citizen) مىاًَ بلى خ٩ىمت -ؤ

 مً ؤو باإلااؾؿت زانت (Website) بل٨تروهيت مىا٢٘ َغي٤ ًٖ مسخلٟت وزضماث مهمت مٗلىماث مً حهمهم ما ٖغى زال٫

 ؾىٛاٞىعة في ؤلال٨ترووي اًَاإلاى مى٢٘ الىٕى َظا ٖلى ألامشلت مً مغ٦ؼيت، (Portal) خ٩ىميت بىابت زال٫
(www.ecitizen.gov.sg) ٘بغيُاهيا في اإلاباقغة الخ٩ىمت ومى٢ (www.direct.gov.uk) .

                                                           
1
 .443، ص 3 20مرمي خالص حسُت، احلكومة االلكًتونية، رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد اخلاص مبؤدتر الكلية،  - 

2
 .7 06/02/20تاريخ االطالع / http://www.egovconcepts.comكز دراسات احلكومة االلكًتونية، حبث منشور على موقع تعريف احلكومة االلكًتونية، مر - 

3
 .9، ص 2007يسٌّر، برنامج التعامالت االلكًتونية احلكومية، مفهوم التعامالت االلكًتونية، السعودية  - 

:  ة عمان، مقال منشور على موقعاحلكومة االلكًتونية، ىيئة تقنية ادلعلومات لسلطن  - 4
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx  7 06/02/20، تاريخ االطالع .

:  على موقع 0/2009 /20، مقال منشور بتاريخ مقال عن أشكال احلكومة االلكًتونية، مدونة الدكتور حافظ الشحي - 5
http://alshihi.blogspot.com/2009/10/blog-post_20.html  7 06/02/20، تاريخ االطالع .

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx
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 بازخالٝ الخام ال٣ُإ باؾتهضاٝ الخ٩ىميت اإلااؾؿاث َىا ج٣ىم: (Government to Business) قغ٦ت بلى خ٩ىمت -ب
 .للكغ٧اث اإلاهمت ثوالخضما اإلاٗلىماث بلى الىنى٫ر حؿهيل زال٫ مً ماؾؿاجه

ر ألا٦ثر الىٕى َظا يٗخبر :(Government to Government) خ٩ىمت بلى خ٩ىمت -ط
ً
 وجىخيض لضمج اؾتهضاٞه خيض مً ح٣ٗيضا

 ومً ووغمجياتها، جسههاتها بمسخل٠ خ٩ىميت ماؾؿت مً ؤ٦ثر جخًمً التي الخ٩ىميت والخٗامالث وؤلاظغاءاث الخضماث

. (www.usa.gov) ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث بىابت في ظضٍن الىٕى َظا ٖلى الخيت ألامشلت

٠ بلى خ٩ىمت -ص ر الىٕى َظا وجُىيغ اؾخٛال٫ يخم لم :(Government to Employee) مْى
ً
 جُبي٣اث تهضٝ خيض الٗالم، في ٦شحرا

ٟحها واجهاالتها مٗامالتها بةصاعة الخ٩ىميت اإلااؾؿاث ٢يام بلى الجاهب َظا .  اإلاٗلىماث ج٣ىيت باؾخسضام بمْى

 ألاق٩ا٫ بحن مً ألاخضر الىٕى َظا يٗخبر :(Mobile Government) اإلادمى٫ر الهاج٠ بةؾخسضام ؤلال٨تروهيت الخ٩ىمت -ٌ
 اإلاظ٧ىعة ألاهىإ ظمي٘ في الىٕى َظا هجض ؤن يم٨ً الالؾل٨يت، والكب٩اث الاجهاالث ج٣ىياث جُىعر م٘ بضؤ خيض الؿاب٣ت
 ؾغيٗت بُغي٣ت لؤلٞغاص للىنى٫ر اإلادمىلت الخاؾىب وؤظهؼة الى٣ّا٫ ٧الهاج٠ اإلادمىلت لؤلظهؼة بخىْيٟه ويخمحز الؿاب٣ت

.  اإلاسخلٟت الىاؽ خياة ألهماٍ جالئما وؤ٦ثر وؾهلت

 ٖلى الىاظب مً ؤنبذ اإلاىاٞؿت، ٖلى ال٣ضعة اظل ومً الخانل الخ٨ىىلىجي الخُىعر ْل في:  الالنترونُت الطحرفت -1-2-3
 الخٗامل مً لخيخ٣ل مٗلىماتها ؤهٓمت جُىيغ زال٫ مً وطل٪  ؤًٞل، بك٩ل ػواثجها لخضمت اجيجياتهااؾتر مً حٗض٫ ؤن البىى٥

غ ختى وطل٪ الال٨ترووي الخٗامل الى الخ٣ليضر  وؾاثِ  اؾخسضام َغي٤ ًٖ ج٩لٟت ووإ٢ل ؾهىلت ؤ٦ثر زضمت لؼواثجها جٞى

. ال٨تروهيت

ف-1-2-3-1 ت حٗاعي٠ ٖضة َىا٥: الالنترونُت الطحرفت حػٍش : مجها هظ٦غ الال٨تروهيت للهحٞر

ها يت نىاٖت ؤجها ٖلى أخمذ ظفش يٗٞغ  ال٨تروهيت، وؾاثل ٖبر زضماتها ج٣ضيم ٖلى اإلاهاٝع ٞحها جغ٦ؼ ظضيضة مهٞغ

 الهاج٠ ؤو ،(phone banking)الشابذ الهاج٠ بىاؾُت ؤو ،( office banking)اإلا٨خب في ؤو ،(home banking)اإلاجز٫ر في ؾىاء

ا ،(internet banking) الاهترهيذ ؤو (mobile banking)الجىا٫ حَر  ج٨ىىلىظيا ٖالم في اإلاٗغوٞت اإلاخُىعة الال٨تروهيت الغ٧اثؼ مً ٚو
ت وي٣هض ،  والاجهاالث اإلاٗلىماث يت واإلاىخجاث للخضماث آلالي ؤلايها٫ الال٨تروهيت بالهحٞر  (والخضيشت الخ٣ليضيت) اإلاهٞغ

 اإلااؾؿاث ٖمالء جم٨ً التي ألاهٓمت ٖلى حكخمل وهي الال٨تروهيت، الخٟاٖليت الاجها٫ ٢ىىاث زال٫ مً الٗمالء بلى مباقغة

يت، خؿاباتهم بلى الىنى٫ر مً الكغ٧اث ؤو ألاٞغاص ؾىاء ،(اإلاهاٝع) اإلااليت  الخهى٫ر ؤو الخجاعيت اإلاٗامالث وجىٟيظ اإلاهٞغ
يت واإلاىخجاث بالخضماث اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٖلى  ويم٨ً الاهترهيذ، قب٨ت يمجها ومً زانت ؤو متٖا قب٨ت زال٫ مً اإلاهٞغ

يت الخضماث بلى يهلىا ؤن للٗمالء  (PC) الصخهيت ال٨مبيىجغ ؤظهؼة مشل ط٧ي ال٨ترووي ظهاػ باؾخسضام الال٨تروهيت اإلاهٞغ

 . الخ ...(ATM) آلالي الهغاٝ ما٦ىت ؤو (PDA) الصخصخي الغ٢مي اإلاؿاٖض ؤو

 ؤو جىٟيظَا ؤو ٣ٖضَا يخم التي اليكاَاث ؤو الٗملياث ٧اٞت يًم " بإهه عوويالال٨ذ اإلاهغفي الٗمل حى ّظشوع ويٗٝغ

 الغ٢مي والخلٟؼيىنر والاهترهيذ آلالي والهغاٝ والخاؾىب الهاج٠:  مشل الًىثيت ؤو الال٨تروهيت الىؾاثل بىاؾُت لها الترويج
ا، حَر  و٧اٞت الال٨تروهيت، البُا٢اث مهضعور حهايجغ التي الٗملياث و٦ظل٪ اإلااليت، واإلااؾؿاث اإلاهاٝع ٢بل مً وطل٪ ٚو

                                                           
. 63، ص 2006أمحد سفر، العمل ادلصريف االلكًتوين يف البلدان العربية، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  - 1

2
 - FFIEC, Federal Financial Institutions Examination Council, B-Banking, IT Examination Handbook, August 2003, 

p1. 
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ر الى٣ضيت بالخدىيالث جخٗامل التي اإلااؾؿاث
ً
ت آلازغ البٌٗ يغير ٞيما ،  بل٨تروهيا  البىى٥ جل٪ " بإجها الال٨تروهيت الهحٞر

ي٠ زال٫ مً آليا، ؤٖمالها جىٟظ ؤنبدذ التي اإلااليت واإلااؾؿاث  ة٧اٝ لخ٣ضيم والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظياث جْى
ت الخضماث يت والخضماث ألامان، جد٤٣ ْل في ظهض وؤ٢ل ج٩لٟت ووإ٢ل الالػمحن والض٢ت بالؿٖغ  حٗجي الال٨تروهيت اإلاهٞغ

يت اإلاٗامالث الٗمالء ياصر زاللها مً التي الٗمليت .   " اإلااؾؿت ػياعة صونر مً ال٨تروهيا اإلاهٞغ

ت ؤهماٍ جدىٕى: الالنترونُت الطحرف أنماؽ-1-2-3-2 :   آلاجيت الخضماث لدكمل ل٨تروهيتالا الهحٞر

ت -ؤ يت الخضماث ؤق٩ا٫ مً حٗض :(PC Banking) الصخصخي الخاؾىب زال٫ مً الال٨تروهيت الهحٞر  والتي الاهترهيذ ٖبر اإلاهٞغ
يت اإلاٗامالث جىٟيظ مً الٗميل جم٨ً  مٗامالجه بظغاء له يديذ ومالي مداؾبي ببرهامج مؼوص شخصخي خاؾىب َغي٤ ًٖ اإلاهٞغ

.  مجزله في ليتاإلاا

ت -ب  الٗميل ي٣ىم خيض الىاخض، اإلاهٝغ ٞغوٕ بحن جغابِ وظىص ٖلى الخضمت َظٍ حٗخمض:اإلاهغفي الهاج٠ ٖبر الهحٞر
ه، مً مدضصة زضمت ٖلى للخهى٫ر مىخض بغ٢م باالجها٫  بياهاجه بلى للىنى٫ر ٖليه بالغص ي٣ىم زانا مىْٟا يجض ؤيً مهٞغ

. له الخضمت ج٣ضيم جم ومً

ت -ط يت الخضماث حكمل: الى٣ا٫ الهاج٠ ٖبر الهحٞر  ًٖ ٧االؾخٗالم اإلاٗلىماجيت، الخضماث الى٣ا٫ الهاج٠ ٖبر اإلاهٞغ
إل ألاعنضة  خؿاب مً ألاعنضة ٦خدىيل اإلااليت الخضماث ٖلى ؤيًا وحكخمل الٗمالث، اؾخٗاع و اإلاهاٝع ٖغوى ٖلى والَا

خذ الى٣ضر الضٞ٘ وزضماث آزغ بلى ل٣ها، خؿاباث ٞو ا ٚو حَر يت الخضماث مً ٚو .  اإلاهٞغ

 خؼمت بلى جدخاط ال ؤجها في الصخصخي الخاؾىب بىى٥ ًٖ الاهترهيذ بىى٥ جسخل٠ :(Internet Banking)الاهترهيذ بىى٥ -ص
حر يخم بديض للبى٪ الال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً وبهما مٗحن، ظهاػ ٖلى مشبخت ج٩ىنر بها زانت بغمجيت  زاللها مً يخم ٢ىاة جٞى

يت اثالٗملي بظغاء . مٗحن شخيء قغاء ؤو الٟىاجحر حؿضيض ؤو الخؿاب ٨٦ك٠ اإلاهٞغ

ت ؤهماٍ ؤَم مً آلالي الهغاٝ يٗخبر: (ATM) آلاليت الهغاٞاث -ٌ  سخب زضمت للؼواثً يديذ خيض الال٨تروهيت الهحٞر
 ؤمىاله سخب ٖلى ٢ضعةا٫  له ويديذ ، اإلاهٝغ بياهاث ب٣اٖضة الؼوىنر بغوِ ي٣ىم بط ، اليىم َىا٫ ألاعنضة ومغا٢بت ألامىا٫

.   آلالي الهغاٝ في بصزالها يخم زانت بُا٢ت َغي٤ ًٖ وطل٪ اإلاىصٖت

م: الالنترونُت اإلاػامالث أمن -1-3 ا ًٖ الال٨تروهيت اإلاٗامالث به جمخاػ ما ٚع  زال٫ مً ؾىاء الخ٣ليضيت، الىؾاثل مً ٚحَر
ت ؤو بها جمخاػ التي الٗاليت الخ٣ىيت  للٗضيض ٖغيت جب٣ى ؤجها بال اإلاٗامالث، بظغاء ج٩الي٠ زٌٟ بلى ونىال الاهجاػ، في الؿٖغ

 الال٨تروهيت اإلاىا٢٘ ازترا١ ٖمليت حؿهل ؤن يم٨ً التي و ألامىيت، الشٛغاث بٌٗ وظىص َى ؤَمها لٗل والخدضياث اإلاكا٧ل مً
 ال٣غنىت في مخسههت مي٘مجا ٢بل مً جخم ما ٚالبا والتي بها اإلاىظىصة واإلاٗلىماث البياهاث وؾغ٢ت اإلاٗلىماث وؤهٓمت

م (الها٦غػر مشل) الال٨تروهيت والؿغ٢ت حَر  ، اإلاٗلىماجيت باالزترا٢اث زانت ج٣ىياث باؾخسضام وطل٪ الاهترهيذ ٢غانىت مً ٚو

ظا ،(Cybercrime) اإلاٗلىماجيت الجغيمت ؤو الال٨تروهيت، بالجغيمت حٗٝغ بٗض ٞيما ؤنبدذ اإلاماعؾاث َظٍ  مً الىٕى َو
 ٖامل ؾي٠ًٗ اإلاٗلىماث، جضاو٫ر في وألامان الؿغيت ٚياب ألن وطل٪ اإلاٗامالث، لهظٍ ٦بحرا تهضيضا ق٩لر ؤنبذ الجغاثم

                                                           
 .09 ، ص 2000، بَتوت، اكتوبر 238، العدد 20سروع جو، العمل االلكًتوين يف ادلصارف بُت الضروريات واحملاذير، احتاد ادلصارف العربية، مجعية احتاد ادلصارف العربية، اجمللد  - 1
2
 . 0 ، 00 أمحد بوراس، السعيد بريكة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 

. 07 -02 أمحد بوراس، السعيد بريكة، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
4
 .68علي خليل إمساعيل احلديثي، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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ظا ، حؿغبها ؤو يياٖها مً الخسٝى ْل في بياهاتهم جباص٫ في ألاٞغاص لضي الش٣ت  الغؾميت، الجهاث مً يخُلب الخدضر َو
. وؤماجها اإلاٗلىماث ؾغيت جًمً خمايت وؤهٓمت ٢ىاهحن وي٘

 .الالنترونُت الجشابم هُتما -2

مت مفهىم-2-1  ؤو الاهترهيذ، ؤو الخاؾىب بجغاثم يىٗتها مً ٞمجهم مؿمياث ٖضة الال٨تروهيت لجغيمتا:  ؤلالنترونُت الجٍش
ها مً ٞمجهم الخٗاعي٠ جخٗضص اإلاؿمياث حٗضص وم٘ البيًاء، اليا٢اث ظغاثم ؤو الٗاليت الخ٣ىيت ظغاثم  ٞجي ظاهب مً يٗٞغ

.   ال٣اهىوي الجاهب ٖلحها ٞيُػى ألازغير الخٗاعي٠ ؤما ،(ج٣جي)

ت لضيه ؤن يٟترى الظر الٟاٖل، يؿخسضم ياع ٞٗل ؤجها ٖلى اإلاٗلىماجيت الجغيمت يٗٝغ مً ٞمجهم   بخ٣ىيت مٗٞغ
ر الخاؾىب،

ً
ر هٓاما

ً
ر ؤو خاؾىويا

ً
ر قب٨ت

ً
ا ؤو وسخها بٛيت  والبرامج البياهاث بلى للىنى٫ر خاؾىويت ا ؤو خظٞها ؤو حٛيحَر  ؤو جؼويَغ

ها ، مكغوٖت ٚحر بهىعة جىػيٗها ؤو خياػتها ؤو نالخت ٚحر ظٗلها ؤو جسغيبها  مكغوٕ ٚحر جهٝغ بإجها ضُاني أخمذ ويٗٞغ
ظا ٖلحها اإلاىظىصة اإلاٗلىماث و ألاظهؼة في يازغ  اهه خيض الال٨تروهيت للجغيمت الٟىيت الىاخيت مً ماو٘ ظام٘ يٗخبر الخٗغي٠ َو

ها ،  ضخمت مٗلىماجيت بكب٨ت عوُها ٖلى ػياصة ٦مبيىجغ ؤظهؼة وظىص َلبيذ الجغيمت العج٩اب  ظغيمت ؤجها ٖلى آزغون ويٗٞغ
 في جدؿبب خيض ٬ ؤلال٨تروهيت الىؾاثِ اؾخٗما٫ زال٫ مً مكغوٕ، ٚحر ؾلى٥ ؤو ٞٗل ٧ل في جخمشل ٬ ماصر َاب٘ طاث

 بلى الجغاثم َظٍ وتهضٝ م٨ؿب، ؤر ٖلى مغج٨به و٫رخو بم٩اهيت ؤو وخهى٫ر ٬ زؿاعة ٖليه اإلاججي جدميل بم٩اهيت ؤو جدميل
إل مؿمىح ٚحر ؾغيت لبياهاث اإلاكغوٕ ٚحر الىنى٫ر  ألاشخام وابتزاػ تهضيض ؤو ٬ خظٞها ؤو ووسخها وه٣لها ٖلحها بااَل

.    ٞحروؾاث بىاؾُت الٛحر وخىاؾيب بياهاث جضمحر ؤو اإلاٗلىماث، بخل٪ اإلاٗىيت والجهاث

ها آلازغ والبٌٗ اث ؤو ؤٞغاص يض جغج٨ب التي الجغاثم" َابإن يٗٞغ  الًغعر إللخا١ بظغامي صاٞ٘ وظىص م٘ مجمٖى
 قب٩اث باؾخسضام مباقغ، ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل للطخيت الىٟسخي ؤو الجؿضر باألطي الدؿبب ؤو الطخيت، بؿمٗت ٖمضا

 وعؾاثل ال٣هحرة الىهيت الغؾاثل) ةالجىا٫ والهىاج٠ ،(..ؤلال٨ترووي البريض الضعصقت، ٚٝغ) ؤلاهترهذ مشل الخضيشت الاجها٫
 الازترا١ ٦ٗملياث الكب٩اث ؤو الخىاؾيب زال٫ مً يخم بظغامي ٞٗل ؤر ؤلال٨تروهيت الجغاثم وحكمل ،(اإلاخٗضصة الىؾاثِ

ها ول٣ض ، ؤلاهترهذ ٖبر جىٟيظَا يخم التي الخ٣ليضيت الجغاثم ؤق٩ا٫ ؤيًا جًم ٦ما وال٣غنىت،  مغاص الٟخاح ٖبض الض٦خىعر ٖٞغ
 وهي الاهترهذ قب٨ت زال٫ مً آلالي الخاؾب بىاؾُت جغج٨ب والتي والكغيٗت للـ٣اهىنر اإلاسالٟت ألاٞٗا٫ ظمي٘” : ؤجهـا لىٕ

 ٖحر وكاٍ ؤر ؤيًا بها وي٣هض ٞحها للخد٣ي٤ ؤو العج٩ابها ؾىاء اإلاٗلىماث هٓم و آلالي الخاؾب بخ٣ىياث زام بإلاام جخُلب
ٝغ الاهترهذ مىا٢٘ مشل الاهترهذ ثم٩ىها مً ؤ٦ثر ؤو م٩ىنر في هاشخئ مكغوٕ  ٦ظل٪ حؿمى ٦ما الال٨ترووي البريض ؤو اإلاداصزت ٚو

اع َظا في ىا٥ ،”الاٞتراضخي بالٗالم لخٗل٣ها الؿيبراهيت ؤو الؿيبحريت بالجغاثم ؤلَا  الٗاليت الخ٣ىيت بجغاثم ؤيًا يؿمحها مً َو

                                                           
. 5 يسٌّر، برنامج التعامالت االلكًتونية احلكومية، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
2
. ، اجلمعية السورية للمعلوماتية، حلب، سورية2000أكتوبر  23- 2ادلعلوماتية  ورلتمع التنمية السالك، اجلرمية االلكًتونية، زلاضرة ألقيت يف ندوة فريد كامل - 

3 
للمركز الدميقراطي العريب للدراسات اإلسًتاتيجية  طرق اجلرائم ومعاجلتها، مقال منشور على ادلوقع االلكًتوين-األسباب-األىداف -إسراء جربيل رشاد مرعي، اجلرائم االلكًتونية -

. 7 3/02/20 تاريخ االطالع  http://democraticac.de/?p=35426: والسياسية واالقتصادية، قسم الدراسات ادلتخصصة، على الرابط
4
 :        كًتونية على النواحي االقتصادية، مقال منشور على موقع كنانة أونالين على الرابطمٌت شاكر فراج العسبلي، تأثَت اجلرمية االل - 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/320920  7 3/02/20 :تاريخ االطالع. 
5
على  5 06/04/20عندما تصبح التقنية وسيلة لإلجرام، مقال منشور على موقع اجلزيرة اإلخبارية االلكًتوين، قسم علوم وتكنولوجيا، بتاريخ .. اجلرائم االلكًتونيةرماح الدلقموين،  - 

. 7 3/02/20 تاريخ االطالع   http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/4/6: الرابط

http://democraticac.de/?p=35426
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/320920
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/4/6
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تها.  البيًاء اليا٢اث ؤصخاب ظغاثم ؤو ٞغ  ؤو مكغوٕ، ٚحر ؾلى٥ ٧ل: بإجها (OCDE) والخىميت ٢خهاصرالا الخٗاونر مىٓمت ٖو
.  بى٣لها ؤو للبياهاث آلاليت باإلاٗالجت يخٗل٤ به، مهغح ٚحر ؤو ؤزالقي ٚحر

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت بالجغاثم الال٨تروهيت الجغاثم حؿميت ٖلى الجؼاثغرر اإلاكٕغ انُلر ٢ض و  والاجها٫، ؤلٖا

ها ٞغ  آلاليت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم ؤجها ٖلى ،2009 ٚكذ 05 في اإلااعر 04-09 اهىنرال٤ مً 02 اإلااصة بمىظب ٖو
 ؤو مٗلىماجيت مىٓىمت َغي٤ ًٖ اعج٩ابها يؿهل ؤو جغج٨ب ؤزغير ظغيمت وؤر ال٣ٗىواث ٢اهىنر في اإلادضصة آلاليت للمُٗياث

.  الال٨تروهيت لالجهاالث هٓام

مت  طابظ -2-2 ا ونٟاث بسهاثو ؤلال٨تروهيت ظغيمتا٫ جخمحز: ؤلالنترونُت الجٍش ا ًٖ جمحَز  ألازغير الجغاثم مً ٚحَر
:   يلي ما الخهاثو َظٍ ؤَم بحن ومً

 اإلاؿخسضم باألؾلىب وصعايت ٖاليت ج٣ىيت مهاعاث طو والضَاء بالظ٧اء يخمحز شخو الٛالب في ؤلال٨تروهيت الجغيمت مغج٨ب  -1
 الجغيمت مغج٨ب ؤن خحن في ،  ٖلحها والخهى٫ر  اإلاٗلىماث جسؼيً ٞيتو٧ي حكٛيله و٦يٟيت آلالي الخاؾب ؤهٓمت مجا٫ في

.   الخٗليم مخىؾِ ، بؿيِ ؤمي شخو   -الٛالب  –في الخ٣ليضيت

بت ظغيمخه اعج٩اب مً باٖشه ، ماصيا و٢اصعا  اظخماٖيا مخ٨يٟا ي٩ىنر  –الٛالب في  –ؤلال٨تروهيت الجغيمت مغج٨ب  -2  ٢هغ في الٚغ
 ٚحر ي٩ىنر ما  –ٚالبا  –الخ٣ليضيت الجغيمت مغج٨ب ؤن خحن في  اإلااصر، الىٟ٘ ؤو الغوذ ٖلى الخهى٫ر في بتالٙغ مً ؤ٦ثر الىٓام

. الؿغي٘ اإلااصر الىٟ٘ َى الجغيمت اعج٩ابه مً وواٖشه اظخماٖيا مخ٨ي٠

.   اإلااصياث ال اإلاٗىىياث وحؿتهضٝ للمٗلىماث آلاليت اإلاٗالجت مجا٫ في ؤلال٨تروهيت الجغيمت ج٣٘  -3

 يخم جىٟيظَا ؤن باٖخباع الجٛغاٞيت الخضوص جخجاوػر ٢ض ٞهي ، للخضوص ٖابغة ؤجها ؤر ، صولي بٗض طاث ؤلال٨تروهيت الجغيمت -4
ى  اإلاٗلىماجيت الكب٨ت ٖبر  الؾيما مىاظهتها بكإن  وؾياؾيت بل ، ٞىيت بصاعيت ٢اهىهيت جدضياث ألاخيان مً ٦شحر في يشحر ما َو

.     الجىاثيت الخ٣تالم بةظغاءاث يخٗل٤ ٞيما

ت جىٟظ هاٖمت، ظغيمت هي -5  الخُحرة ألاصواث اؾخٗما٫ وال الٗى٠ العج٩ابها جخُلب ال ؤجها ؤر هاٖمت:ؤلازباث نٗبت وهي بؿٖغ
ا، ٧األؾلخت حَر ت بياهاث ٞى٣ل ٚو ت جىٟظ ؤػعاع، إلاؿاث بلى بال جدخاط ال مشال البىى٥ بإعنضة الخالٖب ؤو ممىٖى  ؤجها ؤر بؿٖغ

ت جىٟيظَا بم٩اهيتب جخمحز ر ٢هحر و٢ذ في جغج٨ب اإلاٗلىماجيت الجغاثم ٞإٚلب بؿٖغ
ً
 وفي الىاخضة، الشاهيت يخجاوػر ال ٢ض ظضا

ظا .)الخ...زل٘ ج٨ؿحر، الضم، ب٣٘ مشل ( الخ٣ليضيت اإلااصيت آلازاع وظىص لٗضم ؤلازباث نٗبت ٞهي اإلا٣ابل  وؾاثل ظٗل ما َو
 قب٨يت اؾخٗما٫ ؤو الهىجيت البهماث ٧اؾخسغاط إلزباتها، ٞٗالت ؤصلت ًٖ البدض لىب ؤصي مما ٧اٞيت، ٚحر الخ٣ليضيت ؤلازباث

.  ؾغيٗت آليت وؾاثل باؾخسضام ومًاَاتها الٗحن

                                                           
 .إسراء جربيل رشاد مرعي، مرجع سبق ذكره - 1
2
 .7ص ، 2006ابريل  4-2عمان، يونس  عرب، صور اجلرائم االلكًتونية واجتاىات تبويبها، ورشة عمل تطوير التشريعات يف رلال مكافحة اجلرائم االلكًتونية، مسقط، سلطنة - 

3
 .5، ص 47، وادلتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية رقم 2009غشت  05ادلؤرخ يف  04-09القانون رقم  - 

4
، ص 2 25/9/20-23دتر الثالث لرؤساء احملاكم العليا يف الدول العربية بالسودان ادلنعقد يف مفتاح بوبكر ادلطردي، اجلرمية االلكًتونية والتغلب على حتدياهتا، ورقة مقدمة إذل ادلؤ - 

 6. 
5
. السالك، مرجع سبق ذكره فريد كامل - 
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 ظظبا ؤ٦ثر ٚضث ٣ٞض اإلاىٓم، ألاظغام ؤو للمجغمحن ٦بحرة زغوة مً وؤلاهترهذ ال٨مبيىجغ ؾى١ر جمشله إلاا هٓغا: الجاطبيت -6
ؿلها ألامىا٫ الؾدشماع ي٠و ٚو  اإلاٗلىماث وؾغ٢ت الكب٩اث بلى الضزى٫ر جم٨ً وؤؾاليب ج٣ىياث جُىيغ في مجها ال٨شحر جْى

ا وجدىيال اإلااليت الٗملياث اٖتراى ؤو البىى٥ ؾغ٢ت ؤو وويٗها .  الخ…البُا٢اث ؤع٢ام اؾخسضام ؤو مؿاَع

 بما و لها الطخيت ا٦دكاٝ لٗضم بما هترهيذالا ظغاثم ًٖ ؤلاباٙل ألاخيان ٚالب في يخم ال: الخبليٜ ًٖ ٖلحهم اإلاججي امخىإ -7
.  اعج٩ابها مً َىيل و٢ذ وبٗض بل باإلاهاصٞت، ا٦دكاٞها جم الاهترهيذ ظغاثم مٗٓم ؤن هجض لظا الدكهحر، مً زكيت

ت -8 غ الضليل مدى ؾٖغ  ٢ياسخي ػمً في ال٨مبيىجغ قاقت مً الضليل مدى يؿهل: بليه الىنى٫ر حٗغ٢ل ج٣ىيت وؾاثل وجٞى
 ٖلى الخاؾىب بجهاػ اإلاٟاجيذ لىخت ٖلى زاَٟت إلاؿت وومجغص البهغ إلاذ في ٖاصة يخم بط لظل٪، اإلاسههت لبرامجا باؾخٗما٫

 َظٍ بةلٛاء يباصع ختى ؾيى٨ك٠ ؤمٍغ بإن الجاوي يدـ بن وما الجهاػ، بلى جهضع ؤوامغ نىعة في جخم الجغيمت ؤن اٖخباع

.   الهٗىوت ٚايت في بحها،ؤمغمغج٪ وجدضيض الجغيمت ٦ك٠ يجٗل الظر ألامغ ألاوامغ،

 حكٗب بلى عاظ٘ وطل٪ الال٨تروهيت الجغاثم لخهيي٠ واخض مٗياع ٖلى ال٣ٟهاء يؿخ٣غ لم: ؤلالنترونُت الجشابم أضناف -2-3
ت الجغاثم، َظٍ  مدل ؤؾاؽ ٖلى ؤو اإلاجغم، صاٞ٘ ؤو الجغيمت، اعج٩اب وؾيلت بلى بالغظٕى يهىٟها مً ٞمجهم جُىعَا، وؾٖغ

:  بلى ج٣ؿيمها يم٨ً ألاؾاؽ َظا ٖلى و الجغيمت،

 الال٨تروهيت، الخجاعيت اإلاٗامالث بلى الخ٣ليضيت الخجاعيت اإلاٗامالث مً الخدى٫ر ْل في: ألامىاى غلى الىا ػت الجشابم -2-3-1
اء، الضٞ٘ وؾاثل في جُىعر مً ٖىه اهجغ وما  ٖغيت اإلاٗامالث َظٍ ؤنبدذ الاهترهيذ، ٖبر اإلاالي الخضاو٫ر زًم وفي والٞى

: ومجها الجغاثم ؤهىإ لكتى

 مكغوٕ الٛحر الال٨ترووي والخدىيل الاثخمان بُا٢اث ؤع٢ام ٖلى الؿُى .

 ؿيل ال٣ماع . الاهترهيذ ٖبر ألامىا٫ ٚو

 البىى٥ ؤمىا٫ ٖلى والؿُى الؿغ٢ت ظغيمت -ط .
 الاهترهيذ ٖبر اإلاسضعاث ججاعة -ص .

 : ألاشخاص غلى الىا ػت الجشابم -2-3-2

ا، ب٨ثرة مخضاولت باألٞغاص اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ؤنبدذ هترهيذالا قب٨ت جُىعر م٘  والاؾخٗما٫ لالهتها٥ ٖغيت ظٗلها مما ٖبَر

: يلي ما  الجغاثم َظٍ ؤَم ومً مؿدباخت، ألاٞغاص وقٝغ ؾمٗت وظٗلذ اإلاجغمحن َاالء َٝغ مً

 واإلاالخ٣ت واإلاًاي٣ت التهضيض ظغيمت .
 الاؾخضعاط و والخٛغيغ الصخهيت اهخدا٫ .

 ؤلاباخت ووكغ نىاٖت -ط .

                                                           
على  3 20/ 3/0 وين، مقال منشور بتاريخ خصائصها،دوريات مفاىيم إسًتاتيجية، ادلركز العريب ألحباث الفضاء االلكًت..أسباهبا..تعريفها.عبد العال الديريب، اجلرمية ادلعلوماتية - 1

. 7 3/02/20 تاريخ االطالع   http://accronline.com/article_detail.aspx?id=7509:  الرابط
2
، ص 2006أفريل  4-2ونية، سلطنة عمان،، ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير التشريعات يف رلال مكافحة اجلرائم االلكًت(ماىيتها وصورىا)زلمد صاحل العادرل، اجلرائم ادلعلوماتية  - 
7. 
3
، 2009قانون، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، موسى مسعود أرحومة، اإلشكاليات اإلجرامية اليت تثَتىا اجلرمية ادلعلوماتية عرب الوطن، ادلؤدتر ادلغاريب األول حول ادلعلوماتية وال - 

 .3ص
4
. 58-43، ص 3 20النًتنيت، رسالة ماجستَت يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، صغَت يوسف، اجلرمية ادلرتكبة عرب ا - 
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 الؿمٗت وحكىيه والؿب ال٣ظٝ ظغاثم -ص .

: يلي ما ومجخمٗاتها الضو٫ر ؤمً تهضص التي الال٨تروهيت الجغاثم ؤَم مً: الذولت أمن غلى الىا ػت الجشابم -2-3-3

ابيت الجماٖاث -ؤ ت الجماٖاث مً ال٨شحر اؾخٛلذ: ؤلاَع  مٗخ٣ضاتها بض ؤظل مً لالهترهيذ الاجهاليت الُبيٗت اإلاخُٞغ

ا، . ٖلحها اإلاٗخضي الضولت ؤمً تهضص مماعؾاث بلى ألامغ حٗضاٍ بل وؤ٩ٞاَع

 جسُيِ في والاهترهيذ الاجها٫ وؾاثل في اإلاخاخت ؤلام٩اهياث اإلاىٓمت الجغيمت ٖهاباث اؾخٛلذ: اإلاىٓمت الجغيمت -ب
.   ةوؾهى٫ر بيؿغ ؤلاظغاميت الٗملياث وجىٟيظ ؤلاظغاميت اإلاسُُاث وجىظيه وجمغيغ

 الاهترهيذ حُٗي خيض الاهترهيذ، ٖبر اإلاغج٨بت الجغاثم ؤزُغ بحن مً ال٨ٟغرر ألامً يب٣ى:ال٨ٟغرر باألمً اإلااؾت الجغاثم -ط
ى ال٨ٟغيت للهؼيمت ٖغيت يجٗلها مما بإ٦ملها مجخمٗاث وج٣اليض مٗخ٣ضاث ٖلى للخإزحر ٞغنا . الٟىضخى زل٤ يؿهل ما َو

ما٫ الاهترهيذ قب٨ت ؾهلذ: الال٨ترووي الخجؿـ ظغيمت -ص  ٖلى بالخجؿـ اإلاجغمىنر ي٣ىم خيض ٦بحر بك٩ل الخجؿؿيت ألٖا
 ٖهغ في الخجؿـ ٖمليت وحؿتهضٝ الىَىيت، ؤو الضوليت اإلااؾؿاث ؤو الهيئاث ؤو اإلاىٓماث ؤو الضو٫ر ؤو ألاشخام
.  رالا٢خهاص والخجؿـ الؿياسخي، والخجؿـ الٗؿ٨غر، الخجؿـ: وهي عثيؿيت ؤَضاٝ زالر اإلاٗلىماجيت

مت وا ؼ -2-4 : الالنترونُت الجٍش

مت -2-4-1  ْاَغة بغػث اإلااضخي ال٣غنر ؾبٗيىاث ؤوازغ ال٨مبيىجغ اؾخسضام قيٕى م٘: وأس ام خقابق الالنترونُت الجٍش

ان ؤلال٨تروهيت، ال٣غنىت حن إلاغا٣َحن اهدغاٞا بضايخه في بضا الظر الؿلى٥ جدى٫ر ما وؾٖغ  بحن حكً خغوا بالخ٨ىىلىظيا، قٛٞى
 وتهخ٪ وصو٫ر لبىى٥ الى٣ضيت اإلاسؼوهاث جضمغ ٦ما ال٨هغواء ومدُاث الىىويت ٧اإلاٟاٖالث خيىيت ميكئاث تهضص وهي و٫،الض

 م٘ الٗالم، ؤهداء مسخل٠ في الال٨تروهيت الجغاثم جؼايض ٖاإلايت، ووياهاث ؤع٢ام و٦كٟذ ،  الٗلً بلى الخغوط لها يغاص ال ؤؾغاعا

 الهجماث ضخايا ٖضص ؤن" صيجخا٫ ؤع٢ام" إلاى٢٘ صعاؾت وؤْهغث الظ٦يت، وألاظهؼة ثالاهترنر الؾخسضام اإلاتزايض الخىؾ٘
 لهظٍ زاهيت ٧ل ضخيت ج٣٘ خحن في يىميا، ضخيت مليىنر 1.5 مً وؤ٦ثر ؾىىيا، مؿخسضم مليىنر 555يبلٜ الال٨تروهيت، والجغاثم

ضصَا َىياث ؾغ٢ت الجغاثم ؤهىإ وؤ٦ثر الهجماث،  هي الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ؤن لضعاؾتا وؤْهغث ؾغ٢ت، مليىنر 224 ٖو
 الؿىىيت ال٩لٟت ؤن الضعاؾت ووييذ يىميا ازترا٢ها يخم ٞيؿبى٥ خؿاب ؤل٠ 600 مً ؤ٦ثر ؤن بييذ بط ازترا٢ا، ألا٦ثر

 ؤن اإلاخى٢٘ ومً ـ،2011 ؾىت صوالع ملياع 63,1 خضوص في ٧اهذ بٗضما صوالع، ملياع 100 بـ ٢ضعث اإلاٗلىماحي لؤلمً اإلاسههت

 CYBERSECURITY)الؿيبراوي ألامً مكاعي٘ قغ٦ت وكغجه ج٣غيغ وخؿب ، 2017 ؾىت بدلى٫ر صوالع ملياع 120 ججاوػرث
VENTURES) بٗىىان :Cyber Security Economy predictions 2017-2021، زال٫ صوالع جغيليىنر 1 ٢يمخه ما ؾيى٤ٟ الٗالم ٞةن 

اع َظا في و الال٨تروهيت الجغيمت إلا٩اٞدت الؿيبراوي ألامً وزضماث اثمىخج ٖلى 2021 ٚايت الى 2017 مً جمخض التي الٟترة  ؤلَا

                                                           
. 83، ص 2007سامي علي حامد عياد، اجلرمية ادلعلوماتية وإجرام االنًتنيت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية  - 1
. 97-96، ص   20نشورات زين احلقوقية، الطبعة األوذل علي عدنان الفيل، اإلجرام االلكًتوين، م - 2
  ،5 20/ 05/0:القرصنة االلكًتونية سالح العصر الرقمي، مقال منشور على موقع قناة اجلزيرة االلكًتوين بتاريخ - 3
، تاريخ االطالع  /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/1/5الرقمي _العصر _سالح_االلكًتونية_القرصنة 

 0/02/20 7    .
: متوفرة على موقع  5 0/20 /25احصائيات صادمة وغريبة عن جرائم األمن ادلعلومايت، دراسة مقدمة من طرف موقع أرقام دجييتال بتاريخ  - 4

http://digital.argaam.com/article/detail/112326  7 02/20/  : ، تاريخ االطالع .

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/1/5/
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يٟت مليىنر خىالي ٞخذ سجل ٣ٞض  1,5 بدىالي عجؼ َىا٥ ي٩ىنر ؤن اإلاخى٢٘ ومً ،2016 ؾىت زال٫ الؿيبراوي باألمً زانت ْو
يٟت مليىنر .  2019 ٖام زال٫ ْو

. 2021 ٚايت والى 2011 مً اإلامخضة الٟترة زال٫ اإلاٗلىماحي ؤو الؿيبراوي ألامً ج٩الي٠ جُىعر يىضر اإلاىالي والك٩ل

 
.  cybersecurity ventures و صيجيخا٫ ؤع٢ام مى٢٘ مُٗياث ٖلى اٖخماصا الباخشحن بٖضاص مً: اإلاطذس

. 2015 ؾىت زال٫ لالزترا١ حٗغيا الكغ٧اث ؤو اإلااؾؿاث ؤ٦ثر يبحن اإلاىالي والك٩ل

 
 :الخالي اإلاى٢٘ ٖلى صيجيخا٫ اع٢ام إلاى٢٘ صعاؾت ٖلى صااٖخما الباخشحن اٖضاص مً: اإلاطذس

http://digital.argaam.com/article/detail/112326 

 الخجؿـ بضاٞ٘ الؿغ٢ت، اظل مً ظغاثم  بحن ما جباييذ ٣ٞض اإلاٗلىماحي لئلظغام ألاؾاؾيت للضواٞ٘ باليؿبت ؤما

. لظل٪ اإلا٣ابلت اإلائىيت اليؿب يىضر اإلاىالي والك٩ل ا،م ٢ًيت ؤظل مً الازترا١ ؤو الال٨تروهيت الخغب اإلاٗلىماحي،

                                                           
1
 - cyber security economy predictions 2017-2021,cybersecurity ventures 2016 . 
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 :الخالي اإلاى٢٘ ٖلى صيجيخا٫ اع٢ام إلاى٢٘ صعاؾت ٖلى اٖخماصا الباخشحن اٖضاص مً: اإلاطذس
http://digital.argaam.com/article/detail/112326 

 ي٠ٗ وهي 2021 ؾىت بدلى٫ر صوالع نجغيليى 6 خىالي الٗالمي الا٢خهاص الال٨تروهيت الجغاثم ج٨بض ؤن اإلاخى٢٘ ومً
 ومٗلىماث بياهاث ٣ٞضان بؿبب بما جدضر الخؿاثغ وؤ٦ثر ،  صوالع جغيليىنر 3 بدىالي واإلا٣ضعة 2015 ؾىت اإلاسجلت الخؿاثغ

:  طل٪ يىضر اإلاىالي والك٩ل الكغ٧اث، مً ؤمىا٫ وؾغ٢ت اخخيا٫ بؿبب ؤو الازترا١ ٖملياث نياهت لخ٩لٟت هديجت ؤو َامت

 
 :الخالي اإلاى٢٘ ٖلى صيجيخا٫ اع٢ام إلاى٢٘ صعاؾت ٖلى اٖخماصا الباخشحن اٖضاص مً: ساإلاطذ

http://digital.argaam.com/article/detail/112326 

: مايلي ؤَمها ولٗل وال٣غنىت الازترا١ خىاصر مً الٗضيض 2016 و 2015 ؾىتي زال٫ ٖايكىا ول٣ض

 َظٍ مؿخسضمحها، بياهاث ل٣اٖضة وؾغ٢ت ٢غنىت ٖملياث ؤ٦بر ًٖ (yahoo)ياَىور قغ٦ت ٦كٟذ ،2016 ؾىت مً ؾبخمبر في -1

ٗخبر الٗمليت
ُ
 مليىنر 500 ؤ٦ثر بياهاث ٖلى ال٣غانىت خهل خيض ج٣ىيت، لكغ٦ت الخاعيش في ال٣غنىت ٖملياث ؤ٦بر مً ح
 ملياع مً ؤ٦ثر بياهاث بإن ؤٖلىذ خيض ؤزغير لهضمت هٟؿها، الكغ٦ت حٗغيذ الؿىت هٟـ مً صيؿمبر في و ، مؿخسضم

                                                           
1
 - cyber security economy predictions 2017-2021, Op. Cit. 
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 ميالص، وجىاعيش َىاج٠ وؤع٢ام ألامان وؤؾئلت الؿغ ٧لماث مجها ، للبي٘ مٗغويت وؤنبدذ ٖلحها الاؾديالء جم ٢ض مؿخسضم
ر ا٢خهاصيا ألامغي٨يت الكغ٦ت ؤؾهم مً زًٟذ الخىاصر َظٍ

ً
.  ملخّى بك٩ل وبٖالميا

ظٍ الغثيؿيت، الال٨تروهيت اإلاىا٢٘ صزى٫ر في نٗىواث ،21/10/2016 يىم الٗالم خى٫ر ؤلاهترهذ مؿخسضمى واظه ل٣ض -2  َو
  مى٢٘ وودؿب بل٨تروهيت، هجماث اإلاك٩لت ؾبب ؤن ًٖ ؤهباء جغصص م٘ الٗالم، مىا٢٘ ؤَم ؾ٣ٍى في حؿببذ اإلاك٩لت

Business Insider، الخضمت مً الخغمان لهجىم الٗالم مىا٢٘ ؤَم حٗغيذ ٣ٞض (DDOS) الهجماث ؤ٦ثر يٗخبر والظر 
ر ؤلال٨تروهيت

ً
ا  ٖىىان جغظمت ٖلى حٗمل بط الاهترهذ، مىٓىمت في ٣ٞغة ؤَم وهي ،DNS  يؿتهضٝ الظر و ؤلاهترهذ ٖالم في قيٖى

.    Amazon ،Twitter ،Spotify ,Etsy Github هي للؿ٣ٍى حٗغيذ التي الغثيؿيت اإلاىا٢٘ وؤبغػر ،IP  ٖىىان بلى اإلاى٢٘

 صو٫ر بىى٥ مً الٗضيض مً عوؽ ٢غانىت زاللها ؾغ١ر الخاعيش، في وهيتبل٨تر ظغيمت ؤ٦بر ؤهه يٗخ٣ضونر ٖما مد٣٣ىنر ٦ك٠ -3

ر اإلاخدضة، والىالياث والهحن اليابان في مهاٝع قملذ) الٗالم
ً
 صوالع، ملياع بلى يهل ما ،(ألاوعوويت الضو٫ر في بمهاٝع مغوعا

ظٍ ، "ؤلال٨تروهيت الجغيمت ٖالم في زىعة" بإجها ونٟذ التي الٗمليت وهي  مغخلت بضايت ٖلى ٞاع٢ت ٖالمت ٫حك٪ الؿغ٢ت َو
 اإلاؿخسضمحن ويخجىبىنر البىى٥ مً مباقغة ألامىا٫ اإلاؿخسضمىنر يؿغ١ر خيض ؤلال٨ترووي، ؤلاظغامي اليكاٍ زىعة في ظضيضة

 . الٗاصيحن

مت وا ؼ -2-4-2  : الػشبي الىؾن في الالنترونُت الجٍش

 ؾغ٢ت ٖلى ج٣خهغ الجغاثم َظٍ حٗض ولم الضو٫، ال٢خهاصياث خ٣ي٣يا تهضيض مهضع ؤلال٨تروهيت الهجماث ؤنبدذ ل٣ض
 ٖهاباث مً زُحرة لهجماث جخٗغى ٢ض التي اإلاىاوئ، ؤمً ٚغاع ٖلى ظضيضة ٢ُاٖاث اظخاخذ بل ألاٞغاص، ؤو البىى٥ ؤمىا٫

ابيحن ؤو اإلاىٓمت الجغيمت  مالجغات جد٣٣ها التي الطخمت ألاعواح ؤن الخبراء بٌٗ وط٦غ اإلاٗاصيت، الضو٫ر ختى ؤو ؤلاَع
ر اليىم ؤنبدذ ؤلال٨تروهيت الجغاثم ؤن ؤيًا الخبراء وط٦غ اإلاسضعاث، ججاعة ؤعواح ججاوػث ؤلال٨تروهيت

ً
 صولت في وا٢ٗا

.   2015 ؾىت زال٫ ؤلال٨تروهيت للجغاثم ضخيت الضولت ؾ٩ان مً شخو مليىوي هدى بى٢ٕى ؤلاماعاث،

 بالهجماث اؾتهضاٞا ألا٦ثر البلض هي ةالؿٗىصر الٗغويت اإلامل٨ت ؤن« بوؿايدـ عيؿ٪ ظىوا٫» مى٢٘ و٦ك٠
 اإلامل٨ت ٖلى ؤلال٨تروهيت الهجماث ؤن بلى الخ٣غيغ وهٍى بل٨تروهيا، يؿتهضٞها مً ؤ٦ثر بيغان وؤن ألاوؾِ، الكغ١ر في ؤلال٨تروهيت

 ال٨بحرة والال٨تروهيت الغ٢ميت ؤلام٩اهياث ؤن بلى الخ٣غيغ هٟـ ويكحر يىميا، هجىم مداولت ؤل٠ 160 بلى 2015 ٖام ونلذ
 الٗالم في ؤلاهترهذ زضمت في اإلاكتر٦حن مً ٖضص ؤ٦بر اإلامل٨ت جمخل٪ خيض الال٨تروهيت للهجماث ممحزا َضٞا ججٗلها للؿٗىصيت

 الكغ١ر مى٣ُت في ؤلال٨تروهيت الهجماث نض في ؤصاء ؤًٞل سجلذ ؤلاماعاث ٞةن مؿخ٣لت، صوليت ج٣اعيغ خؿب و.  الٗغبي

                                                           
1
   : ، على موقع6 2/20 /25:، مقال منشور!6 20أكرب حوادث االخًتاق حجًما وتأثَتًا يف العادل للعام مدثر النور أمحد،  - 

http://www.arageek.com/tech/2016/12/25/2016-hacking-operations.html  7 02/20/  ،  تاريخ االطالع 
: تاريخ االطالع http://bab.com/Node/275623:، على موقع6 0/20 /22والطائر األزرق يكف عن التغريد، مقال منشور بتاريخ .. االنًتنيت ينهار - 2
  /02/20 7 .

: على الرابط 5 6/02/20 ، بتاريخ »  NEWS SKYعربية  « متسللون سرقوا مليار دوالر، مقال منشور على موقع.. أكرب سرقة بالتاريخ - 3
http://www.skynewsarabia.com/web/article/724420  7 02/20/  : تاريخ االطالع .

،     6 05/02/20:أرباح تفوق ما جتنيو جتارة ادلخدرات، مقال منشور على ادلوقع االلكًتوين جلريدة االحتاد بتاريخ.. اجلرائم اإللكًتونية - 4
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5035&y=2016&article=full  7 0/02/20 ، تاريخ االطالع. 

5
،     6 08/20/ 0:زلمد خالد، السعودية األكثر تعرضا للهجمات اإللكًتونية يف الشرق األوسط، مقال منشور على موقع اخلليج اجلديد بتاريخ - 

http://thenewkhalij.org/ar/node/43159  7 02/20/  ، تاريخ االطالع. 

http://www.arageek.com/tech/2016/12/25/2016-hacking-operations.html
http://www.arageek.com/tech/2016/12/25/2016-hacking-operations.html%20،%20%20تاريخ%20الاطلاع%2011/02/2017
http://bab.com/Node/275623
http://www.skynewsarabia.com/web/article/724420
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5035&y=2016&article=full
http://thenewkhalij.org/ar/node/43159
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 الخمايت مىٓىمت ٞٗاليت ٖلى الاجهاالث جىٓيم َيئت ؤ٦ضث الظر الى٢ذ في ،2016 هتؽ مً ألاو٫ر الىه٠ زال٫ ألاوؾِ
.   الضولت في ؤلال٨تروهيت

ر ٖليه ُيُل٤ ما مٗضالث اعجٟٗذ ،2014 ٖام مىظ و
ً
 في اإلاٗىيحن وي٘ ما لبىان، في ؤلال٨تروهيت الجغيمت اؾم ٢اهىها

 جُىعر بمىاػاة وج٨خي٩اتهم ؤصواتهم جُىيغ ٖلى ال٣اصعيً ال٣غانىت م٘ ١ؾبا ؤمام ألامىيت وألاظهؼة اإلااليت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع

ر اللبىاهيت اإلاهاٝع لها حٗغيذ التي ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت ٖملياث ٖضص بلٜ خيض اإلا٩اٞدت، وؾاثل
ً
 ختى 2011 ٖام مىظ خهغا

٤ ،2016 ؾىت مً الشالض الٟهل  ألامىا٫ ٢يمت ٞحها ونلذ ة،ٖملي 233 لبىان، مهٝغ لضي الخانت الخد٣ي٤ َيئت ؤع٢ام ٞو
ر 26 هدى بلى لل٣غنىت حٗغيذ التي

ً
 َالذ 2016و 2015 ٖامي بحن صوالع مليىنر 15 يمجها مً صوالع، مليىنر وهه٠ مليىها

٤ مباقغ، بك٩ل اإلاهغفي ال٣ُإ  ؾىػان اإلا٣ضم ال٨ٟغيت، اإلال٨يت وخمايت اإلاٗلىماجيت الجغاثم م٩اٞدت م٨خب عثيؿت ٞو

ضص للٛىاثم الٟٗليت ال٣يمت بن بط ألاصوى، الخض ع٢امألا َظٍ وح٨ٗـ. الخاط  الخد٣ي٤ َيئت باٖتراٝ ؤلال٨تروهيت، الٗملياث ٖو
 ؤو الؿمٗت ٖلى الخٟاّ بضاٞ٘ بما ٖجها ؤلاباٙل يخم لم خاالث َىا٥ ألن بالخإ٦يض، ؤ٦بر اإلاٗلىماجيت، الجغاثم م٩اٞدت وم٨خب

ر
ً
 . ألامىا٫ جل٪ اؾخٗاصة باؾخدالت ي٣يىا

ا عوالجؼات  الخىانل مىا٢٘ حؿلم لم خيض الال٨تروهيت، الجغيمت يؿمى ما مً ألازغير هي حؿلم لم الضو٫ر مً ٦ٛحَر
ًاءاث الاظخماعي  لالبتزاػ ٧ىؾيلت واؾخٗمالها الصخهيت، والبياهاث الهىعر ٖلى الؿُى ٖمليت مً اإلاٗلىماث، جباص٫ ٞو
خضاء بلى باإلياٞت شخهيتا٫ الخؿاباث بياهاث اؾخٛال٫ ًٖ هاَي٪ الدكهحر، و واإلاؿاومت  اإلاٗلىماث، ؤهٓمت ٖلى الٖا

 ؤن ٖلما ،2016 ؾىت زال٫ الجؼاثغ في بل٨تروهيت ظغيمت 500 مً ؤ٦ثر حسجيل جم ٣ٞض الٟجغ، لجغيضة ٖليم مهضع وخؿب
ٌ البٌٗ ؤن وألا٦يض ٣ِٞ، الخبليٜ بٗمليت ٢امذ التي الخاالث ٖضص يسو َظا خباعاث ق٩ىير بيضإ يٞغ  اظخماٖيت اٖل

ى ز٣اٞيت،و جي الضع٥ مهالر ظٗل الظر ألامغ َو  الخىانل مىا٢٘ مؿخسضمي مشل الاهترهذ مؿخٗملي لخمايت جخجىض الَى

 ٢بل مً ال٨تروهيت ظغيمت 385 مٗالجت جمذ ٦ما الخ٨ىىلىظيا، َظٍ اؾخٗما٫ َبيٗت مً ٦بحرا خحزا يك٩لىنر الظيً الاظخماعي

جي، لؤلمً الخابٗت الال٨تروهيت الجغيمت م٩اٞدت في اإلاخسههت الٟغ١ر  ظغاثم مجا٫ في ٢ًيت 57 حسجيل ظاهب بلى الَى
خضاء  . اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ؾالمت ٖلى الٖا

مت مىاحهت ظبل -3 : الالنترونُت الجٍش

: والخاظىب الانترنذ حشابم إلاهافدت والػاإلاي الػشبي اإلاعخىي  غلى اإلاخخزة ؤلاحشاءاث-3-1

عي الشق -أ     ىلىضا بغيُاهيا مشل والخاؾىب الاهترهذ بجغاثم زانت ٢ىاهحن ألاوعويت ٫الضو مً ٖضص ؾيذ: الدشَش  َو
غوؿا  ظغاثم بم٩اٞدت زانت ؤ٢ؿام بةوكاء الٛغويت البلضان اَخمذ ٦ما و٦ىضا، واليابان ووىلىضا واإلاجغ والضهماع٥ ٞو

 . مالجغات جل٪ ضخايا الؾخ٣با٫ مغا٦ؼ بةوكاء وطل٪ ألامام بلى زُىة زُذ بجها بل ؤلاهترهذ،

                                                           
1
،     6 20/  /27: جلريدة االحتاد بتاريخيوسف العريب، اذلجمات اإللكًتونية تزداد شراسة على اإلمارات ومنظومة محاية متكاملة يف ادلواجهة ، مقال منشور على ادلوقع االلكًتوين - 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=60105&y=2016   7 02/20/  ، تاريخ االطالع .
،    6 2/20 / 0:بتاريخ (ghadi news)، مقال منشور على موقع  !أنواع من اذلجمات اإللكًتونية 7مصارف لبنان تتعّرض لـ: مليون دوالر 26.5االستيالء على  - 2

http://ghadinews.net/Newsdet.aspx?id=27361    7 02/20/  ، تاريخ االطالع .
-http://www.al،    7 0/02/20 :بتاريخ الفجر، مقال منشور على ادلوقع االلكًتوين جلريدة 6 20جرمية إلكًتونية يف اجلزائر سنة  500أزيد من  - 3

fadjr.com/ar/realite/352178.html  7 02/20/  ، تاريخ االطالع .
. 49، ص   20، 9، اإلصدار 24يت أثرىا وسبل مواجهتها، رللة التقٍت، اجمللد مسَت سعدون مصطفى، زلمود خضر سلمان، حسن كرمي عبد الرمحن، اجلرمية االلكًتونية عرب االنًتن - 4

http://www.alittihad.ae/details.php?id=60105&y=2016
http://ghadinews.net/Newsdet.aspx?id=27361
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html


ؼ الجضابشي : أغماى اإلالخقى الىؾني     2017ماسط   29الجضابش | آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش

 

  
 

 

 

 

99 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com 

 ج٣ىيت ظغاثم إلا٩اٞدت الٗغويت الاجٟا٢يت ٖلى بالخى٢ي٘ الٗغويت الضو٫ر ٢امذ ٣ٞض الٗغويت الضو٫ر مؿخىير ٖلى ؤما
 بالجغاثم يؿمى ما إلا٩اٞدت ٖضيضة ٢ىاهحن إلايالص ٦ظل٪ الاجٟا٢يت َظٍ ؤصث ٦ما ،21/12/2010 بخاعيش وطل٪ اإلاٗلىماث

 جهضي٤ بٗض اإلاٟٗى٫ر ؾاعيت الاجٟا٢يت وناعث. ٖمان وؾلُىت والٗغا١ اثوؤلاماع و٢ُغ وألاعصن الؿٗىصيت في ؤلال٨تروهيت

  . لؿغياجها اإلاُلىوت الؿب٘ الضو٫ر ههاب لي٨خمل 2015 ؾىت ٖلحها اإلاهغرر الغثيـ

: ألامني الشق -ب   

 لتيوا مخ٩املت، مجخمٗيت -ؤمىيت بؾتراجيجيت جبجي ٖلى ٦بحر بك٩ل حٗخمض اإلاٗلىماجيت الجغاثم مساَغ مىاظهت بن 
ر الضولت في الغؾميت الجغيمت م٩اٞدت ؤظهؼة ٞحها حٗمل

ً
 ما َى الخام، ال٣ُإ وماؾؿاث اإلاجخم٘ ؤٞغاص م٘ ظىب بلى ظىبا

ا مً والخ٣ليل ؤلالي٨ترووي الًٟاء في ؤلاظغاميت ألاوكُت م٩اٞدت زالله مً يم٨ً ا، مً والخض مساََغ ظٍ اهدكاَع  الغئيت َو
 ؤَميت ؤوضخذ والتي ؤلاهترهذ، ظغاثم م٘ الخٗامل خى٫ر الٗالم مً مسخلٟت بلضان في ثؤظغرر التي الضعاؾاث هخاثج م٘ جدؿ٤

 والؿيُغة الجغاثم َظٍ بم٩اٞدت يخٗل٤ ٞيما اإلاؿاوليت مً ظؼًءا جدمل في الخانت واإلااؾؿاث اإلاهاصع مً الٗضيض مكاع٦ت

:   في جخمشل اإلاهاصع وجل٪ ٖلحها

 بم٩اهيت يديذ ما للمكتر٦حن،  (IP) (Internet Protocol)ب يٗٝغ ما جدضيض ٖلى صعةال٤ يمل٩ىنر الظيً ؤلاهترهذ زضمت مؼوصو -1

حن اإلاؿخسضمحن اقترا٥ وج٣ييض ؤلاهترهذ ٖلى الخُغة ألاوكُت مغا٢بت . ألاوكُت جل٪ في اإلاىسَغ

 ؤلاهترهذ ثملجغا ضخيت الى٢ٕى مً هٟؿه خمايت مؿاوليت جدمل زال٫ مً يؿاَم ؤن يم٨ً ٦ظل٪ بضوعٍ الٗاصر اإلاىاًَ -2
. الٟحروؾاث مً الخمايت بغمجياث با٢خىاثه

ر ٖلحها الاثخماهيت البُا٢اث وقغ٧اث الخجاعيت اإلاهاٝع -3
ً
 بظغاءاث جُبي٤ زال٫ مً ٖمالئها خمايت في ٦بحرة مؿاوليت ؤيًا

 خؿاباث لىٕ اإلاٗخاصة ٚحر اليكاَاث لخ٣ٗب زىاصمها ٖلى زانت مغا٢بت بغمجياث جىهيب و٦ظل٪ الاخخيا٫، يض و٢اثيت

.  خؿابه ٖلى جخم ٖمليت ٧ل ٖلى الٗميل لخىبيه ؤهٓمت ووي٘ الٗمالء

ر يلٗبىا ؤن يم٨ً الجىاثيت الٗضالت ؤظهؼة م٘ بالخيؿي٤ يٗملىنر الظيً الخانحن اإلاد٣٣حن -4
ً
ر صوعا

ً
 ظغاثم م٩اٞدت في مهما

. ؤلاهترهذ

 مهمت بظغاءاث 8 اإلاخ٣ضمت الال٨تروهيت ماثللهج الخهضر مجا٫ في اإلاخسههت  FireEye » آر ٞايغ»  قغ٦ت ٢ضمذ و٢ض
 الخهىعاث مً ظملت ًٖ ٦كٟذ بٗضما الٗغبي، الخليج صو٫ر حؿتهضٝ التي الال٨تروهيت الهجماث جؼايض مساَغ لخٟاصر
لى وؤٞغي٣يا، ألاوؾِ والكغ١ر ؤوعووا مىا٤َ في الال٨تروهيت الهجماث مكهض بكإن الخدليليت والغئي  في الخهىم وظه ٖو

:  يلي ما في ؤلاظغاءاث َظٍ وجمشلذ الخليجي، الخٗاونر مجلـ صو٫ر

 .مؿتهضٞت الكغ٧اث جل٪ ج٩ىنر بإن الضاثم الخى٢٘ .1

غة ألامىيت الًىابِ خضوص جسُي اإلام٨ً مً ؤهه .2  .لضحها اإلاخٞى

                                                           
1
: على الرابط 6 04/02/20التورنت حيملك إذل طرة، مقال منشور على موقع ادلنصة بتاريخ .. عزة مغازي، قانون اجلرمية اإللكًتونية - 

https://almanassa.com/ar/story/1019  6 2/02/20 ، تاريخ االطالع .
 : على الرابط  4 02/20/ 2رلتمعية متكاملة، مقال منشور على موقع جريدة الرياض بتاريخ  -ضلو إسًتاتيجية أمنية : عبداهلل بن فازع القرين، مواجهة جرائم اإلنًتنت - 2

http://www.alriyadh.com/912032  7 2/02/20 : تاريخ االطالع .
: على الرابط 6 06/20/ 0إجراءات لتفادي سلاطر تزايد اذلجمات االلكًتونية اليت تستهدف دول اخلليج العريب، مقال منشور على موقع جريدة مكة، تاريخ النشر  8 - 3

http://makkahnewspaper.com/article/147871 7 2/02/20 : ، تاريخ االطالع .

https://almanassa.com/ar/story/1019
http://www.alriyadh.com/912032
http://makkahnewspaper.com/article/147871
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 .الهجماث ًٖ بمىإي ججاعرر ٦يان ؤر َىا٥ ليـ ؤن مً صاثما الخإ٦ض .3

 .باالهترهذ الهلت طاث باإلاساَغ زام ٖمل بَاع وي٘ .4

 .اإلادخملت الهجماث ًٖ ال٨ك٠ ٢ضعاث لخدؿحن ألاوؿب التهضيضاث اؾخسباعاث مىهت ٖلى الخهى٫ر .5

 م٘ والخٟاٖل ا٦دكاٞها مً الكغ٧اث جم٨حن قإجها مً والتي وبصاعتها، الُاعثت للخىاصر الاؾخجابت زضمت بوكاء .6

ت APT هجماث  .اإلام٨ىت بالؿٖغ

 .الجضيضة التهضيضاث َظٍ وا٦دكاٝ جدضيض ٖلى ال٣اصعة اإلاىاؾبت الخ٨ىىلىظيا حسخحر .7

ا ٖلى والٗمل واضخت اؾخجابت زُت وي٘ .8  .ازترا١ خالت ؤر م٘ للخٗامل اؾخٗضاصا جدًحَر

مت إلاىاحهت اظخىنُا لذولت  الػملُت الخجشبت -3-2  الال٨ترووي لئلظغام الخهضر مجا٫ في ٖمليت ٦خجغوت:  الالنترونُت الجٍش

 صولت جبىتها التي ،»    2017 -2014 من اإلامخذة للفترة (اإلاػلىماحي ألامن) العُبراني ألامن إظتراجُجُت  «  اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى هظ٦غ
 َظٍ إلصاعة الالػمت الخضابحر وج٣ضم اؾخىهيا لضولت اإلاٗلىماحي ألامً تهضص التي اإلاساَغ بخدضيض ج٣ىم بؾتراجيجيت وهي اؾخىهيا،
غاٝ بحن ما الخيؿي٤ ؤيًا و الاهترهيذ ؤمً ؾياؾت جىظيه مهمت ثوالاجهاال الا٢خهاصيت الكاون وػاعة وجخىلى اإلاساَغ،  ألَا

جي، الضٞإ وػاعة في واإلاخمشلت ؤلاؾتراجيجيت بهظٍ بدىٟيظ اإلاٗىيت  مهالر الخاعظيت، وػاعة الضازليت، وػاعة الٗض٫، وػاعة الَى
ت، ألامً  َظٍ وجًمىذ الٗمل، ؤصخاب ْماثومً والبدض، الخٗليم وػاعة اإلاٗلىماث، هٓام ٖلى اإلاؿاو٫ الجهاػ والكَغ

 : مايلي ؤلاؾتراجيجيت

: الخاليت ألاؾاؾيت اإلاباصت ٖلى ؤلاؾتراجيجيت َظٍ اقخملذ: (اإلاػلىماحي ألامن) العُبراني ألامن غماو مبادا -أوال

 الخىاٞؿيت ٢ضعةا٫ ويٗؼػر واإلاجخم٘، الضولت في الٗمل ؾحر يضٖم ٞهى ال٣ىمي، ألامً مً يخجؼؤ ال ظؼء َى الال٨ترووي ألامً -
. والابخ٩اع لال٢خهاص

 الٟغصيت الخغياث خمايت زال٫ مً و٦ظل٪ ألاؾاؾيت، والخغياث الخ٣ى١ر اخترام زال٫ مً م٨ٟى٫ر الال٨ترووي ألامً -

. الصخهيت واإلاٗلىماث

 اإلاخباص٫ بِالترا مغاٖاة م٘ والخام، الٗام ال٣ُاٖحن بحن الخٗاونر زال٫ مً ميؿ٣ت بُغي٣ت الال٨ترووي ألامً يمان يخم -

. الال٨تروهيت الخجاعة مجا٫ في والخضماث ال٣اثمت الخدخيت البييت بحن

. والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظياث ؤصواث اؾخسضام ًٖ الٟغصيت اإلاؿاوليت مً اهُال٢ا الال٨ترووي ألامً يبضؤ -

. جخد٤٣ التي للتهضيضاث بٟٗاليت نضروالذ اإلادخملت التهضيضاث ومى٘ اؾدبا١ َى الؿيبراوي ألامً لًمان ال٣هىير ألاولىيت -

. صوليا اإلاىاٞؿت ٖلى وال٣اصع اإلا٨ش٠ والخُىيغ البدض َغي٤ ًٖ الال٨ترووي ألامً صٖم يخم -

. والكغ٧اء الخلٟاء م٘ الضولي الخٗاونر ٖبر الال٨ترووي ألامً ُي٨ٟل -

يت ، الؿيبراوي ألامً ٢ضعاث ياصةػ َى ؤلاؾتراجيجيت َظٍ مً الٗام الهضٝ: ؤلاظتراجُجُت من الػام الهذف -زانُا  الؿ٩ان وجٖى
 .الال٨ترووي الًٟاء في الش٣ت اؾخمغاع يمان ووالخالي الؿيبراهيت، التهضيضاث  م٘ الخٗامل ٦يٟيت خى٫ر

يت ألاَضاٝ ٖلى اإلاٗلىماحي ألامً بؾتراجيجيت حكخمل: الفشغُت ألاهذاف -زالثا : الخاليت الٟٖغ
                                                           

1
 - Estonia Cyber Security Strategy 2014-2017, Ministry of Economic Affairs and Communication, Estonia 2014, p 7-12. 
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: الخاليت ؤلاظغاءاث َغي٤ ًٖ الهضٝ َظا جد٣ي٤ ويخم: الهامت للخذماث اظُتألاط اإلاػلىماث نظم خماًت غماو -1

. الهامت للخضماث بضيلت خلى٫ر يمان ؤو جإمحن -1-1
. والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظياث وزضماث الخدخيت البييت ؤمً يمان -1-2

 .والخام الٗام ال٣ُإ ٖلى الؿيبراهيت التهضيضاث بصاعة -1-3

جي هٓام جإؾيـ -1-4  . اثاإلاٗلىم ؤمً لغنض َو
 .للضولت الغ٢ميت الاؾخمغاعيت يمان -1-5

 .للمٗلىماث الخيىيت الخدخيت البييت خمايت مجا٫ في الضولي الخٗاونر حٗؼيؼ -1-6

ض -2  :زال٫ مً وطل٪ :الالنترونُت الجشابم مهافدت حػٍض

. الال٨تروهيت الجغاثم ًٖ ال٨ك٠ حٗؼيؼ -2-1

2-2- ٘ . الاهترهيذ مساَغ اججاٍ الٗام الىعي مؿخىير ٞع

. الال٨تروهيت الجغيمت إلا٩اٞدت الضولي الخٗاونر ػيؼح٘ -2-3

ش -3 : َغي٤ ًٖ: الىؾني العُبراني الذفاع  ذساث جؿٍى

. اإلاضهيت الُىاعتر لخاالث والاؾخٗضاص الٗؿ٨غرر الخسُيِ مؼامىت -3-1

. الضولي الخٗاونر و الجماعي  الؿيبراوي الضٞإ جُىيغ -3-2

. الٗؿ٨غرر الؿيبراوي الضٞإ ٢ضعاث جُىيغ -3-3

جي الضٞإ في الؿيبراوي ألامً صوعر بكإن الىعي مً ٖا٫ مؿخىير يمان -3-4 . الَى

ش -4 : زال٫ مً:الالنترونُت ألامنُت التهذًذاث إداسة مجاى في اظخىنُا  ذساث جؿٍى

. اإلاٗلىماحي ألامً مجا٫ في اإلاخسههحن مً ٢اصم ظيل وجإَحر ج٩ىيً-4-1

. آلامىت الخلى٫ر إليجاص ؾيبراويا٫ باألمً اإلاخٗل٣ت البدىر في اإلاؿاَمت-4-2

غ التي اإلااؾؿاث وجىميت صٖم -4-3 جي اإلاٗلىماحي ألامً خلى٫ر وج٣ضم الؿيبراوي ألامً جٞى . الَى

: َغي٤ ًٖ: القؿاغاث بحو اإلاشترلت ألانشؿت جؿىس  اظخىنُا -5

. الال٨ترووي ألامً لضٖم ٢اهىوي بَاع وي٘ -5-1

. ةالضولي الؿيبراوي ألامً ؾياؾت حٗؼيؼ -5-2

. والكغ٧اء الخلٟاء م٘ الىزي٤ الخٗاونر -5-3

. ألاوعبي الاجداص ٢ضعة حٗؼيؼ -5-4
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مت إلاىاحهت الجضابش ججشبت -3-3  الال٨تروهيت، بالجغيمت يٗٝغ ما إلاىاظهت الجؼاثغيت للخ٩ىمت ؤولى ٦سُىة: الالنترونُت الجٍش
 اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت الخانت ال٣ىاٖض واإلاخًمً ،2009 ٚكذ 05 في اإلااعر 04-09 ع٢م ال٣اهىنر 2009 ؾىت نضع

الم بخ٨ىىلىظياث  ؤَملذ بٗضما الؿاٖت، خض بلى يٗي٠ الىا٢٘ ؤعى ٖلى بىىصٍ ججؿيض ؤن بال وم٩اٞدتها، والاجها٫ ؤلٖا
 ؤٚلب في ال٣ٗىواث وا٢خهغث مغج٨بحها، خ٤ في اإلاىاؾبت ال٣ٗىوت وجدضيض الجغاثم َظٍ بخهيي٠ ال٨ٟيلت الخ٣ىيت الجىاهب

 زبراء بمكاع٦ت ال٣اهىنر عظا٫ مً هسبت ؤٖضٍ ٞهى٫، 6 ٖلى مىػٖت ماصة 19 ال٣اهىنر يخًمً و. اإلاالي الٛغامت ٖلى ألاخيان
الم مجا٫ في مسخهحن ومهىيحن  الخُبي٤ بمجا٫ زانت ؤخ٩اما ال٣اهىنر يخًمً اإلاٗىيت، ال٣ُاٖاث ٧اٞت مً ؤلال٨ترووي ؤلٖا
ضصث يتؤلال٨ترون الاجهاالث بمغا٢بت زانت وؤزغير  بلى باإلياٞت الال٨تروهيت، اإلاغا٢بت بلى باللجىء حؿمذ التي الخاالث ٖو

 ًٖ لل٨ك٠ مٟيضة ج٩ىنر التي اإلاٗلىماجيت اإلاُٗياث حجؼ و٦ظا اإلاٗلىماجيت اإلاىٓىماث جٟخيل اإلاخًمىت ؤلاظغاثيت ال٣ىاٖض
جي الهيئت بوكاء ٖلى الخامـ ٞهله في ال٣اهىنر هو و الال٨تروهيت، الجغاثم  بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢ايت ةالَى

الم الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً الى٢ايت ٖملياث وجيؿي٤ جيكيِ جخىلى وم٩اٞدتها، والاجها٫ ؤلٖا  والاجها٫ ؤلٖا
ت ومهالر ال٣ًاثيت الؿلُاث ومؿاٖضة ، وم٩اٞدتها  ٦ٟلوجذ الجغاثم، َظٍ بكإن ججغحها التي الخدغياث في ال٣ًاثيت الكَغ

 الال٨تروهيت الجغاثم مغج٨بي ٖلى الخٗٝغ في اإلاٟيضة اإلاُٗياث ٧ل ظم٘ ٢هض الخاعط، في هٓحراتها م٘ اإلاٗلىماث بدباص٫ ؤيًا
 بَاع مً الضوليت ال٣ًاثيت واإلاؿاٖضة الخٗاونر مبضؤ ٖلى ألازحر ٞهله في  ؤ٦ض ال٣اهىنر َظا ؤن  ٦ما جىاظضَم، م٩ان وجدضيض

 . باإلاشل اإلاٗاملت مبضؤ

 يىميت» به زو جهغيذ في زالٝ، بً لخًغ والخىميت الٗضالت لجبهت البرإلااهيت ال٨خلت عثيـ ٢ا٫ الؿيا١، هٟـ رٝو

 َىا٥ ؤن مًيٟا ،«جُّب٣ها ولم ؤلال٨تروهيت الجغيمت يسو ٞيما الخ٩ىمت ؾّىتها ٢ىاهحن في مك٩لخىا» ؤن«  اليىم الؿالم
 مٗالجت خؿبه، ظٗل ما مجهىلت، وألؾباب الؿاٖت لخض جهضع لم ،2009 ؾىت ٖليه اإلاهاص١ ال٣اهىنر بهظا مخٗل٣ت مغاؾيم
٣ىواث ؤخ٩ام اؾخهضاع بلى الخاالث ٖضيض في ؤصي ما ٢اهىوي، ٞغاٙ بكبه جهُضم الكإن َظا مً ال٣ًايا  ؾىض ال ج٣غيبيت ٖو

 ْل في ؤ٦بر ؤَميت بيالثه مً بض ال:و٢ا٫ ال٣اهىن، َظا ججاٍ مى٢ٟها مغاظٗت يغوعة بلى الخ٩ىمت اإلاخدضر، هٟـ صٖا ٦ما لها،
خماص ؤلاصمان، ه٤ٟ الجؼاثغرر الكإع صزى٫ر يب والٖا  بل٨تروهيت، وزضماث آلياث مً يهاخبها وما ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى الَغ
 ٖلى طاجه الؿيا١ في مكضصا مؿخ٣بال، الجغاثم َظٍ بمشل يهُضم ؤن يم٨ً الظر البهغر، الؿمعي مجا٫ ٞخذ ًٖ ًٞال

 . واإلاضّمغة بـالخُحرة ونٟها التي الجغاثم َظٍ مشل ل٨بذ الهاعم ال٣ٗاب ج٨ّغؽ يضةظض ٢ىاهحن حكغي٘ يغوعة

 :الخاجمت

تها التي الهاثلت الخُىعاث بن  غجه ما وعٚم والاجها٫، لئلٖالم الخضيشت الخ٨ىىلىظياث ٖٞغ  ؤمىعر في حؿهيال مً ٞو
 ؤ٦ثر وظٗلتها الال٨تروهيت، الجغاثم جىٟيظ وؾبل وؾاثلو ؤصواث لخُىعر مهغاٖحها ٖلى الباب ٞخدذ اإلا٣ابل في ؤجها بال خياجىا،
غاٝ ظمي٘ ظهىص جخًاٞغ لم بطا اإلاىا٫ نٗبت جبضو م٩اٞدتها وناعث ح٣ٗيضا  َظا وؤمام اإلاٗلىماجيت، الؿاخت في الٟاٖلت ألَا
 وحٗؼيؼ الجغاثم َظٍ إلاشل الخهضر آلياث لخُىيغ الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط في ؤلاؾغإ الضو٫ر خ٩ىماث ٖلى لؼاما باث الىي٘

. اإلاجا٫ َظا في الضولي الخٗاونر

 

 

                                                           
1
 .8 -5ص  ، مرجع سبق ذكره،2009غشت  05ادلؤرخ يف  04-09القانون رقم  - 

: ، على الرابط4 20/ 25/0مليار دوالر سنويا مكاسب عصابات اجلرمية ادلنظمة عرب اإلنًتنت، مقال منشور على موقع يومية السالم اليوم، بتاريخ   160أ،.قامسي - 2
http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html 7 2/02/20 ، تاريخ االطالع .

http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html#ixzz4YSsESjIz
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: الخىضُاث

 حكضيض بلى تهضٝ ؾياؾاث عؾم زال٫ مً الال٨ترووي وؤلاظغام ال٣غنىت مىاظهت مجا٫ في الضولي الخٗاونر حٗؼيؼ 
. الجغاثم مً الىٕى َظا مغج٨بي ٖلى ال٣ٗىواث

 مم٨ً و٢ذ ؤ٢ل في اثمالجغ لهظٍ الخهضر مً للخم٨ً باؾخمغاع الخ٣ىياث وجُىيغ جدضيض. 

 يت خمالث  جىٓيم  بذجم وحٗغيٟهم ،(... الظ٦يت الهىاج٠ الاهترهيذ، الخاؾىب،) الال٨تروهيت الىؾاثِ إلاؿخٗملي جٖى
 .لها اؾخٗمالهم ٖىض الالػمت الى٢اثيت الاخخياَاث اجساط ٖضم خالت في جترنضَم التي الخُىعة

 ًاء الضو٫ر ظمي٘ مهاص٢ت َغي٤ ًٖ الال٨تروهيت ظغيمتا٫ م٩اٞدت مجا٫ في الٗغبي الخٗاونر وجضٖيم حٗؼيؼ  في ألٖا
 َظٍ ؤزُاع صعء ؤظل مً وطل٪ اإلاٗلىماث، ج٣ىيت ظغاثم إلا٩اٞدت الٗغويت الاجٟا٢يت ٖلى الٗغويت الضو٫ر ظامٗت

 .وؤٞغاصَا مجخمٗاتها ؾالمت ويمان الٗغويت للضو٫ر اإلاٗلىماحي ألامً ٖلى وخٟاْا الجغاثم

 ا الاثخمان ووُا٢اث البى٨يت بالخؿاباث الخانت اإلاٗلىماث ؾغيت ٖلى الخٟاّ اقإهه مً جضابحر اجساط حَر  مً ٚو
 .اإلاٗلىماث جباص٫ وؾاثل

 الٟحروؾاث مً الخىاؾيب خمايت لبرامج اإلاؿخمغ الخدضيض . 

 قهاصاث واؾخدضار الال٨تروهيت، الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في الٗاملت البكغيت لل٩ىاصع اإلاؿخمغ والخ٩ىيً الخضعيب 
 واإلاغا٦ؼ الجامٗاث وخض اإلاٗلىماجيت، الجغاثم بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت وال٣اهىهيت الخ٣ىيت اإلاجاالث في مخسههت ٖليا

 الضعاؾيت ألايام و واإلالخ٣ياث الىضواث ج٨شي٠ زال٫ مً الجغاثم، َظٍ مشل ٖلى ؤ٦ثر الًىء حؿليِ ٖلى البدشيت

 .اإلاىيٕى َظا خى٫ر

 

: اإلاشاحؼ

: النخب -1

ت الال٨تروهيت ألاصواث واإلاساَغ، صاع ال٨خاب الخضيض، الجؼاثغ ؤخمض بىعاؽ، ا٫ر-1 ر.2013ؾٗيض بغي٨ت، ؤٖما٫ الهحٞر

ر.2006ؤخمض ؾٟغ، الٗمل اإلاهغفي الال٨ترووي في البلضان الٗغويت، اإلااؾؿت الخضيشت لل٨خاب، َغابلـ، لبىان، ر-2

ر.2006اإلاىٓمت الٗغويت للخىميت ؤلاصاعيت، مهغ الؿيض ؤخمض ٖبض الخال٤، الخجاعة الال٨تروهيت والٗىإلات، ميكىعاث ر-3

ر.2007ؾامي ٖلي خامض ٖياص، الجغيمت اإلاٗلىماجيت وبظغام الاهترهيذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضعيت ر-4

.ر2011ٖلي ٖضهان الٟيل، ؤلاظغام الال٨ترووي، ميكىعاث ػيً الخ٣ى٢يت، الُبٗت ألاولى ر-5

 

: اإلاجالث -2

جغووي في اإلاهاٝع بحن الًغوعياث واإلاداطيغ، اجداص اإلاهاٝع الٗغويت، ظمٗيت اجداص اإلاهاٝع ؾغوٕ ظى، الٗمل الال٪ر-1

ر.2000، بحروث، ا٦خىوغ 238، الٗضص 20الٗغويت، اإلاجلض 

ا ر-2 ؾمحر ؾٗضون مهُٟى، مدمىص زًغ ؾلمان، خؿً ٦غيم ٖبض الغخمً، الجغيمت الال٨تروهيت ٖبر الاهترهيذ ؤزَغ

ر.2011، 9، ؤلانضاع 24لخ٣جي، اإلاجلض وؾبل مىاظهتها، مجلت ا

، مجلت خىليت (صعاؾت م٣اعهت)ٞحها  ال٣اهىوي الخىإػ وجبٗاث ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٖلي زليل بؾماٖيل الخضيثي، ماَيتر-3

جي ألبدار ال٨ٟغ والش٣اٞتااإلاىخضي،  رر.2011، 7الٗضصر1اإلاجلض رالٗغا١،ر-إلاىخضي الَى

غ، بغهامج الخٗامالث الار-4 .ر2007ل٨تروهيت الخ٩ىميت، مٟهىم الخٗامالث الال٨تروهيت، الؿٗىصيت يؿٌّ
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: اإلاؤجمشاث واإلالخقُاث -3

، وعقت الٗمل ؤلا٢ليميت خى٫ جُىيغ الدكغيٗاث في مجا٫ (ماَيتها ونىعَا)مدمض نالر الٗاصلي، الجغاثم اإلاٗلىماجيت ر-1

ر.2006ؤٞغيل ر4-2م٩اٞدت الجغاثم الال٨تروهيت، مؿ٣ِ، ؾلُىت ٖمان،

، 2000ؤ٦خىوغ ر23-21اإلاٗلىماجيت  ومجخم٘ الخىميت الؿال٪، الجغيمت الال٨تروهيت، مدايغة ؤل٣يذ في هضوة ٞغيض ٧املر-2

.رالجمٗيت الؿىعيت للمٗلىماجيت، خلب، ؾىعيت

مغيم زالو خؿحن، الخ٩ىمت الال٨تروهيت، مجلت ٧ليت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصيت، الٗضص الخام بماجمغ ال٩ليت، ر-3

ر.2013

مٟخاح بىو٨غ اإلاُغصر، الجغيمت الال٨تروهيت والخٛلب ٖلى جدضياتها، وع٢ت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الشالض لغئؾاء اإلادا٦م ر-4

ر.25/9/2012-23الٗليا في الضو٫ الٗغويت بجمهىعيت الؿىصان اإلاى٣ٗض في     

ا الجغيمت اإلاٗلىماحير-5 ً، اإلااجمغ اإلاٛاعبي ألاو٫ خى٫ مىسخى مؿٗىص ؤعخىمت، ؤلاق٩الياث ؤلاظغاميت التي جشحَر ة ٖبر الَى

ر.2009اإلاٗلىماجيت وال٣اهىن، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، 

يىوـ  ٖغب، نىع الجغاثم الال٨تروهيت واججاَاث جبىيبها، وعقت ٖمل جُىيغ الدكغيٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم ر-6

.ر2006ابغيل ر4-2ن،الال٨تروهيت، َيئت جىٓيم الاجهاالث، مؿ٣ِ، ؾلُىت ٖما

الشظابل الجامػُت  -4

نٛحر يىؾ٠، الجغيمت اإلاغج٨بت ٖبر الاهترهيذ، عؾالت ماظؿخحر في ال٣اهىن، جسهو ال٣اهىن الضولي لؤلٖما٫، ٧ليت ر-1

 .2013الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت، ظامٗت مىلىص مٗمغر، جحزر وػو، 

ػاث -5 : القىانحو والدشَش

ؤلال٨تروهيت،  والخجاعة ، اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاٗامالث2006-01-31، اإلااعر في 2006لؿىت  (1) ع٢م الاجداصر ال٣اهىنرر-1

ر.26، ال٣ٟغة 1، الٟهل ألاو٫، اإلااصة 442الغؾميت ع٢م  الجغيضة

ؤلال٨تروهيت، الٟهل ألاو٫،  ، اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاٗامالث2008-05-17، اإلااعر في  (2008-69) ع٢م اإلاغؾىم الؿلُاوير-2

.رر04ة ،ال٣ٟغ1اإلااصة 

.رر14، ال٣ٟغة 2، الٟهل ألاو٫، اإلااصة 2007-06-٢14اهىن اإلاٗامالث الال٨تروهيت الؿىصاوي اإلااعر في ر-3

، واإلاخًمً ال٣ىاٖض الخانت للى٢ايت مً الجغاثم اإلاخهلت 2009ٚكذ ر05اإلااعر في ر04-09ال٣اهىن ع٢م ر-4

الم والاجها٫ وم٩اٞدتها، الجغيضة الغؾميت ع .ر٢47م بخ٨ىىلىظياث ؤلٖا

: مىا ؼ الانترنِذ -6

رر/https://ar.wikipedia.org/wiki ال٨تروهيت_ججاعة:رررررمى٢٘ وي٨يبيضيارر-1

رررhttp://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.html:ربىابت ألا٧اصيميت الٗغويت البريُاهيت للخٗليم الٗالي ر-2

ررhttp://www.egovconcepts.com:ررمغ٦ؼ صعاؾاث الخ٩ىمت الال٨تروهيتر-3

ررhttp://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx:رَيئت ج٣ىيت اإلاٗلىماث لؿلُىت ٖمانر-4

ررhttp://alshihi.blogspot.com/2009/10/blog-post_20.html:مضوهت الض٦خىع خاٞٔ الكخي ر-5

ررhttp://democraticac.de/?p=35426:راإلاغ٦ؼ الضيم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجيجيت والؿياؾيت والا٢خهاصيتر-6

رررhttp://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/320920 :ررررررررمى٢٘ ٦ىاهت ؤوهاليًر-7

:رمى٢٘ ٢ىاة الجؼيغة ، ٢ؿم ٖلىم وج٨ىىلىظيار-8

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/4/6رر 

رررhttp://accronline.com/article_detail.aspx?id=7509:رراإلاغ٦ؼ الٗغبي ألبدار الًٟاء الال٨ترووي ر-9

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.abahe.co.uk/dictionary-e-commerce.html
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx
http://democraticac.de/?p=35426
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/320920
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/4/6
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ر/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/1/5مى٢٘ ٢ىاة الجؼيغة الال٨ترووي ر-10

رhttp://digital.argaam.com/article/detail/112326:رمى٢٘ ؤع٢ام صيجخا٫ر-11

ررhttp://www.arageek.com/tech/2016/12/25/2016-hacking-operations.htmlرر :رمى٢٘رر-12

رhttp://bab.com/Node/275623:رمى٢٘ باب ر-13

رررhttp://www.skynewsarabia.com/web/article/724420:رر»ررSKYرNEWSٖغويت ر« مى٢٘ر-14

ررhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=5035&y=2016&article=fullاإلاى٢٘ الال٨ترووي لجغيضة الاجداص ر-15

 رhttp://thenewkhalij.org/ar/node/43159مى٢٘ الخليج الجضيض  ر-16

ررررhttp://ghadinews.net/Newsdet.aspx?id=27361ر (ghadi news)مى٢٘  ر-17

 رhttp://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.htmlررر ظغيضة الٟجغر-18

ررhttps://almanassa.com/ar/story/1019:رمى٢٘ اإلاىهت ر-19

رررhttp://www.alriyadh.com/912032 :رمى٢٘ ظغيضة الغياى ر-20

 رhttp://makkahnewspaper.com/article/147871:رمى٢٘ ظغيضة م٨ت ر-21

رhttp://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html:رمى٢٘ يىميت الؿالم اليىم ر-22

 :راإلاغاظ٘ ألاظىبيت -7

1ر - FFIEC, Federal Financial Institutions Examination Council, B-Banking, IT Examination Handbook, August 

2003. 

 . cyber security economy predictions 2017-2021,cybersecurity ventures 2016 -2ر

3- Estonia Cyber Security Strategy 2014-2017, Ministry of Economic Affairs and Communication, Estonia 

2014. 

 

ر

 

  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/1/5/
http://digital.argaam.com/article/detail/112326
http://bab.com/Node/275623
http://www.skynewsarabia.com/web/article/724420
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5035&y=2016&article=full
http://thenewkhalij.org/ar/node/43159
http://ghadinews.net/Newsdet.aspx?id=27361
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html
https://almanassa.com/ar/story/1019
http://www.alriyadh.com/912032
http://makkahnewspaper.com/article/147871
http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html#ixzz4YSsESjIz
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مت الاغخذاء غلى الخق في الخُاة الخاضت    إلنترونُاألُاث جنظُم اإلاششع الجضابشي لجٍش
 –م العُاظُت خعحو نىاسة  ملُت الخقىر و الػلى. د

الجضابش  -حامػت مىلىد مػمشي جحيي وصو 

  

 

 

 مقذمت

ىام في الٗالم ٖٝغ  مجا٫ في الؾيما والغ٢مي والخ٨ىىلىجي والخ٣جي الٗلمي اإلاجا٫ في مظَال جُىعا ألازحرة ألٖا

الم ج٨ىىلىظياث ليه. جُىعةوم خضيشت ؤزغير ووؾاثل الالي٨تروهيت واإلاىا٢٘ الاهترهذ ْهىعر بؿبب وطل٪ والاجها٫ ؤلٖا  ٖو
ه ٧ان مهما والخ٣جي الٗلمي والخُىعر ٞالخ٨ىىلىظيا حن صٞ٘ الظر ألامغ ، خضيً طوا ؾالح ي٩ىنر ؤن يم٨ً هٖى  لخىٓيم باإلاكٖغ

خضاء ال ؤهىاٖها بمسخل٠ ؤلاوؿان خ٣ى١ر يسضم بما اإلاجاالث َظٍ  اؾخسضام الؾيما اؾخسضاماتها، َغ١ر ٧ل وجإَحر ٖلحها، الٖا

 الاظخماعي الخىانل مىا٢٘ ؤو "الانترنذ مىا ؼ" بالظ٦غ وهسو والخىانل الاجها٫ مجا٫ ٝر وؾلت ٦إخضر الاهترهذ
. ( )لؤلٞغاص الخانت بالخ٣ى١ر مؿاؽ مً ٖجها ييخج إلاا والخهضر

 ه٣ل ؤجاح ؤلاهترهذ مىا٢٘ ٖلى الخضماث زام وبك٩ل ، ( )الكب٩اث وج٨ىىلىظيا الغ٢ميت الخىاؾيب جُىيغ بن

 البِئت" ؤر الاٞتراضخي الٗالم بلى اإلااصر الٗالم مً والا٢خهاصر والش٣افي والؿياسخي عرروالخجا الاظخماعي اليكاٍ

ر ،"الالنترونُت
ً
 الخُىعر ٞان الى٢ذ ووىٟـ ، الخياة ؤوكُت مسخل٠ م٘ للمٗلىماث الٗاإلايت الكب٩اث جخ٩امل يىم بٗض ويىما

ي٠ في الش٣افي . صألاٞغا زهىنيت خمايت بكإن واؾ٘ جىظه عا٣ٞه الخ٣ىيت جْى

 

الم الغ٢مي الٗالم ٟٞي  سجالث بك٩ل به جخهل ٦شحرة وصالالث آزاع اإلاؿخسضم يتر٥  الٗاإلايت اإلاٗلىماث قب٩اث ٖو
 التي والىؾاثل بخجزيلها ٢ام التي واإلاىاص ٖجها بدض التي وألامىعر الكب٨ت ٖلى ٢ًاٍ الظر والى٢ذ ػاٍع الظر اإلاى٢٘ خى٫ر ع٢ميت
 جٟانيل جخًمً سجالث وهي لدؿىي٣ها، والضٖايت بٗغيها ٢ام التي ؤو وقغائها بُلبها ٢ام التي والبًاج٘ والخضماث ؤعؾلها
ىاياث وخياة شخهيت ًٖ ص٢ي٣ه  شخصخي مدخىير طاث ماجمىت سجالث وهي الكب٨ت ٖلى الصخهيت اإلاؿخسضم وميى٫ر َو

 اإلاٗلىماث مً واؾٗت ٦ميت ػاعالم اإلاى٢٘ لضي يتر٥ اإلاؿخٛل ؤن ألاهترهذ ٖبر والخجى٫ر الخهٟذ ًٖ ييخج بديض. بالٟغص يخهل
م ٖلى الصخهيت  بلى الضزى٫ر وومجغص ، والخهٟذ باإلهترهذ الغوِ إلجاخت الػم ٣ِٞ اإلاٗلىماث َظٍ مً ظؼءا ؤن مً الٚغ

                                                           
تأثَت التطور العلمي و التقٍت على حقوق اإلنسان،  كلية  نوارة حسُت ، مظاىر اعتداء مواقع االنًتنت على احلياة اخلاصة، ادللتقى الوطٍت حول/ د  - 

 . ، ص 3 20نوفمرب  20-9 احلقوق، جامعة جباية ، 
للمشاكل ادلتعلقة حبماية  998 تطرقت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية عند تعريفها للتجارة اإلليكًتونية يف تقريرىا الذي صدر يف سنة  لقد   -2

 .نية اليت تتم من خالذلا وادلوقع االليكًتوين و امسو و عنوانو على الشبكة العادلية ، وكل حقوق ادللكية الفكرية و القانون الواجب التطبيق على التصرفات القان
 .45ص    20خالد شلدوح إبراىيم ، إبرام العقد االليكًتوين، دراسة مقارنة ، دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،/أنظر  -
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غ مٗيىه مٗلىماث ٞان اإلاى٢٘ نٟدت  ال٨مبيىجغ يؼوصَا التي وهي الهٟدت عؤؽ بمٗلىماث يٗٝغ ما وهي الؼوىنر ًٖ جخٞى
ظٍ ، ألاهترهذ مىا٢٘ يؿخًي٠ الظر الخاصم لل٨مبيىجغ اإلاؿخسضم  ٖضة ٖلى ؾلبي ؤزغ اؾخسضامها في ي٩ىنر ٢ض اإلاٗلىماث َو
م وطل٪ ، ٖمىما ؤلاوؿان وخ٣ى١ر زانت بهٟت ناخبها خ٣ى١ر مؿخىير ٖلى وؤَمها مؿخىياث  التي اإلاخٗضصة الايجابياث ٚع

. جُىعةالم الخ٨ىىلىظيت والخ٣ىياث باآللياث الخٗامل ظغاء مً بخهاءَا يم٨ً

ليه   والخ٣جي الٗلمي الخُىعر و الخ٨ىىلىظيا مٓاَغ ؤن ٖلى يض٫ ما الٗى٨بىجيت للكب٨ت اإلاسخلٟت الاؾخٛالالث في ٖو

ها ٧ان مهما .  الخضيً طوا بالؿالح ههٟها ججٗلىا التي الؿلبيت الىخاثج مً اؾخٗمالها ؾىء في ي٩ىنر ؤن يم٨ً هٖى

خضاء وامخض اإلاجخمٗاث، مسخل٠ في حجمها وػاص الجمغ٦يت الجغيمت اؾخٟدلذ الٗمىم، ٖلى  ظمي٘ الى ٞحها الٖا
 الجضابشي  اإلاششع جنظُم ألُاث ًٖ هدؿاء٫ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ، الخانت الخياة مٓاَغ ختى ومؿذ ، الخياة هىاحي

مت  .الُنترونُا؟ الخاضت الخُاة في الخق غلى الاغخذاء لجٍش

:   ألاوى  اإلابدث

مت اإلافاهُمي الاؾاس  إلُنترونُا الخاضت الخُاة غلى غخذاءالا لجٍش

 ٧ل ٞدغم ؤؾاؾها، خياجه زهىنيت في خ٣ه و ٢ىاٖضَا، مً ٢اٖضة الخياة في الصخو خ٤ ؤلاؾالميت الكغيٗت ظٗلذ
خضاء ؤو بها اإلاؿاؽ ؤق٩ا٫  الخياة خغمت و٧اهذ اإلاٟغوياث، مً ايظائها ًٖ الامخىإ و الىاظباث مً خمايتها ٞجٗل ٖلحها، الٖا
 الؿياؾيت و الضيييت اإلايى٫ر و اإلاٗخ٣ضاث و واإلاداصزاث اإلاغاؾالث و والاؾغيت الٗاثليت والازباع الؿغيت، واإلاٗلىماث ن،واإلاؿ٪

،... و  الخجؿـ ؤو الهىعر بااللخ٣اٍ ؤو بالؿم٘، ؾىاء لالٖخضاء اإلاخبىاة آلالياث بحن جمّحز ولم ٞؿّىث بالصخو، زانا ٚحٍر
 و الغئي حّٛحرث الخياة مىاحي ٧ل جُىعر م٘ ل٨ً. بالخغمت اإلاؿاؽ َى الٟٗل هديجت عالادي في َاإلاا آزغ ق٩ل ؤر.... ؤو

. ٦شحرة مٟاَيم مٗها ٞخّٛحرث الٗيل ؤؾاليب ٖهغهت جم خيض اإلاىا٠٢،

.     الاو٫ر اإلابدض في إلاًمىهه و الخانت الخياة في الخ٤ إلاٟهىم هخُغ١ر ، الٗهغيت للخياة الجضيضة الغئي اق٩اليت وؤمام

ف:   الاوى  اإلاؿلب   الخاضت الخُاة حػٍش

 حٗغي٠ وي٘ نٗىوت َى طل٪ ومّغص الدكغي٘، في وال وال٣ًاء ال٣ٟه في ال وماو٘ ظام٘ حٗغي٠ الخانت للخياة يغص لم
 الخٗغي٠ َظا وي٘ ٖلى يترجب خيض الهٗىوت بالٜ ؤمغا الخانت للخياة حٗغي٠ بيجاص مداولت حٗض لظل٪ للمهُلر، مىخض

حر مغهت ٨ٞغة ؤجها ًٖ ًٞال ، له لتاإلاك٪ الٗىانغ جدضيض  ؤهه ٦ما. وألاشخام واإلا٩ان الؼمان بازخالٝ وجسخل٠ مدضصة، ٚو
 ٞهي الخانت الخياة ؤما ، ومدضصة زابخت ل٨ٟغة بال ي٩ىنر ال الخٗغي٠ ؤن طل٪ الخانت للخياة مدضص حٗغي٠ وي٘ يهٗب

م ؤهه ٚحر ، ووؿبيت ومخٛحرة مغهت ٨ٞغة  بالخمايت جخمخ٘ ؤجها يمى٘ ال طل٪ ؤن بال بمٗىاَا إلااموؤلا مضلىلها جدضيض ٖضم ٚع
ً الٛحر جضزل ًٖ مىإي جٓل ختى الدكغيٗاث مً الٗضيض في ال٩املت ال٣اهىهيت  ٖلى اؾخ٣غ ٢ض ال٣ًاء بن بل. الٗالهيت ٖو

  .ٖلحها واَالٖه الٛحر جضزل مً يدمحها وخاثِ بؿياط الخانت الخياة جداٍ ؤن يغوعة

 اإلاديِ في وال٣يم والٗاصاث الضيييت باالهخماءاث العجباَها عاظ٘ للخهىنيت حٗغي٠ خضيضث في الهٗىوت َظٍ بن

 ج٨خٟي وبهما للخهىنيت، مٗحن حٗغي٠ ٞحها ُيظ٦غ ال الضوليت وال٣ىاهحن الدكغيٗاث في ؤهه ٞىجض. ( ) الصخو ٞيه يٗيل الظر
خضاء نىعر وحِٗضص الخ٤ َظا خمايت ج٨ٟل ههىم بىي٘ . ٖليه الٖا
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 بخدهيل اإلاغجبُت ال٣ىاهحن اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى اإلاجا٫، مدضوصة الضو٫ر مً الٗضيض في الخهىنيت خٟٔ ٢ىاهحن ٖخبرث ٢ض و 
ر جخُلب والتي الًغاثب،

ً
.  وصيىنر بيغاصاث مً اإلااليت الصخهيت البياهاث مكاع٦ت ٖاصة

 الباخشحن بٌٗ ويه٠. الخٗبحر خغيت ٢ىاهحن م٘ الضو٫ر بٌٗ في الخهىنيت خٟٔ ٢ىاهحن جخٗاعى و٢ض
لماء الا٢خهاصيحن  هي واإلاىاٞؿاث، اإلاؿاب٣اث في الضزى٫ر لهضٝ الصخهيت، اإلاٗلىماث بٌٗ ًٖ ؤلاٞهاح بإن الىٟـ ٖو

ر ٖجها ال٨ك٠ يخم التي الصخهيت البياهاث ؤن خيض ،"ؾىغُت جطخُت"
ً
يا ر جخٗغى ٢ض َٖى

ً
ؿخسضم ؤو للؿغ٢ت الخ٣ا

ُ
 ح

.  يتالهى ؾغ٢ت ٦جغاثم لها، ُظِمٗذ التي ٚحر ألَضاٝ

 الخانت للخياة ٖغب يىوـ اإلادامي حٗغي٠ اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى هظ٦غ الخانت الخياة في الخ٤ حٗغي٠ اَاع في ٦ظل٪

ت في الخق و وظنُنت، هذوء في أظشجه و راجه مؼ الػِش في الخق حشمل لإلنعاو الخاضت الخُاة: " يلي ٦ما  اإلاهنُت العٍش
ت ، ت اإلاعالن خشمت واإلادادزاث، اإلاشاظالث وظٍش  واإلاالُت والشوخُت والػابلُت، الػاؾفُت اإلاعألت والفنش، الاغخقاد وخٍش

ت الاحخماغُت اإلاظاهش من وهي ، الخ..  . إنعاو لهل الػشوٍس
ًا
  ىة بهل خماًخه ججب ؤلانعاني الىحىد من ًخجضأ ال وحضءا

  أ والاغخذاء الخػعف من
ًا
 الاغخذاء في اإلاعخػملت لتالىس ي أو غلُه اإلاػخذي غن النظش وبغؼ اإلاػخذي الصخظ ماو ًا

."( ) .

 ٖاصاث و ز٣اٞت و ؤزال١ خؿب ؤر الٟغص طل٪ بليه ييخمي الظر اإلاجخم٘ خؿب جخدضص للٟغص الخانت الخياة بن

 ل٩ل ألازالقي ال٣اهىنر و الؿلى٥ ٢ىاٖض و ٢يم بد٨م وم٣يضة مد٩ىمت"  نعبُت  فنشة" الخانت الخياة حٗخبر لظل٪ ، اإلاجخم٘
خضاءاث نىعر ختى ج٩ىنر لظل٪ ، مجخم٘  و بل ، الٗىانغ هٟـ ٖلى مخى٢ٟت و م٣ّيض الخانت الخياة في الخ٤ ٖلى ج٣٘ التي الٖا

 الخ٨ىىلىظيت بالىؾاثل ؤو الاهترهذ مىا٢٘ ٖلى ؤو الٗى٨بىجيت الكب٨ت ٖلى الخ٣ى١ر هٟـ ٖلى ج٣٘ التي لالٖخضاءاث باليؿبت
خضاء نىعر م٣اعهت وؿخُي٘ ال لظل٪ ، الخ٣ضم َظا صعظت ٖلى مخى٢ٟت ؤيًا جب٣ى اإلاخُىعة  الجؼاثغ في الخانت الخياة ٖلى الٖا

ا و الخهىنيت ٞإبٗاص ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث في ؤلاٞغاص لها يخٗغى التي بخل٪  بلى مسخلٟت الٗغويت اإلاجخمٗاث في ٖىانَغ

. الٛغويت اإلاجخمٗاث في اإلاٗغوٞت جل٪ ًٖ بٗيض خّضر

 يخم التي جل٪ و" الخقلُذًت اإلاادًت الاغخذاء بىظابل" اإلاىته٨ت جل٪ بحن همّحز ٞال الخانت الخياة حٗغي٠ خيض ومً  

خضاء بىؾاثل" اهتها٦ها خضاء نىعر يمـ الازخالٝ الن ،"الالُنتروني الىظُـ" باؾخسضام ؤر"  الالي٨تروهيت الٖا  الخ٤ ال الٖا

.                             .  ٖليه اإلاٗخضي
 مما مٗالجتها و البياهاث خمايت بمهُلر  -والبدىر ال٨خاباث مً الٗضيض في  –الخهىنيت ٞهىمم اعجبِ  ؤزغي، ظهت مً و

ًبِ ظٗلها
ُ
 الؿٗىصيت الضازليت وػاعة ًٖ نضع الظر الخٗغي٠ اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى هظ٦غ الخانت، البياهاث خمايت بَاع في ج

ذ  بالخُاة ًخػلق ما مل: " ٧الخالي وزهىنيتها، اثاإلاٗلىم ألمً ألاؾاؾيت للمباصت مظ٦غتها في الصخهيت، البياهاث ٖٞغ

                                                                                                                                                                                           
روماين، ومن النظم اليت حىت النظام اإلسالمي استمد أصول مبدأ احلق يف حرمة احلياة اخلاصة من األديان السماوية السابقة عليو، أو من القانون ال  -( )

ار أن القانون كانت سائدة يف اإلمرباطوريتُت الرومانية والفارسية، وقد صرح بعض الباحثُت بوجود تشابو بُت مدونة جستينيان والشريعة اإلسالمية، وأش
لروماين لإلمرباطورية الشرقية، معدال وفق األحوال الروماين قد تسربت قواعده إذل اإلسالم كما ذىب بعضهم إذل أن الشريعة اإلسالمية ليست إال القانون ا

   .السياسية يف ادلمتلكات العربية
 .96،ص985 بسيوين عادل، تاريخ القانون ادلصري، مصر اإلسالمية، مكتبة هنضة الشرق،  القاىرة، : انظر

 احملامي يونس عرب  - 
  http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=20 ادلصدر    

http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=20
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خه لإلنعاو الخاضت  جشجبـ مػلىماث فهي والبننُت، اإلاالُت وحػامالجه ومػخقذاجه ومُىله واججاهاجه وحملعِخه لهٍى

ف  ابل أو ُمػشَّف بصخظ ".  للخػٍش

 في الفشد خق: "ليالخا والخ٣ىيت للٗلىم ألابيٌ البيذ زبراء م٨خب ًٖ هٟؿه للمهُلر نضع آزغ حٗغي٠ و
ذ فُما الصخص ي الا خُاس غلى خقه هي الخطىضُت ن مؼ مقاظمخه ًٍش  اإلاخػلقت والخقابق وغىاؾفه أفهاسه من آلا ٍش

 ( ) " .الصخطُت بدُاجه

 الخُاة في الخق إو: " يلي ما ؤلاؾالمي الٗغبي مجخمٗىا خؿب الخهىنيت في للخ٤ ٦خٗغي٠ ط٦ٍغ يم٨ً وما
ت أو مانذ مادًت  طىضُاجه من ٌػذ ما مل الغحر ًدترم أو في الصخظ خق هي الخاضت اجه حػلقذ أو مػنٍى  غلى ، بدٍش

 مبادا و اإلاجخمؼ في القابم القانىني النظام و الخقالُذ و للػاداث وفقا و الػادي الصخظ بمػُاس رلو ًخدذد أو

ػت   . ( )" ؤلاظالمُت الشَش

غ:  الثاني اإلاؿلب  :  الالُنترونُت الاغخذاءاث غذ الخاضت لخُاةى القانىنُت الخماًت مبذأ جنَش

  لؤلٞغاص اإلاجخمٗاث ؤ٢غتها التي الخ٣ى١ر ؤ٢ضم"  الخطىضُت في الخق" ٖلحها يُل٤ ما ؤو "الخاضت الخُاة" حٗخبر

 ٧ل لها ٢ّغعث خيض ، ؤٖالٍ ٢ىله ؾب٤ ٦ما الخانت ألاؾاؾيت وخ٣ى٢ه الٟغص بدغيت وزي٣ا اعجباَا مغجبُت ألجها
خضاء ؤق٩ا٫ ٧ل مً ال٣اهىهيت لخمايتا الدكغيٗاث  هُا٢ه امخض و الخ٤ َظا جُىعر ٢ض و الٟغص، لها يخٗغى ؤن يم٨ً التي الٖا

خضاء ؤوظه  ٧اٞت مً للصخو الخانت الخياة ٖىانغ ٧ل  خمايت ليكمل ا ٧ان ؤيا خياجه في الخضزل و الٖا   ؤو مٓهَغ

 و الغ٢ميت الخضيشت الىؾاثل بمىظب ي٣٘ الظر" لترونيالالي الاغخذاء" ؤق٩ا٫ مً خمايخه بلى جمخض بديض َبيٗتها،
   ( )"   النؿار أظماء أو الالُنترونُت اإلاىا ؼ" بَاع في بالخهىم و الاهترهذ قب٨ت ٖبر و الالي٨تروهيت

 الخانت الخياة في للخ٤ ال٣اهىهيت الخمايت ؤنبدذ الٗهغ َظا قهضٍ الظر الخ٨ىىلىجي و الخ٣جي الخُىعر ٞبؿبب
 مً جىاظهها التي الخدضياث ٧ىنر بؿبب اإلا٣ّهغة ال٣ٗىواث ٢ىاهحن ؾيما ال الخ٣ليضيت ال٣اهىهيت الىهىم في حهاٖل اإلاىهىم

 التي آلالياث و الىؾاثل ٦ٟايت و ٢ضعة لٗضم وطل٪ والٗهغهت، الٗىإلات ٖهغ في و الغ٢مي اإلاٗلىماجيت ٖهغ في ظضيض هٕى
 الن و ، الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٖلى اإلاٗخضر َىيت جدضيض نٗىوت بؿبب ماالسخي لالٖخضاء الجضيضة ألاهىإ يض للخمايت ٢غعتها

خضاء هُا١ .  ملمىؽ ٚحر و"  افتراض ي"  ٖالم َى و الجغيمت ؤع٧ان ٧ل ٞيه جخم الظر الالي٨ترووي الىؾيِ َى الٖا

خضاءاث ْاَغة اؾخٟدا٫ امام ؤهه ٚحر  جم ٖمىما، عوهيتالالي٨ذ والجغيمت الخهىنيت في الخ٤ ٖلى الالي٨تروهيت الٖا

. زاهيا صوليا و ؤوال، حكغيٗيا خمايتها ج٨غيـ

غ   -أوال عي الخنَش : الخاضت الخُاة في للخق الدشَش

  مٗٓم ؤ٢غجه صؾخىعر مبضؤ للخهىنيت ؤو الخانت بالخياة اإلاغجبُت للخ٣ى١ر ال٣اهىهيت الخمايت اإلابضؤ خيض مً

                                                           
  http://www.startimes.com/?t=13100755 دلصدر، ا 2008/  / 25ماىية احلق يف اخلصوصية ،  - 
القانونية اليت تتم من ادلدنية عن االعتداء على احلق يف الصورة بواسطة اذلاتف احملمول ،  جعفر زلمود ادلغريب ، حسُت شاكر عساف ، ادلسؤولية   -2

 . 33، ص  0 20خالذلا ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،
 . 38جعفر زلمود ادلغريب ، حسُت شاكر عساف ، مرجع سابق ، ص   -3

http://www.startimes.com/?t=13100755
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 في الخانت خياجه في ؤلاوؿان خ٤ خمايت ٦غؽ الظر ظؼاثغررا٫ الضؾخىعر مجهم و( ) الٗاإلايت الدكغيٗاث و الضؾاجحر

  جفخِش فال. اإلاعنن خشمت انتهاك غذم الّذولت جػمن:"  ؤهه ٖلى جىو التي مىه 40 اإلااصة في 1996 صؾخىعر
ّ
 بمقخط ى إال

  جفخِش وال. اخترامه إؾاس وفي القانىو،
ّ
 صؾخىعرا٫ ويًي٠." اإلاخخّطت القػابُت الّعلؿت غن ضادس منخىب بأمش إال

دميهما ششفه، وخشمت الخاضت اإلاىاؾن خُاة خشمت انتهاك ًجىص  ال:"  اهه ٖلى 39 اإلااصة في الجؼاثغرر  ظّشٍت. القانىو  ٍو

 ". مػمىنت أشهالها بهل الخاضت والاجطاالث اإلاشاظالث

 في ئعرالم 23-06 ع٢م بال٣اهىنر اإلاٗض٫ ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر303 اإلااصة في الخ٤ َظا اإلاكٕغ ٦غؽ ٢ض و 

 الخُاة بدشمت اإلاعاط حػمذ من مل ظنىاث 3 إلى أشهش ظخت من بالخبغ ٌػا ب:" يلي ما ٖلى ههذ التي ( ) 20/12/2006

:  رلو و مانذ جقنُت بأي ، لألشخاص الخاضت

ت أو  اضت أخادًث أو مهاإلااث نقل أو حسجُل أو الخقاؽ-1   سغاه أو ضاخبها إرو بغحر ، ظٍش

". سغاه أو ضاخبها إرو بغحر ،  اص مهاو في لصخظ ضىسة نقل وأ حسجُل أو الخقاؽ  -2

 بهٟت الخُغ١ر زال٫ مً الٗام للمبضؤ اإلاجؿضة الخانت الىهىم بٌٗ الضؾخىعيت الىهىم لهظٍ وعصث ٦ما 

. الخانت الخياة في الخ٤ خمايت بلى زانت

 ًماسط:"2 اإلااصة في بالصخاٞت ٖل٤يذ و 12/01/2012 في اإلااعر 12/05 ع٢م الًٗىرر ال٣اهىنر في وعص ما بيجها مً و

ت ؤلاغالم نشاؽ ؼ و الػػىي  القانىو  هزا أخهام إؾاس في بدٍش  :اخترام ظل في و بهما اإلاػمىى  الخنظُم و الدشَش

.  الجمهىسٍت و ىانحو الذظخىس -

.  ألادًاو باقي و ؤلاظالمي الذًن-

ت-  ...للمجخمؼ الثقافُت القُم و الىؾنُت الهٍى

  مىغىعي و مامل المإع في اإلاىاؾن خق-

ت- .  القػاةي الخدقُق ظٍش

اث و ؤلانعاو لشامت -   .( )" الجماغُت و الفشدًت الخٍش

                                                           
عدداً من النصوص القانونية والدستورية تؤكد على محاية حق اإلنسان يف حياتو اخلاصة، حيث قرر  و على سبيل ادلقارنة ، صلد أن ادلشرع السوري أقر  - 

من 52وأجاز يف ادلادة . من قانون العقوبات السوري على خرق حرمة ادلنازل خالفاً إلرادة صاحبها باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر 557عقوبة يف ادلادة 
من وقع عليو اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة للشخصية أن يطلب وقف ىذا االعتداء مع التعويض لكل " القانون ادلدين ما يلي 

كما كرس محاية ىذا احلق يف الدستور السوري النافذ حالياً وأفرد عدداً من ادلواد حلماية بعض مظاىر احلياة اخلاصة، فنص  ".عما يكون قد لحقو من ضرر
  3وكذلك نص يف ادلادة" كرامتهم وأمنهم= =الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على  :"ى منو عل 25يف ادلادة 
سرية المراسالت " على  32كما نص يف ادلادة "  المساكن مصونة ال يجوز تفتيشها أو دخولها إال في األحوال المبينة في القانون: " منو على 

 " .ت السلكية مكفولة وفق األحكام المبينة في القانونالبريدية واالتصاال
 . 84يتضمن تعديل قانون العقوبات ، ح رعدد/ 2/2006 /20ادلؤرخ يف  23-06القانون رقم    -2
 .، يتعلق بالصحافة2 20/ 2/0 ، مؤرخ يف  2/05 قانون عضوي رقم   -3
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ىا اتها ٧ل جبرع التي الصخاٞت ججاوػاث مً الخانت للخياة خمايت َو  خغيت مبضؤ ؤؾاؽ ٖلى بالٛحر الًغعر جلخ٤ التي جهٞغ
الم  . ؤلٖا

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً بالى٢ايت لخانتا بال٣ىاٖض اإلاخٗل٤ 09/04 ع٢م ال٣اهىنر هو ٦ما  ؤلٖا

 ألافػاى من للى اًت... 3 اإلاادة في غليها اإلانطىص اإلاشا بت بػملُاث القُام ًمنن:"ؤهه ٖلى 4 اإلااصة في وم٩اٞدتها والاجها٫
 غلى اغخذاء اخخماى غن مػلىماث جىافش خالت في الذولت، بأمن اإلااظت الجشابم أو والخخٍشب ؤلاسهاب بجشابم اإلاىضىفت

 بالخُاة للمعاط بالملعبت الػقىباث،  انىو  في غليها اإلانطىص الػقىباث ؾابلت جدذ ورلو...مػلىماجُت منظىمت

ى ،( )"للغحر الخاضت  وظه ٖلى لؤلٞغاص يماهاث مً يدمله إلاا الخانت الخياة في الخ٤ إلابضؤ باليؿبت ألاَميت ٚايت في هو َو
. الٗمىم

 وطل٪ ؤإلاٗلىماحي ؤلاظغام مداعوت مجا٫ في به مٗمى٫ر َى ما م٘ يخماشخى ؤن الجؼاثغرر اإلاكٕغ ٫خاو مازغا، ل٨ً

خضاءاث ل٣م٘ ججغيميت ههىم باؾخدضار  ٢اهىنر حٗضيل اإلاخًمً 04/15 ع٢م ال٣اهىنر بمىظب اإلاٗلىماجيت، ٖلى الىاعصة الٖا
هىعر الاجها٫ آلياث بخُىعر إلاٗلىماجيتا ألاهٓمت ٖلى لالٖخضاءاث مخىاهي الال التزايض بؿبب زانت ال٣ٗىواث،  مىا٢٘ ْو

 ال٨خاب مً الشاوي الباب مً الشالض الٟهل في ال٣ٗىواث  ل٣اهىنر ألازحر الخٗضيل يخًمً خيض والاهترهذ، الالي٨تروهيت

 .7 ععرم٪ 394 بلى م٨غعر 394 مً اإلاىاص ويكمل ،"للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت بأنظمت اإلاعاط" ٖىىاهه م٨غعر ؾاب٘ ٢ؿم الشالض

 إلى 50000 من وبغشامت ظنت إلى أشهش زالزت من بالخبغ ٌػا ب: "ال٣ٗىواث ٢اهىنر م٨غعر 394 اإلااصة  ههذ خيض

 ًداوى  أو للمػؿُاث آلالُت للمػالجت منظىمت من حضء أو مل في الغش ؾشر  غن ًبقى أو ًذ ل من مل دج 100000

 ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة ألاٞٗا٫ ًٖ جغجب بطا و اإلاىٓىمت ياثإلاِٗ حٛيحر ؤو خظٝ طل٪ ًٖ جغجب بطا ال٣ٗىوت وجًا٠ٖ ،"رلو

 ( )".دج 150000 إلى 50000 من الغشامت و ظملخحو إلى أشهش ظخت من الخبغ الػقىبت جنىو " اإلاىٓىمت اقخٛا٫ هٓام جسغيب
خضاءاث َظٍ يمً جىضعط ؤن يم٨ً لظل٪ َبيٗتها ؤو اإلاٗلىماجيت ٢اٖت ٧اهذ مهما وطل٪  نىعر ببٌٗ جمـ التي جل٪ الٖا

.  الخانت الخياة

ق وغن غمذا ًقىم من مل...ٌػا ب: "ؤهه ٖلى 2 م٨غعر 394 اإلااصة وههذ :  ًأحي بما الغش ؾٍش

ق غن مشاظلت أو مػالجت أو مخضنت مػؿُاث في الاججاس أو نشش أو جىفحر أو ججمُؼ أو بدث أو جطمُم-1  منظىمت ؾٍش

.  القعم هزا في غليها اإلانطىص الجشابم بها جشجنب أو ًمنن مػلىماجُت

 في غليها اإلانطىص الجشابم إخذي من غليها اإلاخدطل اإلاػؿُاث مل غشع ألي اظخػماى أو نشش أو إفشاء أو خُاصة-2

.  "القعم هزا

 الٛحر بد٣ى١ر باالخخٟاّ و الٛغامت و الخبـ ؤر ألانليت ال٣ٗىواث بلى باإلياٞت ؤهه 6م٨غعر 394 اإلااصة جًي٠ و
 إغالر مؼ اإلاعخخذمت الىظابل و البرامج و ألاحهضة بمطادسة ًدنم:  " الخاليت الخ٨ميليت بال٣ٗىواث يد٨م الىيت الخؿً
مت مدال جنىو  التي اإلاىا ؼ  مهاو أو اإلادل إغالر غلى غالوة ، القعم لهزا وفقا غليها اإلاػا ب الجشابم من لجٍش

مت مانذ إرا الاظخغالى " .   مالنها بػلم اسجنبذ  ذ الجٍش

                                                           
،  اخلاصة بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها،يتضمن القواعد  05/08/2009، مؤرخ يف  09/04قانون رقم    - 

 . 6/08/2009 مؤرخة يف  47ج ر عدد 
 .  7، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد  2004/  /0 ادلؤرخ يف  5 /04القانون رقم   -2
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غ   -زانُا : الخاضت الخُاة في للخق الذولي الخنَش

خضاء لىؾاثل اإلاظَل الخُىعر صٞ٘ ل٣ض لماء اإلا٨ٟغيً مً الٗضيض لئلوؿان الخانت الخياة ٖلى الٖا  ال٣اهىنر ٖو
ر البدض بلى ؤلاوؿان خ٣ى١ر مجا٫ في والىاقُحن

ً
 لظل٪ ٖامت بهٟت لئلوؿان الخانت الخياة لخمايت ال٨ٟيلت الؿبل ًٖ ظضيا

الن ٞخًمىه الخهىنيت، لخمايت وؤلا٢ليميت ةالضولي الجهىص جًاٞغث  بط زانت، ؤَميت وؤوالٍ ؤلاوؿان لخ٣ى١ر الٗالمي ؤلٖا

 أو معننه أو أظشجه شؤوو أو الخاضت خُاجه في حػعفي لخذ ل أخذ حػّشع ًجىص  ال: " ؤهه ٖلى مىه 12 اإلااصة في هو

 ".الخذ ل رلو مثل من القانىو  ًدمُه أو في الخق شخظ ولهل...مشاظالجه

ؼ ًجىص  ال:" مىه17 اإلااصة في الخ٤ َظا خمايت ٖلى والؿياؾيت اإلاضهيت بالخ٣ى١ر الخام الضولي الٗهض وؤ٦ض  أي حػٍش
 مل خق ومن مشاظالجه، أو بِخه أو أظشجه شؤوو أو  طىضُاجه، في لخذ ل  انىني غحر أو حػعفي ندى غلى شخظ

". الخذ ل رلو مثل من القانىو  ًدمُه أو شخظ

 اإلاضهيت للخ٣ى١ر الضوليت باالجٟا٢يت يخٗل٤ 1966 لؿىت 2200 ع٢م ال٣غاع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ٖيتالجم ؤنضعث ٦ما

 اإلاعابل في  انىني غحر أو حػعفي بشهل الخذ ل ًجىص  ال:" ٖلى مجها (17) اإلااصة في الاجٟا٢يت َظٍ ههذ و٢ض والؿياؾيت
 ششفه ًمغ إلاا  انىني غحر بشهل الخػشع ًدىص  ال لما بمشاظالجه، أو بمعننه أو غابلخه أو شخظ بأي الخاضت

 " .الخػشع أو الخذ ل هزا مثل غذ القانىو  خماًت في الخق شخظ لهل. وظمػخه

 خُاجه بشؤوو الاظخقالى في الخق ولإلنعاو - ب:" ٖلى ؤ٦ض 1990 ٖام الهاصع الخاؾ٘ ؤلاؾالمي اإلاكغوٕ ؤن ٦ما
 جذ ل مل من خماًخه وججب ظمػخه، إلى ؤلاظاءة أو غلُه  ابتالش أو الخجعغ ًجىص  وال وأظشجه، معننه في الخاضت

. " . حػعفي

 ؤوظبذ خيض ،1950 لٗام الٗامت والخغياث ؤلاوؿان لخ٣ى١ر ألاوعويت الاجٟا٢يت ٣ٖض في ٦بحر صوعر ؤوعوا إلاجلـ و٧ان     

خضاء زلالخض مً ألاٞغاص خمايت ٖلى بالىو الخانت الخياة خمايت ٖلى الاجٟا٢يت َظٍ مً"8" اإلااصة  الخانت خياتهم ٖلى والٖا
م وخياة  طل٪ بلى باإلياٞت ،اإلاٗلىماث وه٣ل الىنى٫ر خ٤ خمايت وظىب ٖلى الاجٟا٢يت َظٍ مً"10" اإلااصة ٢غعث ٦ما. ؤؾَغ

  مجها الكإن بهظا حٗليماث ٖضة الاجداص ًٖ نضع بط الخهىنيت، في الخ٤ خمايت في ٦بحر صوعر ألاوعبي لالجداص ٧ان ٣ٞض

 .البياهاث وه٣ل زؼنر ؤوكُت مً ألاٞغاص بدمايت اإلاخٗل٣ت اثالخٗليم-  

  البياهاث إلاٗالجت الخ٣جي الخُىعر ؤزغ مً ألاٞغاص بدمايت اإلاخٗل٣ت الخٗليماث -

 الخياة وخمايت للبياهاث آلاليت باإلاٗالجت واإلاخٗل٤ 2002 ؾىت في ألاوعبي البرإلاان مً الهاصع 85 ع٢م ألاوعبي الخىظيه -

. ( )الخانت

:  الثاني بدثالم

مت اغخذاء نؿار   رلو غن اإلاعؤولُت ونظام الخاضت الخُاة  غلى الالُنترونُت الجٍش

خضاءاث هٕى جدضيض هي الحها الخُغ١ر بىا يجضع التي الاَميت البالٛت اإلاؿاثل مً ام  و الخانت بالخياة جمـ ؤن يم٨ً التي الٖا
 و الٟٗل اجيان الجاوي ٖلى حؿهل و حؿاٖض التي الالي٨تروهيت لبيئتا َبيٗت م٘ وجخماشخى الالي٨ترووي، الىؾيِ ٖبر جخم التي

 هٓغا ؤؾاؾه، ٖلى الٟٗل عصٕ يخم الظر اإلاؿاوليت وهٓام الجغيمت ٖلى الخُبي٤ الىاظب ال٣اهىنر زم.  الجغيمت اع٧ان ا٦خما٫

                                                           
 .وما بعدىا 0 نوارة حسُت ، مرجع سابق، ص / د: انظر   - 
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 اعؾاء في ؾبا٢ت ٧اهذ زحرة٥ صو٫ر الن ، الجؼاثغرر ال٣اهىنر الظ٦غ هسو و الالي٨تروهيت بالجغيمت زام ٢اهىنر وظىص لٗضم
 زاهيت ظهت مً الخهىنيت وخمايت ظهت مً الالي٨تروهيت الخٗامالث لخإمحن الالي٨تروهيت بالجغيمت الخام و ال٩امل هٓامها

. الامغي٩ي ال٣اهىنر في به مٗمى٫ر َى ما مشل

ليه  اإلاؿاوليت لىٓام الشاوي اإلاُلب في و الخانت، الخياة  ٖلى الالي٨تروهيت الجغيمت اٖخضاء لىُا١ الاو٫ر اإلاُلب في هخُغ١ر ٖو

خضاء ًٖ الىاقئت . الٖا

مت اغخذاء نؿار:  الاوى  اإلاؿلب  الخاضت الخُاة  غلى الالُنترونُت الجٍش

 بالٗىانغ ؤصوى ٦دض ا٢ترهذ الخانت الخياة ؤو الخهىنيت في الخ٤ ؤن وؿخيخج ؤن يم٨ً ٢ىله ؾب٤ ما زال٫ مً   
خضاء ونىعر ظهت، مً الخانت الخياة في للخ٤ اإلاك٩لت ألاؾاؾيت  بٌٗ ٖليه وعصث ٢ض الخانت الخياة ٖلى الال٨ترووي الٖا

: يلي ٞيما هدىاولها الاؾخصىاءاث

  في جخمشل: الخاضت الخُاة في الخق غناضش: أوال -

 البُا٢اث في الىاعصة اإلاٗلىماث و ، الهىيت بُا٢اث ٧اإلاٗلىماث الخانت البياهاث ٧ل حكمل و اإلاٗلىماث زهىنيت* 

...  اإلاهىيت ، البريضيت الالي٨تروهيت

  جدليل ،... الجيىاث ، الايضػ ،  اإلاسضعاث ًٖ الُبيت الٟدىناث ًٖ جيخج التي ٧الىخاثج ، اإلااصيت و الجؿضيت الخهىنيت*
ADN .

 ٖبر الهىجيت اإلا٩اإلااث وؾغيت ، الالي٨ترووي البريض و ، الؿل٨يت ٚحر و الؿل٨يت الهاجٟيت اإلاغاؾالث و الاجهاالث زهىنيت*
 .( ) ...الى٣الت الهىاج٠

  مً ق٩ل الر الخٗغى ؤو للخٟخيل الخٗغى و اإلاؿا٦ً ا٢خدام ٖضم في ٧الخ٤ واإلا٩اهيت ؤلا٢ليميت الخهىنيت* 

.  الٗمل م٩ان و اإلاىاػ٫ر في الهتها٥ ؤق٩ا٫

 مً ختى ؤو الاهترهذ، ٢٘مىا ٖبر اإلاىته٨ت الخانت الخياة في الخ٤ هُا١ يسو ٞيما الجؼاثغرر ال٣اهىنر بلى ووالغظٕى
خضاءاث  خيض مً ٞاإلاكٕغ ، ؤزغ لها هجض ٞال الغ٢ميت، و الالي٨تروهيت الىؾاثل بمىظب جخم التي و ألازغير الالي٨تروهيت الٖا

 خمايت في اإلابضؤ بة٢غاع ا٦خٟى ٞاإلاكٕغ ، الالي٨ترووي الغ٢مي اإلاجا٫ في ؤو اإلاٗلىماجيت مجا٫ في الخُىعاث يىا٦ب لم الىو
خضاء جد٣ي٤ في اإلاٗخمضة للىؾيلت الخٗغى صونر الٗام ق٩له في يتالخهىم خضاء ؤق٩ا٫ ٧اهذ مهما ٢اثمت ٞالخمايت ، الٖا  الٖا

خضاص ألن                         الخانت الخياة ظىاهب ؤخض يلخ٤ الظر الًغعر و الخُإ بىظىص ي٩ىنر الخالت َظٍ في الٖا

مىما    مؿاثل ؤو الصخهيت البياهاث ؤو اإلاٗلىماث زهىنيت خمايت مٓاَغ  يىٓم ٖغبي صؾخىعر ؤر يىظض ال ٖو
ا م٘ ألاظىبيت، الضو٫ر صؾاجحر في ٖليه مىهىم َى ما هدى ٖلى الال٨تروهيت مٗالجتها  ٖلى جدض ٢ض التي اإلاباصت مً  زلَى

 الخياة خمايت ٝر الخ٤ ج٨ٟل التي الىهىم باؾخصىاء ومددكمت، ظضيضة خاليا الخجغوت ألن ، الخ٤ َظا اهتها٧اث مً ألا٢ل
 ؤنلها في الازحرة َظٍ الن الالي٨تروهيت، الجغاثم ٖلى الخُبي٤ ٢ابلت لخ٩ىنر الخُىي٘ مً لىٕى جسً٘ والتي ٖام ٦مبضؤ الخانت

 .الالي٨ترووي الىؾيِ ٖبر مغج٨بت ٧ىجها في ٖجها وجسخل٠ الالي٨تروهيت الجغيمت مشل

 

                                                           
 . نوارة حسُت ، مرجع سابق/ د: نظر ا  - 
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:   غليها جشد التي الاظخثناءاث و الخاضت الخُاة غلى الالنتروني الاغخذاء ضىس  -زانُا

الم وؾاثل مجا٫ في َٟغة الغ٢مي و الالي٨ترووي ، الخ٣جي و الخ٨ىىلىجي و الٗلمي الخ٣ضم نى٘ ل٣ض  الاجها٫ و ؤلٖا
 الخياة في الخ٤ جُىعر ٖلى ٦بحر جإزحر طل٪ ًٖ جغجب بديض ، اإلاٗالم مدضوصة نٛحرة ٢غيت الٗالم ؤنبذ بديض والخىانل

 ٢اصعة ظضيضة ٢ىاهحن ؾً زال٫ ومً الخ٤ َظا تهضص التي ألازُاع إلاىاظهت ظضيضة آلياث و وؾاثل ًٖ بدضا٫ بؿبب الخانت
 الخدضياث ؤمام ٞٗالت بهٟت خمايخه و الخىانل و لالجها٫ الخضيشت الىؾاثل ٖبر جضاوله يخم الظر الخ٤ َظا جىٓيم ٖلى

 . ( ) الخضيض الٗهغ وا٢٘ يٟغيها التي

:  الخاضت الخُاة غلى لنترونيالا الاغخذاء ضىس   -1

 الاهترهذ قب٨ت بٓهىعر خضزذ التي الخُىعاث مسخل٠ ؤٞغػتها مخٗضصة  و ٦شحرة الخانت الخياة تهضص التي اإلاساَغ بن
 ؤزغير ظهت مً و ، ظهت مً َظا ألاٞغاص بحن الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ في الؾيما اإلاجخم٘ في الخىانل نىعر زاللها مً جىؾٗذ التي

 اإلاؿخدضزت اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت اؾخٛال٫ زال٫ مً وجسؼيجها ألاٞغاص ًٖ البياهاث ظم٘ في الضولت جضزل وكاٍ جىؾ٘ بؿبب
 ال٣ٗى٫ر با٦دكاٝ و اإلاٗلىماجيت مجا٫ جُىعر و الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ ْهىعر ْل في الخانت الخياة تهضص التي اإلاساَغ ؤَم بن. ( )

 :الخاليت اإلاشا٫ ؾبيل يٖل مجها هظ٦غ ل٨ً ،( ) ٦شحرة الالي٨تروهيت

إل ؤو اإلاٗلىماث ٦ؿغ٢ت قغعي ٚحر بك٩ل اإلاٗلىماث بلى الىنى٫ر*    حٗضيلها ؤو خظٞها ؤو ٖلحها الَا

م وألاٞغاص الخ٩ىميت والجهاث والبىى٥ للماؾؿاث  الؿغيت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫ر لالؾخسضام ٢ابلت ٚحر وظٗلها  وابتزاَػ

. بىاؾُتها

. الابتزاػ بهضٝ اإلاىا٢٘ ٖلى إلطاٖتها حسجيلها و الخانت اإلا٩اإلااث ٖلى الخهيذ* 

٣ت ٖلى الخهى٫ر صونر الخانت الهىعر الخ٣اٍ*   ٖغيها و الؿغيت اإلاغا٢بت ٧امحراث و الٟيضيى ٧امحراث بىاؾُت ناخبها مٞى
. بالؿمٗت الدكىيه ؤو الابتزاػ اإلاىا٢٘ ٖلى

 باأل٢ماع الال٨تروهيت اإلاغا٢بت َغي٤ ًٖ وؾغيتها عاؾالثوالم الاجهاالث ٖلى الخجؿـ و الخانت ألاؾغاع ٖلى الخجؿـ* 
 الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٖلى ؤو الٟايؿبى٥ ٖبر ٦كٟها و اإلادمىلت الهىاج٠ َغي٤ ًٖ اإلادىلت الغ٢ميت وال٩امحراث الهىاٖيت

.   الؿغي٘ الغوذ لخد٣ي٤

ا ؤو الصخهيت البياهاث في الخالٖب و وبٖالن وكغ*  الم وؾاثل في بظل٪ لهم مغزو ٚحر ؤشخام َغي٤ ًٖ مدَى  ؤلٖا

. الًمىيت ؤو الهغيدت مىا٣ٞخهُر صونر اإلاسخلٟت والاجها٫

                                                           
كن مالحظة عندما يستخدم األفراد مواقع االنًتنت يتوقعون قدرا من اخلفية يف نشاطهم أكثر شلا ىو يف العادل ادلادي الواقعي ، لكن يف احلقيقة مي  - 

. قدرا كبَتا من ادلعلومات عند كل وقفة يف فضاء الشبكة  وجودىم ومراقبتهم من قبل اآلخرين ، فاالنًتنت عرب نظم اخلوادم ونظم إدارة الشبكات تصنع
دلزارة نفسها ، وىذه البيانات قد يتم اصطيادىا ومعرفتها  من قبل صاحب العمل عند استخدامو للشبكة أو غَته من القراصنة ، وقد جتمع من قبل ادلواقع ا

  .  يرد كشف أي من تفاصيل ما تضمنتوفان مجع شتات معلومات وسلوكيات معينة قد يقدم أوضح صورة عن شخص دل
 . ، ادلركز الوطٍت حلقوق اإلنسان ن جرائم أنظمة ادلعلومات واحلق يف احلياة اخلاصة هنال ادلومٍت،  قانو   -2
 . 42- 4جعفر زلمود ادلغريب ، حسُت شاكر عساف ، مرجع سابق ، ص ص ،   -3
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 قب٩اث ٖبر ، لؤلٞغاص الاظخماٖيت والٗاصاث والٗاثلي والهخي اإلااصر بالىي٘ جخٗل٤ ٖضيضة بياهاث و مٗلىماث ظم٘* 
ر يك٩ل مما ٦بحرة بؿهىلت اوه٣له ومٗالجتها جسؼجها و  الالي٨تروهيت ال٣غنىت و الخجؿـ بُغ١ر الاجها٫

ً
 لخهىنيت اهتها٧ا

تها بٗضم وعٚبتهم ألاٞغاص يت ٚحر بُغ١ر اؾخٛاللها و الٛحر، ٢بل مً مٗٞغ  .قٖغ

 مً ال٨شحر ضخيخه ي٩ىنر ما ٖاصة و ، الاخخيا٫ و الىهب بٗملياث لل٣يام ؤلاهترهذ قب٨ت ٖبر الصخهياث اهخدا٫*  
 البُا٢اث مً السخب ؤو البى٨يت ألاعنضة ٖلى الاؾديالء بلى الصخهيت ا٫اهخذ ظغيمت جاصر ما ٖاصة و ؤلاهترهذ مؿخسضمي

يت الخؿاباث وؾغ٢ت الاثخماهيت . الطخيت ؾمٗت بلى ؤلاؾاءة ؤو اإلاهٞغ

. لالٖخضاء ظضيضة ٦هىعة الخانت الخياة جمـ بإؾاليب اؾخٛاللها بٖاصة و الصخهيت البياهاث ظم٘* 

 بالخياة اإلاخهلت الصخهيت البياهاث ومٗالجت ظم٘ ميضان في خىاؾيبا٫ اؾخسضام بن:  البُاناث بجمؼ اإلاقطىد 
ا ؤخض يؿخُي٘ ال ، ٖغيًت بيجابيت آزاعا زل٠ لؤلٞغاص الخانت  ألاٞغاص لكاون الضولت جىٓيم مجا٫ في زانت به٩اَع

ا والٗلميت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت حَر ظا ، ٚو  م٣هىعة ج٩ىنر ٢ض "اإلاػلىماث ببنىك"    يٗٝغ ما الخ٣ي٣ت في ؤوظض ما َو
 الكاون إلاسخل٠ قاملت ج٩ىنر ٢ض ؤو ، مشال ال٣اهىهيت اإلاٗلىماث ٦بىى٥ مٗحن، ب٣ُإ جخهل ومٗلىماث بياهاث ٖلى

جي اإلاؿخىير ٖلى لالؾخسضام مهيإة ج٩ىنر و٢ض ، وال٣ُاٖاث  ٖلى اإلاؿخسضمت ؤو الىَىيت اإلاٗلىماث ووىى٥ ٦مغا٦ؼ الٗام الَى
 ووىى٥ ٦مغا٦ؼ الضولي ؤو ؤلا٢ليمي لالؾخسضام مهيإة ٦ظل٪ ج٩ىنر و٢ض ، البىى٥ مٗلىماث ووىى٥ ٦مغا٦ؼ زام هدى

ت مٗلىماث  ، اإلاٗلىماث واؾترظإ جدليل مجا٫ في اإلادضوصة ٚحر وؤلام٩اهاث الخ٣ىيت لىؾاثل الٗاليت ال٨ٟاءة ووٟٗل ..الكَغ

 ٦بحر هدى ٖلى واحؿ٘ ، ( ) ٖملها لخىٓيم البياهاث ٢ىاٖض بوكاء بلى وماؾؿاتها َيئاتها بمسخل٠ الٗالم صو٫ر ظمي٘ اججهذ
غاى الصخهيت البياهاث ومٗالجت وجسؼيً لجم٘ الخىاؾيب اؾخسضام  اإلاٗلىماث ومغا٦ؼ ببىى٥ يٗٝغ ٞيما مخٗضصة أٚل
 بمساَغ الكٗىعر ؤيًا مدؿإع بك٩ل ْهغ اإلاًماع َظا في الخىاؾيب اؾخسضام إليجابياث اإلاجخمٗاث جلمـ وم٘ ، الىَىيت

 للبياهاث اإلاكغوٕ ٚحر لالؾخسضام الىا٢ٗيت الخاالث بٟٗل وجُىعر هما الكٗىعر َظا.  للخهىنيت وتهضيضَا لىماثاإلا٘ ج٣ىيت
خضاء صاثغة واحؿإ الصخهيت  إليجاص والىَىيت وؤلا٢ليميت الضوليت الجهىص خغ٥ مما الخانت الخياة في ألاٞغاص خ٤ ٖلى الٖا

 لجم٘ اإلاجخم٘ خاظاث بحن الخىاػنر بيجاص ووالًغوعة ، الخانت لخياةا في الخ٤ خمايت مغاٖاتها قإن مً و٢ىاٖض مباصت

 لخ٣ىياث اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام مساَغ مً البياهاث َظٍ خمايت و٦ٟالت ،  ( )الصخهيت البياهاث ومٗالجت وجسؼيً
. مٗالجتها

:  الخاضت الخُاة خماًت في الخق غلى جشد التي الاظخثناءاث:  2

-الؿغيت الصخهيت اإلاٗلىماث  –الهىعة -ال٩امل الاؾم في الخ٤ مجها ٦شحرة ٖىانغ لخانتا الخياة في الخ٤ يخًمً

خضاءاث ٧ل مً مدميت وهي... الخانت البياهاث ها بلى الىٓغ بٌٛ الٖا  مىا٢٘ في الي٨تروهيت صٖامت ٖلى ٧اهذ بن ختى  ؤر هٖى

                                                           
ومية اخلاصة ، جتمع عن األفراد بيانات عديدة ومفصلة تتعلق بالوضع ادلادي أو الصحي أو التعليمي إن الكثَت من ادلؤسسات الكربى والشركات احلك"   - 

اخل ، وتستخدم احلاسبات وشبكات االتصال يف خزهنا ومعاجلتها وحتليلها والربط بينها واسًتجاعها ومقارنتها ..أو العائلي أو العادات االجتماعية أو العمل 
فرص الوصول إذل ىذه البيانات على ضلو غَت مأذون بو أو بطريق التحايل أكثر من ذي قبل ، ويفتح رلاال أوسع إلساءة استخدامها ونقلها ، وىو ما جيعل 

 . " ادلخزنةأو توجيهها توجيها منحرفا أو خاطئا أو مراقبة األفراد وتعرية خصوصياهتم أو احلكم عليهم حكما خفيا من واقع سجالت البيانات الشخصية 
بندا لكل رجل  17بليون سجل مختلف حول األمريكيين ، بمعدل  4على سبيل المثال حكومة الواليات المتحدة وفق دراسات  جمعت "   -2

مليون أمريكي على حواسيبها ، وتملك  100في الواليات المتحدة تمتلك سجالت الضرائب لحوالي  (IRS) وامرأة وطفل ، ومصلحة الضريبة
 ."ثالث شبكات اتصاالت منفصلة تغطي كل الواليات المتحدة األمريكية لنقل وتبادل البيانات الوكاالت الفدرالية 
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 في الخق" ب يخٗل٤ اؾخصىاء ٖلحها وعص ألهه ، َل٤الم ق٩لها في مًمىهت بد٣ى١ر ليؿذ ؤهه ،ٚحر ٖامت ٣٦اٖضة َظا و الاهترهذ

 في الخ٤ مبضؤ جد٣ي٤ بخبريغ زانت ٧اهذ بن و مٗيىت مٗلىماث ج٣ضيم ؤو مٗحن شخو نىعة وكغ يباح خيض ،" ؤلاغالم
الم ٌ في ال٤ يض ي٣٘ مبرع َى و ، اإلاجخم٘ في ج٣٘ التي الجغاثم و الى٢اج٘ و ألاخضار ٧ل ًٖ ؤلٖا تر ؤو الصخو ٞع  اىالٖا

الم وؾاثل ٖبر ؤؾغاٍع ج٣ضيم ؤو اؾمه ط٦غ ؤو نىعجه وكغ ًٖ  . ( )الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ الؾيما ؤق٩الها ب٩ل ؤلٖا

  الخاضت الخُاة غلى الالُنتروني الاغخذاء غن اإلاعؤولُت نظام:  الثاني اإلاؿلب

: الخاضت الخُاة غلى الالنتروني الاغخذاء ىألفػا القانىني الخنُُف  -أوال

 و الخياة ؤهماٍ حٛحرث بديض اإلاجخم٘ ؾلى٦ياث مً ٦شحرة ظىاهب ٖلى الٗلمي الخُىعر ؤزغ ٣ٞض ، ٢ىله ؾب٤ و ٦ما 
الم و لالجها٫ الالي٨تروهيت الىؾاثل ْهىعر بؿبب جُىعث  بديض ، ؾلبيا ألازغ البٌٗ في و ايجابيا مجها البٌٗ في ، ؤلٖا

إل جديذ ٦شحرة وؾاثل ؤنبدذ م، ٖلى الخجؿـ و للٛحر الخانت اإلاٗلىماث ٖلى الَا  ٦ؿب ؾبيل في بها اإلاخاظغة و ؤؾغاَع
 باإلاٗلىماث الخهغيذ في ألاؾب٣يت ٖلى والخىاٞـ الًٟاثذ وكغ بلى حؿعى الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ مً ٞال٨شحر ، الؿغي٘ الغوذ

 ٖلى الخهى٫ر ونرص الصخهيت نىعَم وكغ ختى ؤو ، الثريت ؤو والٛىيت مجها اإلاكهىعة الؾيما الصخهياث ببٌٗ الخانت

"  دظخىسٍا اإلاػمىم الخطىضُت في الخق مبذأ" بظل٪ مىته٨حن ؾهىلت، ب٩ل الٗالم صو٫ر مسخل٠ في وجىا٢لها مىا٣ٞتهم

 في الخ٤ و الٗام ق٩لها في ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ر جىته٪ التي ألاٞٗا٫ َبيٗت في وزُحر واؾ٘ الاهترهذ مىا٢٘ ٞمجا٫
خضاء ججغم لم و الٗباعة بهغيذ جدىاولها لم وهيتال٣ان الىهىم وؤن زهىنا  الخهىنيت،  ، بها زام بىو الالي٨ترووي الٖا

 الخياة ٖلى الالي٨ترووي لالٖخضاء ال٣اهىوي الخ٨يي٠ ؤر ال٣اهىهيت الٟٗل َبيٗت جدضيض مغخلت في ح٣ٗيضاث ال١ الظر ألامغ
 جدضيض يسو ٞيما ؤؾاؾيا مك٨ال يك٩لٌ بضوعر الظر للجاوي اإلاىاؾب ال٣ٗاب لترجيب الجغيمت ؤع٧ان جدضيض و الخانت،

. َىيخه

خضاء ٞٗل ولخ٨يي٠  ألازحرة َظٍ ، الخانت الخياة في الخ٤ ؤر ، خمايخه اإلاغاص الخ٤ َبيٗت ٖلى وٗخمض ؤن يم٨ً الٖا
 يجٗلىا الظر ألامغ لئلوؿان ألاصبي ال٨يان خمايت الى تهضٝ التي بالصخهيت اللهي٣ت ؤو الصخهيت الخ٣ى١ر ٧ل حكمل التي

 ٞهي الخانت الخياة جمـ التي اإلاٗلىماجيت ظغاثم بٌٗ في ألايغاع ظؿامت بلى بالىٓغ ل٨ً ،باألدبُت الخقىر  هزه لُفو

:  ؤهه ٖلى جىو التي و  04/15 ع٢م ال٣اهىنر مً 2 م٨غعر 394 اإلااصة لىو بٖماال ال٣ٗىواث ٢اهىنر ٖلحها يٗا٢ب ظغيمت

ق غن و غمذا ًقىم من مل...ٌػا ب" :  أحيي بما الغش ؾٍش

ق غن مشاظلت أو مػالجت أو مخضنت مػؿُاث في الاججاس أو نشش أو جىفحر أو ججمُؼ أو بدث أو جطمُم-1  منظىمت ؾٍش

.  القعم هزا في غليها اإلانطىص الجشابم بها جشجنب أو ًمنن مػلىماجُت

 في غليها اإلانطىص مالجشاا إخذي من غليها اإلاخدطل اإلاػؿُاث مل غشع ألي اظخػماى أو نشش أو إفشاء أو خُاصة-2

.   "القعم هزا

خضاء الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٚل٤ الؾيما الؿاب٤ ال٣اهىنر جًمجها التي ال٣ٗىواث بٌٗ بلى ووالىٓغ بل  ٖلى ٞااٖل
 ٖلى الخهىنيت في الخ٤  ٦ظل٪ يجٗل الخ٤ َبيٗت جدضيض صونر البياهاث ؤو اإلاٗلىماث مٗالجت هٓام بمىظب الخ٣ى١ر

مت وهي ،حضابُا خمايت ويٕىم الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘  الخياة لخغمت اإلا٣غعة ٞالخمايت .بالجندت الجضابشي  اإلاششع لُفها حٍش

                                                           
ارنة ، دار الثقافة ، عايد رجا اخلاليلة ، ادلسؤولية التقصَتية االليكًتونية ، ادلسؤولية الناجتة عن إساءة استخدام أجهزة احلاسوب و االنًتنت ، دراسة مق   - 

 .9 2،  2009عمان ، 
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 ونىعَا، وؾاثلها بازخالٝ الخانت وألاخاصيض اإلاغاؾالث خمايت و٦ظل٪ ،دظخىسٍت خماًت هي بطن الضؾخىعر في الخانت
 بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت للجغاثم و للمُٗياث آلاليت ةاإلاٗالج بإهٓمت اإلاؿاؽ ٦جغاثم اإلاٗلىماجيت لجغاثم ال٣ٗىواث وج٣غيغ
الم  الخانت ألاخاصيض ٖلى والخهيذ اإلاغا٢بت وؾاثل مجا٫ في الخ٨ىىلىجي الخُىعر ْغوٝ ٞغيتها  خمايت هي ،والاجها٫ ؤلٖا

ر وحسجيلها
ً
 ؤظهؼة ؾىاء اإلاٗخضي َىيت ًٖ الىٓغ بٌٛ خ٣ي٣ي بسُغ وخغمتها الخانت الخياة ؤؾغاع حهضص بك٩ل ال٨تروهيا

م خ٣ى١ر ٖلى ألاٞغاص اٖخضاء ؤو ، ( )الضولت . ٚحَر

 :  الجضابش في الالنتروني الاغخذاء غن الخاضت الخُاة جدمي التي القىانحو: الثاني اإلاؿلب

خضاءاث ؤق٩ا٫ ٧ل مً الخانت الخياة في الخ٤ خمايت الجؼاثغرر اإلاكٕغ هٓم  مهما لها جخٗغى ؤن يم٨ً التي الٖا
خضاءاث َظٍ ٦ي٠ خيض بالصخو، الًغعر بلخا١ في ملتاإلاؿخ٘ الىؾيلت ٧اهذ  الخمايت في الخ٤ ٞياؾـ بالجىدت الٖا

 ال٣ىاٖض بلى باللجىء وؾمذ مسخلٟت، ٢ىاهحن في ال٣ٗىواث وعصث و٢ض ٖامت، ٣٦اٖضة الجغيمت ؤع٧ان جىاٞغ بمجغص الجؼاثيت
 لم بطا ؤو حٗظع بطا اإلاضهيت ؤو الخ٣هحريت ةاإلاؿاولي ٖلى الضٖىير جإؾيـ بمىظب اإلاضهيت الخمايت مً لالؾخٟاصة الٗامت
 . الجىدت ٧ان ؤع ج٨خمل

  :   الػقىباث  انىو  بمىحب الخاضت الخُاة خماًت -1-

 ههىم باؾخدضار الالي٨ترووي ؤلاظغام مداعوت مجا٫ في به مٗمى٫ر َى ما م٘ يخماشخى ؤن الجؼاثغرر اإلاكٕغ خاو٫ر  

خضاءاث ل٣م٘ ججغيميت  زانت ال٣ٗىواث، ٢اهىنر حٗضيل اإلاخًمً 04/15 ع٢م ال٣اهىنر بمىظب ماجيت،اإلاٗلى ٖلى الىاعصة الٖا

هىعر الاجها٫ آلياث بخُىعر اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ٖلى لالٖخضاءاث مخىاهي الال التزايض بؿبب  و. والاهترهذ الالي٨تروهيت مىا٢٘ ْو

 ٌػا ب: "يلي ما ٖلى( ) 20/12/2006 في اإلااعر 23-06 ع٢م بال٣اهىنر اإلاٗض٫ ال٣ٗىواث ٢اهىنر مً م٨غعر303 اإلااصة ههذ ٢ض

 : رلو و مانذ جقنُت بأي ، لألشخاص الخاضت الخُاة بدشمت اإلاعاط حػمذ من مل ظنىاث 3 إلى أشهش ظخت من بالخبغ

ت أو  اضت أخادًث أو مهاإلااث نقل أو حسجُل أو الخقاؽ-1   سغاه أو ضاخبها إرو بغحر ، ظٍش

". سغاه أو ضاخبها إرو بغحر ،  اص مهاو في  ظلش ضىسة نقل أو حسجُل أو الخقاؽ  -2

 ما 1م٨غعر 303 اإلااصة وجًي٠. الخامت للجغيمت اإلا٣غعة طاتها بال٣ٗىواث الجىدت هٟـ اعج٩اب في الكغوٕ ٖلى ويٗا٢ب
 مخناوى  في جىغؼ بأو ظمذ أو وغؼ أو اخخفظ من مل العابقت اإلاادة في غليها اإلانطىص بالػقىباث ٌػا ب: " يلي

 ألافػاى أخذ بىاظؿت غليها اإلاخدطل الىزابق أو الطىس  أو الدسجُالث ، مانذ وظُلت بأًت اظخخذم أو الغحر أو الجمهىس 

خضاءاث ٞحها جخم التي اإلاىا٢٘ ختى حٛل٤ و بل الجغيمت العج٩اب حؿخٗمل التي ٧األقياء جهاصع و. اإلاادة في غليها اإلانطىص  الٖا
.                                          ناخبها بٗلم جمذ بطا الجغيمت ٞحها و٢ٗذ التي اإلادالث ختى و بل

 اإلاعاط" ٖىىاهه  ٢ؿم ال٣ٗىواث ٢اهىنر حٗضيل اإلاخًمً ، 10/11/2004 في اإلااعر 04/15 ع٢م ال٣اهىنر وجًمً  

 و ظنت إلى شهشأ زالزت من بالخبغ ٌػا ب: "يلي مجهما م٨غعر 394 اإلااصة  ههذ خيض. " للمػؿُاث آلالُت اإلاػالجت بأنظمت

 آلالُت للمػالجت منظىمت من حضء أو مل في الغش ؾشر  غن ًبقى أو ًذ ل من مل دج 100000 إلى 50000 من بغشامت

 ًٖ جغجب بطا و اإلاىٓىمت إلاُٗياث حٛيحر ؤو خظٝ طل٪ ًٖ جغجب بطا ال٣ٗىوت جًا٠ٖ و ،"رلو ًداوى  أو للمػؿُاث

                                                           
ادلتعلق بالقواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات االعالم و االتصال و مكافحتها اليت أشارت  09/04القانون رقم  4أنظر ادلادة   -2   

 اذل حالة مساس سلطات الدولة حبق احلياة اخلاصة عند القيام مبهمة ادلراقبة لكشف ارتكاب جرائم ادلعلوماتية 
 . 84يتضمن تعديل قانون العقوبات ، ح رعدد/ 2/2006 /20ادلؤرخ يف  23-06ون رقم القان  -3  2
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 من الغشامت و ظملخحو إلى أشهش ظخت من الخبغ الػقىبت جنىو " إلاىٓىمتا اقخٛا٫ هٓام جسغيب ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة ألاٞٗا٫

خضاءاث َظٍ يمً جىضعط ؤن يم٨ً لظل٪ َبيٗتها ؤو اإلاٗلىماجيت ٢اٖت ٧اهذ مهما طل٪ و ( )".دج 150000 إلى 50000  جل٪ الٖا

ق غن و غمذا  ىمي من مل...ٌػا ب:  "ؤهه ٖلى 2 م٨غعر 394 اإلااصة وههذ. الخانت الخياة نىعر ببٌٗ جمـ التي  الغش ؾٍش

:                ًأحي بما

ق غن مشاظلت أو مػالجت أو مخضنت مػؿُاث في الاججاس أو نشش أو جىفحر أو ججمُؼ أو بدث أو جطمُم-1   ؾٍش

 . القعم هزا في غليها اإلانطىص الجشابم بها جشجنب أو ًمنن مػلىماجُت منظىمت

 في غليها اإلانطىص الجشابم إخذي من غليها اإلاخدطل اإلاػؿُاث مل غشع ألي اظخػماى أو نشش أو إفشاء أو خُاصة-2

.  "القعم هزا

 الىيت الخؿً الٛحر بد٣ى١ر باالخخٟاّ و الٛغامت و الخبـ ؤر ألانليت ال٣ٗىواث بلى باإلياٞت ؤهه 6م٨غعر 394 اإلااصة جًي٠ و

 التي اإلاىا ؼ إغالر مؼ اإلاعخخذمت الىظابل و البرامج و ألاحهضة بمطادسة ًدنم:  " الخاليت الخ٨ميليت بال٣ٗىواث يد٨م
مت مدال جنىو   مانذ إرا الاظخغالى مهاو أو اإلادل إغالر غلى غالوة ، القعم لهزا وفقا غليها اإلاػا ب الجشابم من لجٍش

مت " .  مالنها بػلم اسجنبذ  ذ الجٍش

:   الصخافت  انىو   بمىحب الخاضت الخُاة خماًت -2-

  واإلاٗلىماث ألازباع ج٣ضيم في بدغيت مهمتها الصخاٞت جماعؽ  ؤهه ٖل بالصخاٞت ٢تاإلاخٗل ال٣ىاهحن ٧ل جىو

 والىاظباث والخ٣ى١ر الخغياث ٖلى الخٟاّ بَاع وفي ال٣اهىنر خضوص في والٗلىم والش٣اٞت ال٨ٟغ وكغ في وحؿاَم والخٗلي٣اث
 والخيضة بالض٢ت والالتزام الخ٣ي٣ت بخدغرر صخٟي ٧ل يلتزم بديض وخغمتها، لآلزغيً الخانت الخياة خغيت واخترام الٗامت

يت  ؤلاوؿان وخ٣ى١ر الىَىيت واإلاؿاوليت الخغيت مباصت م٘ يخٗاعى ما وكغ ًٖ والامخىإ الصخٟيت اإلااصة ٖغى في واإلاىيٖى
 ةالٗام الخغياث اخترام وحكمل للصخٟي ملؼمت وؤزال٢ياتها الصخاٞت مهىت آصاب ؤن زانت وؤلاؾالميت، الٗغويت ألامت و٢يم

ضم خ٣ى٢هم وخٟٔ لآلزغيً  ختى الصخاٞت ؤهىإ ٧ل ٖلى الاخ٩ام َظٍ جىُب٤ و الخانت، خياتهم بدغمت اإلاؿاؽ ٖو

 . ( )الاهترهذ مىا٢٘ ٖبر زضماتها ج٣ضم التي الالي٨تروهيت الصخاٞت

 في بالصخاٞت ٖل٤يذ و 12/01/2012 في اإلااعر 12/05 ع٢م الًٗىرر ال٣اهىنر في  اإلاباصت هٟـ ٖلى الجؼاثغرر اإلاكٕغ هو و٢ض

ت ؤلاغالم نشاؽ ًماسط:"2 اإلااصة ؼ و الػػىي  القانىو  هزا أخهام إؾاس في بدٍش  ظل في و بهما اإلاػمىى  الخنظُم و الدشَش

 :اخترام

.  الجمهىسٍت و ىانحو الذظخىس -

.  ألادًاو باقي و ؤلاظالمي الذًن-

                                                           
 .  7، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد  2004/  /0 ادلؤرخ يف  5 /04القانون رقم   - 
ينشر بصفة مهنية من ...االنترنت  الصحافة االليكترونية ىي كل خدمة اتصال مكتوب عبر"  من قانون الصحافة على ما يلي 67تنص ادلادة   -2

ن قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، أما نشاط الصحافة المكتوبة عبر االنترنت كل إنتاج موجو إلى الصالح العام و يتكون م
موجهة  (إذاعة  -واب)و  (تلفزيون-واب)في حين خدمة السمعي البصري عبر االنترنت ىي خدمة اتصال مثل ...أخبار لها صلة باألحداث 

 .للجمهور أو فئة منو يحتوي أخبار ذات صلة باألحداث 
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ت-  ...للمجخمؼ الثقافُت القُم و الىؾنُت الهٍى

  مىغىعي و مامل المإع في اإلاىاؾن خق-

ت- .  القػاةي الخدقُق ظٍش

اث و ؤلانعاو لشامت - ى ،( )" الجماغُت و الفشدًت الخٍش  الخانت للخياة اإلاًمىهت بالخمايت يخٗل٤ ٞيما وواضر ٖام هو َو
 ٖلى ال٣اهىنر هٟـ مً 115 اإلااصة ههذ لظل٪ الصخٟيت اإلا٣االث َٝغ مً الاهترهذ مىا٢٘ ٖبر لالهتها٥ جخٗغى التي

ت معؤوى اإلاذًش ًخدمل:"ؤهه  مل معؤولُت الشظم أو النخابت ضاخب ولزا الالُنترونُت، الصخافت حهاص مذًش أو الملشٍش
ت ؾشف من نششهما ًخم سظم أو لخابت خدمل ،الُنترونُت صخافت أو دوسٍت نشٍش  العمعي الاجطاى  ذمت مذًش ٍو

  ذمت  بل من اإلابث البطشي  أو و العمعي الخبر غن ًتاإلاعؤوى بثه جم الزي الخبر ضاخب و الانترنذ غبر أو البطشي 

  " .الانترنذ غبر أو البطشي  العمعي الاجطاى

خضاءاث ٧ل ؤن ٖلى هو الصخاٞت ٢اهىنر ألن ظؼاثيت مؿاوليت وهي  ٚحر بالجىدت، ج٨ي٠ بلحها ؤلاقاعة ؾب٤ التي الٖا

 جدؿب الالي٨تروهيت الصخاٞت َغي٤ ًٖ اإلاغج٨بت ظىذبا٫ اإلاخٗل٣ت واإلاضهيت الٗمىميت الضٖىير لخ٣اصم ؤقهغ 6 مضة خضص ؤهه

.  اعج٩ابها جاعيش مً

  .الاجطاى و ؤلاغالم بخننىلىحُاث اإلاخطلت الجشابم من الى اًت  انىو  في الخاضت الخُاة خماًت-3-

الم بخ٨ىىلىظياث اإلاخهلت الجغاثم مً بالى٢ايت الخانت بال٣ىاٖض اإلاخٗل٤ 09/04 ع٢م ال٣اهىنر هو  جها٫والا ؤلٖا

 اإلاىضىفت ألافػاى من للى اًت... 3 اإلاادة في غليها اإلانطىص اإلاشا بت بػملُاث القُام ًمنن:" ؤهه ٖلى 4 اإلااصة في وم٩اٞدتها
 منظىمت غلى اغخذاء اخخماى غن مػلىماث جىافش خالت في الذولت، بأمن اإلااظت الجشابم أو والخخٍشب ؤلاسهاب بجشابم

 الخاضت بالخُاة للمعاط بالملعبت الػقىباث،  انىو  في غليها اإلانطىص لػقىباثا ؾابلت جدذ ورلو...مػلىماجُت

 الاجهاالث ل٩ل اإلاغا٢بت بٗملياث بال٣يام اإلاسخهت الؿلُاث لبٌٗ يسى٫ر ال٣اهىنر ؤن الىو مً واإلا٣هىص.  ( )"للغحر
ت ألاٞٗا٫ مً الى٢ايت بهضٝ ،( )الالي٨تروهيت اب بجغاثم اإلاىنٞى  جل٣ىا بطا الضولت بإمً اإلااؾت ظغاثما٫ ؤو الخسغيب و ؤلاَع

 اإلاؿاؽ ٖضم و اخترام الؾيما ال٣اهىنر به يؿمذ ما خضوص في ل٨ً مٗلىماجيت مىٓىمت ٖلى اٖخضاء اخخما٫ ًٖ مٗلىماث
 في بالخ٤ اإلاؿاؽ ظىدت ًٖ الجؼاثغرر ال٣ٗىواث ٢اهىنر في اإلا٣غعة لل٣ٗىواث حٗغيهم َاثلت جدذ ، لؤلٞغاص الخانت بالخياة

.       الخانت الخياة

 :  اإلاجاوسة الخقىر  و اإلاؤلف خق  انىو  بمىحب الخاضت الخُاة خماًت -4-

 الخجاعيت الكغ٧اث مً اؾخسضامه يخم ،"ألاغشاع مخػذد مطنف الالُنتروني اإلاى ؼ" ؤن ال٣ٟه مٗٓم يغير
ا ًٖ للضٖايت ؤو للدؿىي٤ اإلاٗغويت مىخجاتها لخميحز ججاعيت ٦ٗالمت  قٗاع ؤو ججاعرر ٧اؾم ؤو ث،الاهترنر قب٨ت ٖلى ٚحَر
 الؼيديت لىخاتهم ؤو الؿيىماثيت ؤٞالمهم ٖغى ٖىض اإلاالٟحن مً ٞجي ؤو ؤصبي ٦مهى٠ يؿخٛل ؤن يم٨ً ٦ما الجمهىع، لجظب

                                                           
 .مرجع سابق   ، يتعلق بالصحافة،2 20/ 2/0 ، مؤرخ يف  2/05 قانون عضوي رقم   - 
،  الم و االتصال و مكافحتها،يتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلع 05/08/2009، مؤرخ يف  09/04قانون رقم    -2

 . 6/08/2009 مؤرخة يف  47ج ر عدد 
إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو "...من القانون السابق االتصاالت االليكًتونية أهنا  2عرفت ادلادة  -3

 .و مواقع االنًتنت  ، مثل  اذلواتف اخللوية" معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة اليكترونية 
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، و... الٟيضيى الٗاب ؤو  ؤو ججاعرر اؾم ؤو ٖالمت ق٩ل في يغيضٍ الظر الٗىىان اإلاى٢٘ ناخب يسخاع الخاالث ٧ل وفي ٚحٍر
 التي الكغ٧اث بخضي م٘ ال٣ٗض ببغام ٖىض زضمت ؤو ؾلٗت مً يغيض ما يٗغى ل٩ي الكب٨ت ٖبر َىيخه صجدضر بهضٝ مهى٠

 الظر ال٨ٟغيت اإلال٨يت لخ٤ اإلا٣غعة ال٣اهىهيت بالخمايت يدًا اإلاى٢٘ اؾم حسجيل بمجغص و الكب٨ت، ٖلى الخضماث ج٣ضم
 ٞجي ؤو ؤصبي ٦مهى٠ اإلاى٢٘ حسجيل ٞٗىض للمىا٢٘ يتال٣اهىنر الُبيٗت  خؿب الخُبي٤ الىاظب ال٣اهىنر يخدضص ؤر يخًمىه،

 صونر مٗغوٝ مٗحن لصخو ٧امل اؾم ٧اؾخٗما٫" لألفشاد الخاضت الخُاة حىانب من حانب أي غلى ٌػخذي أو ًجىص   ال"
 اإلاٟهىم خيض مً واإلاهى٠ ( ) .مىه اإلاىا٣ٞت صونر اإلاى٢٘ في شخو ؤر نىعة اؾخٛال٫ ؤو ناخبها مً مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ر

 و اإلالمىؽ اإلادل في اإلاضعظت ال٨ٟغة هي وبهما الؼيديت اللىخاث ؤو الخمازيل و الخٍُى في اإلالمىؾت اإلااصة بلى ٣ِٞ يىهٝغ ال
غ هي  وؾيلت بال هي ما اإلااصة ٖلحها هٟظث التي اإلااصة ؤما اإلاهى٠ ٖليه ي٣ىم الظر ألاؾاؽ ألجها الٟجي ؤو ألاصبي ؤلابضإ ظَى

ىا ٖلى لظل٪ ٢ياؾا و الجمهىعر بلى لى٣له  ،  الجمهىعر ٖلى اإلاهىٟاث لٗغى اإلاؿخسضمت الىؾيلت الاهترهذ مىا٢٘ جهبذ مىيٖى
 و اإلاال٠ خ٤ ب٣اهىنر ألاهترهذ قب٨ت ٖلى ٞىيا ؤو ؤصبيا مهىٟا حؿخٛل التي الاهترهذ مىا٢٘ خمايت ٞان الهىعة بهظٍ و

 يخم آزغ خ٤ ألر ٢اهىهيت خمايت و ، ٦مهى٠ إلاسجلا للمى٢٘ اإلاالي و ألاصبي الخ٤ خمايت ٖىه ييخج  ( )اإلاجاوعة الخ٣ى١ر
خضاء  يم٨ً ال ألاخىا٫ ٧ل في و... الخانت اإلاٗلىماث و الهىعة و الاؾم في ٧الخ٤ لؤلٞغاص الخانت الخياة مشل ٖليه ؤلٖا
 ٢ى١رالر و اإلاال٠ خ٤ ل٣اهىنر يسًٗىنر ألجهم طاجه خض في اإلاى٢٘ وخمايت اإلاى٢٘ في اإلاؿخٛل اإلاهى٠ خمايت بحن الٟهل

خضاء ٖضم بلى بالًغوعة جاصر اإلاى٢٘ خمايت ألن ، هٟؿه الى٢ذ في اإلاجاوعة  . اإلاهى٠ طل٪ في بما مدخىياجه ٖلى الٖا

  :اإلاذني القانىو  بمىحب الخاضت الخُاة خماًت -4-

ر
ً
 ٚحر اٖخضاء ٖليه و٢٘ مً ل٩ل ؤن ٖلى وهو اإلاكٕغ ؾإع ٣ٞض الخانت الخياة لخغمت الضؾخىعيت ألاَميت ٖلى جغجيبا

خضاء َظا و٠٢ يُلب ؤن لصخهيخه اإلاالػمت الخ٣ى١ر مً خ٤ في مكغوٕ  في يغعر مً لخ٣ه ٢ض ي٩ىنر ٖما الخٗىيٌ م٘ الٖا

 خذوزه في ظببا ماو من ًلضم للغحر غشسا ٌعبب اإلاشء ًشجنبه ماو أًا غمل مل" الجؼاثغرر اإلاضوي الخ٣ىحن مً 124  اإلااصة

ر الىو َظا ظاء و٢ض" بالخػىٍؼ
ً
ر ٖاما

ً
 في الخ٤ ٞحها بما للصخهيت اإلاالػمت الخ٣ى١ر مً خ٤ ؤر ٖلى ي٣٘ اٖخضاء ألر وقامال

ر مبضؤ الىو َظا ؤوعص و٢ض. الخانت الخياة
ً
 يغعر مً لخ٣ه ٖما الخٗىيٌ في الخانت خياجه ٖلى اٖخضاء و٢٘ مً خ٤ َى مهما

ى ،"ًتاإلاعؤوى أظاط هى الػاس فالفػل." بالخٗىيٌ الخ٨م في الخ٤ جغجب اإلاضهيت ٞاإلاؿاوليت  الظر ألاؾاسخي الغ٦ً َو
٘ في الخ٤ ٖليه ياؾـ خضاءاث ًٖ ال٣ًاثيت الضٖىير ٞع  الاهترهذ، قب٨ت ٖلى الخانت بالخياة جمـ التي الالي٨تروهيت الٖا

ى  في نٗىواث مً حك٩له إلاا الالي٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٖلى الخهىنيت جمـ التي الجغاثم في الخدضيض نٗب و مخدى٫ر ٖىهغ َو

 ًٖ اإلاؿاوليت ؤ٢ام الظر الٟغوسخي اإلاكٕغ خظو خظا الجؼاثغرر اإلاكٕغ اإلاؿإلت َظٍ وفي.( )اإلاٗخضر َىيت خضيضث وفي ؤلازباث،
 الخياة ٖىانغ يمـ الظر الًغعر يدضر ؤن ي٨ٟي ٞال ؤلازباث الىاظب الخُإ ؤؾاؽ ٖلى الصخصخي الالي٨ترووي الٟٗل

                                                           
من يدخل إلى حاسوبو المرتبط بشبكة األنترنت معلومات أو برامج بصورة كتابية أو فلما :" و يقول الدكتور اجلبوري يف ىذا الصدد ما يلي  - 

 وسيلة لإلتصال و للتعامل الإ، فالمواقع أو بصفة عامة االنترنت ما ىي "تصويريا أو مقطوعة موسيقية يستفيد من الحماية أيا كانت طريقة العرض 
و ال يرد على الحق في الحماية القانونية بموجب قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة إال قيد واحد يتمثل في الشروط الالزم .مع الجمهور

ط حماية المصنف األدبي أو توافرىا للمطالبة بهذه الحماية و التي تتمثل في شروط حماية الموقع أيا كان الغرض من استغاللو من جهة ، و شرو
ويقصد عموما بحماية مواقع األنترنت المسجلة باسم المؤلف الذي يعرض مصنفاتو األدبية أو الفنية . الفني المستغل عبر الشبكة من جهة ثانية

 "   على شبكة األنترنت بقانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة
 .  24، ص  20، لبنان ،   علومات شبكة األنًتنت ،منشورات احلليب احلقوقية، طاجلبوري سليم عبد اهلل، احلماية القانونية دل  -
 .2003جويلية  23مؤرخة يف  44، يتعلق حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة، ج ر عدد 2003جويلية  9 ادلؤرخ يف  05-03أمر رقم    -2

 . 72سابق ، صعايد رجا العاليلة ، ادلسؤولية التقصَتية االليكًتونية ، مرجع   -3
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 ٖلى و٢٘ وبن لئلزباث ٢ابل اٖخضاء يك٩ل الظر الخُإ ظتصع بلى ونل ٢ض الالي٨ترووي الٟٗل طل٪ ي٩ىنر ؤن يجب بل الخانت
 الكب٨ت

   اجمت

 الخ٤ بحن ما الخىاػنر مً هٕى وي٘ ظاَضا خاو٫ر  الجؼاثغرر اإلاكٕغ بان هجض  ال٣اهىهيت الىهىم اؾخ٣غاء زال٫ مً

الم ج٨ىىلىظياث ٖلى الخٟخذ في الخ٤ و "الخاضت الخُاة خماًت" في  اإلاىا٢٘ و هذالاهتر قب٩اث ٖلى والاجها٫ ؤلٖا
غ ؤهه ٦ما ، الصخاٞت خغيت  في والخ٤ الالي٨تروهيت، ٗالت ٢ىيت خمايت الخانت للخياة ٞو  واٖخضاء اهتها٥ ٧ل يض وما٦ضة ٞو

ى  ، زغيرألا الٟغصيت والخغياث الخ٣ى١ر بحن الٗاليت وم٩اهتها ونياهتها الخانت الخياة خغمت ٖلى الخٟاّ ؤَميت يا٦ض ما ،َو
ا اإلاخ٣ضم الىهىم يلجٟ٘ و جُبي٤ بان وهجض خضاءاث مً للخمايت ٧افي ؤمغ ط٦َغ  الخانت الخياة في الخ٤ جمـ التي الٖا

 في ألا٢ل ٖلى ألازغير الضو٫ر م٘ م٣اعهت الجؼاثغ في الاهترهذ و الغ٢مي و الخ٨ىىلىجي الخُىعر مؿإلت بليه ونلذ ما م٘ م٣اعهت

  .  اإلا٣بلت ال٣ليلت الؿىىاث

  لها يٗهض مؿخ٣لت َيئاث بىاؾُت والغ٢ابت ؤلاقغاٝ الٟٗالت الى٢اثيت ال٣ىاٖض نتالخا الخياة خمايت ؤوظه مً و 

 ومٗالجت ظم٘ بٗمليت ج٣ىم التي للجهت جغزيو مىذ و اإلاسؼهت والبياهاث للمٗلىماث والالخ٣ت الؿاب٣ت والغ٢ابت ؤلاقغاٝ-1
 .اإلاٗلىماث

يت -2  و بل ، ظؼاءاث يغجب ٖلحها اٖخضاء و٧ل ، الاهترهذ مىا٢٘ ٖبر ختى مًمىهت والخغياث الخ٣ى١ر ؤن ٖلى الٗام الغؤر جٖى
 .  خ٣ى٢هم ًٖ الضٞإ في اإلاخًغعيً ومؿاٖضة بعقاص و٦ظل٪

 آلالي الخاؾب ج٣ىياث في واإلاخسههحن ال٣اهىنر عظا٫ بحن مكتر٥ حٗاونر زمغة ي٩ىنر باإلاٗلىماجيت وزام ٧امل ٢اهىنر وي٘ -3
 مً  الخانت بالخياة اإلاؿاؽ ٖضم و   ظهت، مً الصخهيت البياهاث و مٗلىماثلل الخ٣ىيت و ال٣اهىهيت الخمايت هًمً ختى ،

   .ؤزغير ظهت

   آلاجيت ألاٞٗا٫ اعج٩اب في الاهترهذ و آلالي الخاؾب اؾخسضام ججغيم٫  زام هو بنضاع بلى باإلياٞت

 البياهاث ؤو للمٗلىماث اإلاكغوٕ ٚحر الالخ٣اٍ.  1     

 آلالي الخاؾب ؤهٓمت يٖل اإلاكغوٕ ٚحر الضزى٫ر.  2     

 واإلاٗلىماث البياهاث ٖلى والخهيذ الخجؿـ.  3     

م الاخخٟاّ في خ٣هم ٖلى الخٗضر ؤو الٛحر زهىنياث اهتها٥.  4        بإؾغاَع

 ق٩لها ٧ان ؤيا مبرمجت وزاث٤ ؤو بياهاث جؼويغ.  5     

 واإلاٗلىماث البياهاث ومدى وحٛيحر بجالٝ.  6     

 اؾخسضامها وبٖاصة والبياهاث لىماثاإلا٘ ظم٘.  7     

 .والبياهاث اإلاٗلىماث حؿغيب.  8     
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:  ابمت اإلاشاحؼ

رر:النخب

، لبىان ر1الجبىعر ؾليم ٖبض هللا، الخمايت ال٣اهىهيت إلاٗلىماث قب٨ت ألاهترهذ ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يت، ٍ .1

.ر2011، 

 .1985ة جهًت الكغ١،  ال٣اَغة، بؿيىوي ٖاص٫، جاعيش ال٣اهىن اإلاهغر، مهغ ؤلاؾالميت، م٨خب .2

ٖايض عظا الخاليلت ، اإلاؿاوليت الخ٣هحريت الالي٨تروهيت ، اإلاؿاوليت الىاججت ًٖ بؾاءة اؾخسضام ؤظهؼة  .3

.ر2009الخاؾىب و الاهترهذ ، صعاؾت م٣اعهت ، صاع الش٣اٞت ، ٖمان ، 

 ٨ٞ2011غ الجامعي ،الاؾ٨ىضعيت ،زالض ممضوح ببغاَيم ، ببغام ال٣ٗض الالي٨ترووي، صعاؾت م٣اعهت ، صاع ا٫ .4

رر:اإلاقاالث

جي خى٫ر/ررص جإزحر الخُىع الٗلمي و الخ٣جي  خؿحن هىاعة ، مٓاَغ اٖخضاء مىا٢٘ الاهترهذ ٖلى الخياة الخانت، اإلالخ٣ى الَى

مبر ر20-19ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان،  ٧ليت الخ٣ى١، ظامٗت بجايت ،   .2013هٞى

:  النطىص القانىنُت

ماعزت في ر44، يخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة، ط ع ٖضص 2003ظىيليت ر19ر في اإلااعرر05-03ؤمغ ع٢م  .1

ر.2003ظىيليت ر23

ضص/ر20/12/2006اإلااعر في ر23-06ال٣اهىن ع٢م  .2 .رر84يخًمً حٗضيل ٢اهىن ال٣ٗىواث ، ح ٖع

 .ر71، مخًمً حٗضيل ٢اهىن ال٣ٗىواث، ط ع ٖضص ر10/11/2004اإلااعر في ر04/15ال٣اهىن ع٢م  .3

،يخًمً ال٣ىاٖض الخانت بالى٢ايت مً الجغاثم اإلاخهلت ر05/08/2009، ماعر في ر٢09/04اهىن ع٢م  .4

الم و الاجها٫ و م٩اٞدتها ر.ر16/08/2009ماعزت في ر47، ط ع ٖضص ربخ٨ىىلىظياث ؤلٖا

 .، يخٗل٤ بالصخاٞت12/01/2012، ماعر في ر٢12/05اهىن ًٖىر ع٢م  .5

 

ر

 ر
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ر

ر

جي  البيان الخخامي للملخ٣ى الَى

ؼ الجضابشي "  " آلُاث مهافدت الجشابم ؤلالنترونُت في الدشَش
ر2017ماعؽ ر29الجؼاثغ الٗانمت 

 

 

 

جي ملخ٣ى الٗانمت بالجؼاثغ الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي ؤلاجداص  بم٣غ 2017 ماعؽ 29 يىم الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ هٓم  َو

ؼ في ؤلالنترونُت الجشابم مهافدت آلُاث"  خى٫ر  الٗمىميت الخى٦مت بدض مسبر م٘ الٗلمي بالخٗاونر ،وطل٪"الجضابشي  الدشَش
. جلمؿان بجامٗت الاظخماعي والا٢خهاص

 والقطىس  النقظ  أوسا هم أزاسث ظؼاثغيت ظامٗاث ٖضة مً وواخشىنر ؤؾاجظة اإلاٛل٣ت الٗلميت  الجلؿاث في قاع٥ ٢ض و
 اإلااجمغ َظا بق٩الياث مؿذ ؤلال٨تروهيت،و لبيئتا م٘ الخٗامل جىٓيم يسو ٞيما الجؼاثغيت ال٣اهىهيت اإلاىٓىمت في الىاسد

: آلاحي الك٩ل اإلاؿُغة،ٖلى مداوعٍ ومسخل٠

اع: ألاوى  اإلادىس  . ؤلال٨تروهيت للجغيمت اإلاٟاَيمي ؤلَا

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم ؤهىإ: الثاني اإلادىس 

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم مً والى٢ايت الخمايت: الثالث اإلادىس 

. ؤلال٨ترووي الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في الىَىيت ٖاثالدكغرر: الشابؼ اإلادىس  

. ؤلال٨تروهيت الجغاثم إلا٩اٞدت الىَىيت آلالياث: الخامغ اإلادىس 

: ألاٞايل الؿاصة مً للملخ٣ى الخد٨يميت الٗلميت اللجىت حك٩لذ ول٣ض

ت) الٗلمي خضالب ظيل مغ٦ؼ وعثيؿت الٗلميت للماؾؿاث الٗالمي لئلجداص الٗامت ألاميىت اإلال، َالبي ؾغوع.ص .  (ٖامت مكٞغ

لي،الكل٠،الجؼاثغ بً خؿيبت ظامٗت/ؤمىت بىػيىت ؤمدمضر.ص . (عثيًؿا)بٖى

  (الٗلميت اللجىت عثيؿت) الجؼاثغ جلمؿان، الا٢خهاصيت،ظامٗت الٗلىم ٧ليت/ بىقٗىعر عييت. ص

 .2ؾُي٠-صباٚحن إلاحن مدمض ظامٗت نليدت، ال٣و. ص

 . 2ؾُي٠-اٚحنصب إلاحن مدمض ظامٗت قغيٟت، ٚظٞت بً. ص

 .جلمؿان بل٣ايض ب٨غ ؤبى الدؿيحر،ظامٗت ٖلىم و الا٢خهاصيت،الخجاعيت الٗلىم ٧ليت/وٗيمت باعوصر. ص

 .وػو جحزرر مٗمغرر مىلىص الؿياؾيت،ظامٗت الٗلىم و الخ٣ى١ر ٧ليت/هىاعة خؿحن. ص
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غة ٞاَمت. ص  . ملياهت زميـ بىوٗامت، الجياللي ظامٗت زباػر، الَؼ

 .باجىت،الجؼاثغ ٖتظام/ٖا٢لي ًٞيلت. ص

ىوت مدمض. ص  .  جلمؿان G.P.E.S مسبر + (الجؼاثغ) ٚلحزان الجامعي اإلاغ٦ؼ/بَى

 .2 البليضة ظامٗت ٖمغاوي، هاصيت. ص

 . جلمؿان ظامٗت/ال٨غيم ٖبض بغوي٣اث يخي. ص

 الخىضُاث إلى مجُمىغت من النخابج هي
ُ
طذ لجنت

ُ
: و  ذ  ل

 ال٣ًاثيت قبه الؿلُاث مهام نٗىوت جٓهغ اإلادؿىؽ ٚحر بيئتها و٦يان الخانت اإلاٗلىماجيت الجغيمت لُبيٗت هٓغا 

. ؤصلتها ًٖ والبدض الجغيمت ًٖ لل٨ك٠ صوعَا ؤصاء في ال٣ًاثيت والؿلُاث

 الظيً ألاشخام و٦ثرة جتر٦ها التي اإلااصيت آلازاع ٢لت في واإلاخمشلت ؤلال٨تروهيت الجغاثم ًٖ لل٨ك٠ الهٗىواث بٌٗ جب٣ى 
ترة اعج٩ابها ٞترة بحن خهامؿغ ٖلى يترصصونر  الخ٣ليضيت ؤلاظغاثيت ألاؾاليب جُبي٤ في وؿبيا الّضو٫ر هجخذ وبن ختى ا٦دكاٞها، ٞو

بيٗت لخخالثم والكغوٍ الخهىنياث بٌٗ وبيٟاء والًبِ والخٟخيل ٧اإلاٗايىت   .اإلاٗلىماجيت الجغيمت َو

 ىيت خضوص جدضَا وال صولي بٗض طاث ؤلاهترهذ ظغاثم  .مجها للخض صوليا حٗاوها يخُلب مما ٢ىميت ؤو َو

 ٝظضيضة ظغيمت جخم ما ٧ل جبرػ التي ؤلاعجاب ٖباعاث بض٫ ال٣ٗىوت ويؿخد٤ باآلزغيً، ؤلايغاع ؤلاهترهذ مجغم يؿتهض .

ا إلى هزه النخابج، جىضلذ اللجنت إلى ضُاغت حملت من الخىضُاث، نىسدها فُما  واظدنادًا

: ًلي

 للجغيمت ؤلاظغاميت لؤلهماٍ اإلا٣غعة وال٣ٗىواث الجىاجي الىن٠ حكضيض ال٫ر مً الىَىيت الدكغيٗاث مغاظٗت يغوعة .1
 .اإلاٗلىماحي ؤلاظغام ٖلى وال٣ًاء الغصٕ جد٣ي٤ بٛيت اإلاٗلىماجيت،

 ظغاثم َبيٗت م٘ يخالثم بما ال٨ٟغيت اإلال٨يت مجا٫ في وزانت الخاليت الجؼاثغيت الدكغيٗاث بٌٗ حٗضيل يغوعة .2
 .واضر بك٩ل لهم وقغخها الخٗضيالث بهظٍ الٗال٢ت طاث الجهاث في الٗاملحن وجش٣ي٠ والخ٣ىيت، ؤلاهترهذ،

 والخُىعاث جدىاؾب اإلاٗلىماجيت، مجا٫ في الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهت وي٘ زال٫ الخىٓيميت،مً ال٣ىاهحن بنضاع في ؤلاؾغإ .3
ها التي  .اإلاٗلىماحي ؤلاظغام يٗٞغ

 ال٣ًاجي الازخهام بَاع لخدضيض اإلاٗلىماجيت،وطل٪ ظغاثما٫ م٩اٞدت مجا٫ في وصوليت ٖغويت اجٟا٢اث ببغام يغوعة .4

 .اإلاٗلىماجيت الجغيمت وبزباث ال٨ك٠ في والخٗاونر الضولي

ي٤ بهضٝ ؤلاظغاثيت الىاخيت مً الجغيمت َظٍ إلا٩اٞدت الضولي للخٗاونر اإلاىاؾبت الىؾاثل بيجاص يغوعة .5  بحن الخٞى
ت لؤلصلت صولت ؤر و٢بى٫ر اإلاجغمحن وحؿليم اإلاٗلىماث جباص٫ ٖلى الضولي ٧الخٗاونر الجغاثم بهظٍ الخانت الدكغيٗاث  في اإلاجمٖى

 .٩٦ل الاهترهذ وقب٨ت وال٨مبيىجغ آلاليت اإلاُٗياث لبرامج الٟٗالت الٗاإلايت الخمايت لًمان ؤزغير صو٫ر
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 ب٣ىاٖض جويش ما ؤو اإلايكأث ؾالمت خيض مً مىاؾبت،ؾىاءًر ؤمىيت بظغاءاث اجساط في وؤلاهترهذ الخ٣ىيت قغ٧اث مؿاٖضة .6
. والبرامج ألاظهؼة، خمايت

 ؤر ًٖ م٨خملت مٗلىماث يًم الخاؾىب، ظغاثم وجدليل بغنض حهخم مكتر٥ ٖغبي مٗلىماث مغ٦ؼ إلوكاء الخيؿي٤ .7
 . بهم واإلاكدبه اإلاضاهحن ًٖ ومٗلىماث وا٢ٗت

 ال٣ًاة و ل٣ًاثيتا الًبُيت مً ٞغ١ر ج٩ىيً ٖلى والٗمل الجغيمت حصخيو ٖلى ٢اصعيً وزبراء بمسخهحن الاؾخٗاهت .8
حر م٘  .نىعة ؤخؿً ٖلى ومهامها ٖملها ألصاء لها الالػمت والخ٣ىيت اإلااصيت الىؾاثل ٧اٞت جٞى

 بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم خى٫ر واإلادا٦مت والخد٣ي٤، الخدغرر خ٣ل في الٗاملحن البكغيت لل٩ىاصع م٨شٟت صوعاث ٣ٖض .9
 في الجىاجي الخد٣ي٤ مىاهج جًمحن في والىٓغ بها، عجبُتالم والجغاثم الخاؾىب، وجُبي٣اث للمُٗياث آلاليت اإلاٗالجت

ت جضعيب ومٗاَض ٧لياث، اث الكَغ  .ؤلاهترهذ ظغاثم ًٖ مىيٖى

يت ؤؾلىب جٟٗيل م٘ ؤلاهترهذ بجغاثم جىضص ظضيضة اظخماٖيت ز٣اٞت زل٤ يغوعة .10  قب٨ت مؿخسضمي لضي والتهظيب الخٖى

 .الخ٣ىياث طٍله ألامشل الاؾخسضام ٖلى وخثهم الٗاإلايت الاجهاالث

 الخُىعة بذجم وحٗغيٟهم الصخهيت بياهاتهم ٖلى الخٗضر جٟاصر و٦يٟيت اإلاؿخسضمحن بحن الغ٢مي الىعي وكغ يغوعة .11

 .الالػمت الى٢اثيت الاخخياَاث اجساط ٖضم خالت في جغنضَم التي

 اإلاٗلىماحي ؤلاظغام َىعرث حٗالج التي واإلااجمغاث الىضواث مً الٗضيض جىٓيم ٖلى البدشيت واإلاغا٦ؼ الجامٗاث حصجي٘ .12
ا مً الخض و اإلاٗلىماجيت الجغيمت م٩اٞدت و٦يٟيت  .ؤزاَع

 . اإلاؿخدضزت الجغاثم خى٫ر والضعاؾاث البدىر مً اإلاؼيض إلظغاء واإلااصر، اإلاٗىىر، بالضٖم الباخشحن حصجي٘ .13

14. ٘ ا اإلاٗىيت، الجهاث بلى اإلالخ٣ى َظا جىنياث ٞع  مىا٢٘ ومسخل٠ ٖالم،وؤلا الصخاٞت زال٫ مً واؾ٘ هُا١ ٖلى ووكَغ

 .الاظخماعي الخىانل

 ووكغ البدض مىانلت ومخدبٗيه، وؤًٖاثه اإلالخ٣ى َظا في اإلاكاع٦حن ظمي٘ الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ يضٖى ألازحر وفي  

 ؾلؿلت يمً اإلالخ٣ى َظا ؤٖما٫  ؾُخيكغ باإلااجمغ الهياٚت لجىت جىنياث ٖلى ووىاءًر. اإلاخسههت والضعاؾاث اإلا٣االث

 .ٖىه الهاصعة اإلااجمغاث ؤٖما٫
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