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 ةالمقدم

أو أو   ولد من رحم الثقافة اإللكترونية يطمق عميه " النشر الرقمييولد من رحم الثقافة اإللكترونية يطمق عميه " النشر الرقميي، ، ظهر نتاجًا جديداً ظهر نتاجًا جديداً 
اإللكتروني " يستند عمى أدوات عصرنا اليوم من خالل تكنموجيا الحواسيب واالتصاالت اإللكتروني " يستند عمى أدوات عصرنا اليوم من خالل تكنموجيا الحواسيب واالتصاالت 

  ييةييةجتماعجتماعاالاالالتيي يييرت مجيرل الحيياة مين الناحيية التيي يييرت مجيرل الحيياة مين الناحيية ، ، والشبكات خصوصًا شبكة اإلنترنيتوالشبكات خصوصًا شبكة اإلنترنيت
مين مين   ييجتمياعجتمياعاالاالإذ تحيول نشير الموموميات عبير مواقيو التواصيل إذ تحيول نشير الموموميات عبير مواقيو التواصيل ، ، اسيةاسيةوالسيوالسي  واالقتصاديةواالقتصادية

إلكترونييييي، مثييييال عمييييى ذلييييك نشييييرة مومومييييات المسييييا  التييييي يصييييدر ا مركييييز إلكترونييييي، مثييييال عمييييى ذلييييك نشييييرة مومومييييات المسييييا  التييييي يصييييدر ا مركييييز إلييييى إلييييى   ورقيييييورقييييي
حييث يقيوم برصيد  خير التطيورات التيي تحيدث فيي الويالم مين خييالل حييث يقيوم برصيد  خير التطيورات التيي تحيدث فيي الويالم مين خييالل ، ، الموموميات القيوميالموموميات القيومي

 متابوة جميو المحطات الفضائية الوالمية.متابوة جميو المحطات الفضائية الوالمية.
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تقميييييدس السييييبب الرئيسييييي فييييي محاوليييية إظهييييار وتطييييوير النشيييير تقميييييدس السييييبب الرئيسييييي فييييي محاوليييية إظهييييار وتطييييوير النشيييير ليييم يكيييين النشيييير الليييم يكيييين النشيييير ال  
نما، ، الرقميالرقمي نماوا  المكتبات والمؤسسيات ومجياميو المسيتفيدين  يم مين نفيذ عميى عياتقهم  يذ  المكتبات والمؤسسيات ومجياميو المسيتفيدين  يم مين نفيذ عميى عياتقهم  يذ    وا 
 المهمة.المهمة.

في عممية نشر المومومية عبير مواقيو التواصيل في عممية نشر المومومية عبير مواقيو التواصيل   إسا ةإسا ةأس أس فإن فإن   باإلشارةباإلشارة  مما يجدرمما يجدر  
يترتيييب يترتيييب   مميييامميييا، ، ي والقيييانونيي والقيييانونيتقيييو عميييى مسيييتول الوسيييط التشيييريوتقيييو عميييى مسيييتول الوسيييط التشيييريو، ، يشيييكل جريميييةيشيييكل جريمييية  ييجتمييياعجتمييياعاالاال

مام يياب النصوص الوقابية والخاصة بتجريم النشر الرقميي   عميها المسؤولية الجنائيةعميها المسؤولية الجنائية مام يياب النصوص الوقابية والخاصة بتجريم النشر الرقميي وا  وا 
المسيييؤولية الجنائيييية لجيييرائم النشييير الرقميييي عبييير المسيييؤولية الجنائيييية لجيييرائم النشييير الرقميييي عبييير ))   ثرنيييا الكتابييية بهيييذا الموضيييوع المرسيييوم ثرنيييا الكتابييية بهيييذا الموضيييوع المرسيييوم

، ، و ييييدد الدراسييييةو ييييدد الدراسيييية، ، لييييذا البييييد ميييين بيييييان أ مييييية الموضييييوعلييييذا البييييد ميييين بيييييان أ مييييية الموضييييوع، ، ((ييجتميييياعجتميييياعمواقييييو التواصييييل االمواقييييو التواصييييل اال
 اوله تباعًا:اوله تباعًا:ننسنتسنت  ومنهجه و ذا ماومنهجه و ذا ما، ، مشكمة البحثمشكمة البحثو و 

 لموضوعلموضوعأهمية اأهمية اأواًل: أواًل: 

رادعيية لمنتهكييي رادعيية لمنتهكييي الالوقوبييات وقوبييات الالجييرا ات و جييرا ات و اإلاإل  البحييث عيينالبحييث عيينفييي فييي   موضييوعموضييوعتكميين أ مييية التكميين أ مييية ال  
المتهمييين شيي نهم شيي ن بقييية الييدول، ميين خييالل التحضييير المتهمييين شيي نهم شيي ن بقييية الييدول، ميين خييالل التحضييير   األشييخاصاألشييخاصأو أو   األفوييال الجرميييةاألفوييال الجرمييية

ية لغيرض مناقشية  كيذا نيوع والحيد ية لغيرض مناقشية  كيذا نيوع والحيد والنشياطات اإلنسيانوالنشياطات اإلنسيان، ، والميؤتمراتوالميؤتمرات، ، لموديد من األحداثلموديد من األحداث
وعييدم تييرك المجييال لممجييرمين بحجيية عييدم وجييود نصييوص تشييريوية تجييرم األفوييال وعييدم تييرك المجييال لممجييرمين بحجيية عييدم وجييود نصييوص تشييريوية تجييرم األفوييال ، ، منهييامنهييا

عبييير النشييير الرقميييي بواسيييطه مواقيييو التواصيييل عبييير النشييير الرقميييي بواسيييطه مواقيييو التواصيييل المنتهكييية لسيييموة وأعيييراض وكرامييية النييياس المنتهكييية لسيييموة وأعيييراض وكرامييية النييياس 
لقصيييور الميييواد الخاصييية بجيييرائم لقصيييور الميييواد الخاصييية بجيييرائم ، ، ييييةييييةاجتماعاجتماعواال سيييود نكيييون أميييام فوضيييى واال سيييود نكيييون أميييام فوضيييى   ييجتمييياعجتمييياعاالاال

بهييذ  بهييذ    اإلحاطييةاإلحاطييةالموييدل عيين الموييدل عيين   19691969لسيينة لسيينة   111111نون الوقوبييات الوراقييي رقييم نون الوقوبييات الوراقييي رقييم النشيير فييي قيياالنشيير فييي قييا
 الجرائم المستحدثة .الجرائم المستحدثة .

 هدف الدراسة هدف الدراسة : : ثانياً ثانياً 

مو بييان جيرائم مو بييان جيرائم خاص متومق بجرائم الموموماتية والحد منها خاص متومق بجرائم الموموماتية والحد منها   تشريوتشريو  إيجادإيجادمحاولة محاولة   
أن أن   ي فيي التشيريو الوراقيي ميو الويرضي فيي التشيريو الوراقيي ميو الويرضجتمياعجتمياعالنشر اإللكترونيي عبير مواقيو التواصيل االالنشر اإللكترونيي عبير مواقيو التواصيل اال

فات الحاسوب اآلليي أدرجيت مين ضيمن المصينفات المشيمولة بحمايية حيق المؤليد فات الحاسوب اآلليي أدرجيت مين ضيمن المصينفات المشيمولة بحمايية حيق المؤليد مصنمصن
، فضياًل عين أن جيرائم النشير ، فضياًل عين أن جيرائم النشير 19711971لسينة لسينة   33( من قانون المؤليد رقيم ( من قانون المؤليد رقيم 22بموجب المادة )بموجب المادة )
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لسينة لسينة 111111من قيانون الوقوبيات الوراقيي رقيم من قيانون الوقوبيات الوراقيي رقيم ( ( 8484  -8181))  وردت في الفصل الثالث الموادوردت في الفصل الثالث المواد
  206206نون المطبوعات الوراقيي رقيم نون المطبوعات الوراقيي رقيم وكذلك وردت نصوص عقابية في قاوكذلك وردت نصوص عقابية في قا، ، المودلالمودل  19691969
   ..19681968لسنة لسنة 

 مشكمة البحثمشكمة البحث: : ثالثاً ثالثاً 

 يي مين الجيرائم المسيتحدثة  يي مين الجيرائم المسيتحدثة   إن جرائم الموموماتيية بميا فيهيا جريمية النشير الرقمييإن جرائم الموموماتيية بميا فيهيا جريمية النشير الرقميي  
يحدد يحدد بها بها تشريوي خاص تشريوي خاص   مما يتوجب الوقود عند ا وموالجتها والومل عمى إيجاد نظاممما يتوجب الوقود عند ا وموالجتها والومل عمى إيجاد نظام

نتهييييك حقييييوق وحريييييات بوييييض نتهييييك حقييييوق وحريييييات بوييييض وفييييق تكييييييد قييييانوني يجييييرم كييييل ميييين اوفييييق تكييييييد قييييانوني يجييييرم كييييل ميييين ا  المجرمييييةالمجرميييية  األفوييييالاألفوييييال
يجييياد الوقوبيييات المناسيييبة، ، الميييواطنين وميييس سيييموتهم وكيييرامتهمالميييواطنين وميييس سيييموتهم وكيييرامتهم يجييياد الوقوبيييات المناسيييبةوا    االعتيييدا االعتيييدا وفيييق طبيوييية وفيييق طبيوييية   وا 

مو االسترشاد بيالقوانين الخاصية بجيرائم النشير اإللكترونيي مو االسترشاد بيالقوانين الخاصية بجيرائم النشير اإللكترونيي   وخصوصية المجتمو الوراقيوخصوصية المجتمو الوراقي
نكمترا  أمريكاأمريكامثل مثل   األجنبيةاألجنبيةسوا  البمدان الوربية أم سوا  البمدان الوربية أم   خرلخرلفي البمدان األفي البمدان األ نكمتراوا  ، لغيرض خضيوع ، لغيرض خضيوع وا 

وتجيياوز وتجيياوز ( ( بيينصبيينص  إالإالال جريميية وال عقوبيية ال جريميية وال عقوبيية ))  تجييريم جييرائم النشيير الرقمييي لمبييدأ المشييروعيةتجييريم جييرائم النشيير الرقمييي لمبييدأ المشييروعية
بضيييو ميييواد بضيييو ميييواد   إفيييرادإفيييرادالقصيييور التشيييريوي فيييي  يييذا المجيييال القتصيييار المشيييرع الوراقيييي عميييى القصيييور التشيييريوي فيييي  يييذا المجيييال القتصيييار المشيييرع الوراقيييي عميييى 

مثيل مثيل   أخيرلأخيرللجرائم النشر اإللكترونيي فضياًل عين وجيود ميواد عقابيية فيي نصيوص قيوانين لجرائم النشر اإللكترونيي فضياًل عين وجيود ميواد عقابيية فيي نصيوص قيوانين 
 ..19681968سنة سنة لل  206206قانون المطبوعات الوراقي رقم قانون المطبوعات الوراقي رقم 

 منهج البحثمنهج البحث: : رابعاً رابعاً 

  النتييييائم المطموبيييية تييييم اتبيييياعالنتييييائم المطموبيييية تييييم اتبيييياعإلييييى إلييييى   بموضييييوع البحييييث والوصييييولبموضييييوع البحييييث والوصييييول  اإلحاطييييةاإلحاطييييةلغييييرض لغييييرض   
الييييذس يقييييوم عمييييى وصييييد النصييييوص كمييييا  ييييي ثييييم تحميمهييييا الييييذس يقييييوم عمييييى وصييييد النصييييوص كمييييا  ييييي ثييييم تحميمهييييا الميييينهم الوصييييفي التحميمييييي الميييينهم الوصييييفي التحميمييييي 

السييتنباط األحكييام منهييا وإلضييفا  الصييبغة الوممييية عمييى البحييث ثييم االستشييهاد باألحكييام السييتنباط األحكييام منهييا وإلضييفا  الصييبغة الوممييية عمييى البحييث ثييم االستشييهاد باألحكييام 
 موضوع الدراسة .موضوع الدراسة .القضائية المتومقة بالقضائية المتومقة ب

 هيكمية البحثهيكمية البحث: : خامساً خامساً 

لنشير الرقميي عبير مواقيو التواصيل لنشير الرقميي عبير مواقيو التواصيل جرائم اجرائم الإلحاطة بموضوع المسؤولية الجنائية للإلحاطة بموضوع المسؤولية الجنائية ل  
 ::النحو التاليالنحو التاليإلى إلى   تم تقسيم  ذا البحثتم تقسيم  ذا البحث، ، ييجتماعجتماعاالاال

 ما ية النشر الرقميما ية النشر الرقمي: : المبحث األولالمبحث األول
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 مفهوم النشر الرقميمفهوم النشر الرقمي: : المطمب األولالمطمب األول
 ييجتماعجتماعاالاالصل صل مفهوم مواقو التوامفهوم مواقو التوا: : المطمب الثانيالمطمب الثاني
المسيييؤولية الجنائيييية عييين جيييرائم النشييير الرقميييي ونطاقهيييا المسيييؤولية الجنائيييية عييين جيييرائم النشييير الرقميييي ونطاقهيييا   أسييياسأسييياس: : المبحيييث الثيييانيالمبحيييث الثييياني

 والجهة المختصة بالنظر في المنازعات عنها.والجهة المختصة بالنظر في المنازعات عنها.
 المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر الرقمي ونطاقها.المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر الرقمي ونطاقها.  أساسأساس: : المطمب األولالمطمب األول
 ر الرقمير الرقميالجهة المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن النشالجهة المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن النش: : المطمب الثانيالمطمب الثاني

 الخاتمةالخاتمة
 المصادرالمصادر

 املبحث األول
 يبهية اننشر انرقًي

يقابمييييه قييييديمًا النشيييير يقابمييييه قييييديمًا النشيييير ، ، يوييييد مصييييطما النشيييير الرقمييييي مصييييطمحًا حييييديثًا مواصييييراً يوييييد مصييييطما النشيييير الرقمييييي مصييييطمحًا حييييديثًا مواصييييراً   
المومومييات والمحتويييات التييي المومومييات والمحتويييات التييي واختيييار واختيييار التقميييدس، يقصييد بييه الشييخص الييذس يقييوم بتحديييد التقميييدس، يقصييد بييه الشييخص الييذس يقييوم بتحديييد 

 ينبغي نشر ا عبر شبكة اإلنترنت.ينبغي نشر ا عبر شبكة اإلنترنت.

أو أو   األول بصفة رئيسية عما  و منشور من موموماتاألول بصفة رئيسية عما  و منشور من موموماتإذ يود النشر  و المسؤول إذ يود النشر  و المسؤول   
نميا، ، ف نه ليس وحد  من يقوم بهذا الدورف نه ليس وحد  من يقوم بهذا الدور، ، مصنفات عبر الشبكة الونكبوتيةمصنفات عبر الشبكة الونكبوتية نمياوا  لييه لييه إإينضيم ينضيم   وا 
المصيينفات المصيينفات أو أو   الييذين يشيياركون فييي نشيير  ييذ  المومومييةالييذين يشيياركون فييي نشيير  ييذ  الموموميية، ، ميين يسييمون بوسييطا  اإلنترنييتميين يسييمون بوسييطا  اإلنترنييت

 ..((1))ييجتماعجتماعاالاالعبر مواقو التواصل عبر مواقو التواصل 

  مفهيييوم النشيييرمفهيييوم النشييير))  يتضيييمن المطميييب األوليتضيييمن المطميييب األول، ، طمبيييينطمبيييينممإليييى إليييى   عمييييه نقسيييم  يييذا المبحيييثعمييييه نقسيييم  يييذا المبحيييث  
 ..((ييجتماعجتماعاالاالمفهوم مواقو التواصل مفهوم مواقو التواصل ))  ويتضمن المطمب الثانيويتضمن المطمب الثاني، ، ((اإللكترونياإللكترونيأو أو   الرقميالرقمي

 

 

                                                           

طااق ج عة اات د رااد،  دماا،ل د ةرااائ دت د اشق داات  وشقماار دة مخرئناا، دا دااات ز ق ناا  ل اد  د ةر اا  طااق ج عة اات د رااد،  دماا،ل د ةرااائ دت د اشق داات  وشقماار دة مخرئناا، دا دااات ز ق ناا  ل اد  د ةر اا    -1

 ..2525ل صل ص20022002ل ل 11د  رب،  و، داقث ئد بحودل د  قهرةل طد  رب،  و، داقث ئد بحودل د  قهرةل ط
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 املطهب األول
 يفهىو اننشر انرقًي" اإلنكرتوني"

ينبغييييي عمينييييا أن نوييييرد مييييا و النشيييير ينبغييييي عمينييييا أن نوييييرد مييييا و النشيييير ، ، سييييجامًا مييييو أسيييياليب البحييييث القييييانونيسييييجامًا مييييو أسيييياليب البحييييث القييييانونيانان  
فقيييد فقيييد ، ، اإللكترونيييي مييين المصيييطمحات المسيييتحدثةاإللكترونيييي مييين المصيييطمحات المسيييتحدثة  ((1))النشيييرالنشيييرولكيييون مصيييطما ولكيييون مصيييطما ، ، اإللكترونيييياإللكترونيييي

نشيير عمييل مكتييوب نشيير عمييل مكتييوب أو أو   " عممييية الصييدار عمييل" عممييية الصييدار عمييل::عرفيية االسييتاذ شييريد كامييل شييا ين ب نييهعرفيية االسييتاذ شييريد كامييل شييا ين ب نييه
   ..((2))بشبكات االتصال "بشبكات االتصال "أو أو   بالوسائل اإللكترونية سوا  بشكل مباشربالوسائل اإللكترونية سوا  بشكل مباشر

يمكيين عرضيييها يمكيين عرضيييها ، ، وعييرد أيضييًا ب نييه: "عمميييه خمييق وثيقيية جديييدة ينتجهييا المرسييلوعييرد أيضييًا ب نييه: "عمميييه خمييق وثيقيية جديييدة ينتجهييا المرسييل  
وميزتهييا أنهييا تشييمل اليينص المكتييوب بالصييور والرسييوم التييي وميزتهييا أنهييا تشييمل اليينص المكتييوب بالصييور والرسييوم التييي ، ، إلكترونيييةإلكترونيييةأو أو   يييةيييةبصييورة ورقبصييورة ورق

 ((3))ببيمكن توليد ا من خالل استخدام الحاسو يمكن توليد ا من خالل استخدام الحاسو 

" إحييييالل المييييادة التييييي تنييييتم إلكترونيييييًا وتوييييرض عمييييى " إحييييالل المييييادة التييييي تنييييتم إلكترونيييييًا وتوييييرض عمييييى : : ب نييييهب نييييه  Butlerعرفييييه بتميييير عرفييييه بتميييير 
 ..((4))الشاشة بداًل من المادة التي تنتم في شكل ورقي"الشاشة بداًل من المادة التي تنتم في شكل ورقي"

وموميييات ونقمهيييا مييين خيييالل الحواسييييب ووسيييائل وموميييات ونقمهيييا مييين خيييالل الحواسييييب ووسيييائل وعرفيييه  خيييرون ب نيييه:" أنتييياج الموعرفيييه  خيييرون ب نيييه:" أنتييياج الم  
مييين خييالل شيييبكة مييين خييالل شيييبكة أو أو   المسييتفيد النهيييائي مباشييرةالمسييتفيد النهيييائي مباشييرةإليييى إليييى   االتصييال بوييييدة المييدل مييين المؤلييداالتصييال بوييييدة المييدل مييين المؤلييد

 ..((5))االتصاالت"االتصاالت"

من المالحظ أن التوريفات السابقة ركزت عمى النشر الرقمي مين الجانيب التقنيي من المالحظ أن التوريفات السابقة ركزت عمى النشر الرقمي مين الجانيب التقنيي   
 أنه " كل وسيمة يمكنأنه " كل وسيمة يمكن  ىىفقد عرفه بوض الشراح الوراقيين عمفقد عرفه بوض الشراح الوراقيين عم، ، فقط دون الجانب القانونيفقط دون الجانب القانوني

                                                           

د ششر  غت: دد شون ئد شاد  ئد ارد   ل اح  احدى فوا  ياخى ما،  ئحشا ب ل ئد خرا  د باق     شاق  د ششر  غت: دد شون ئد شاد  ئد ارد   ل اح  احدى فوا  ياخى ما،  ئحشا ب ل ئد خرا  د باق     شاق    -1

نشرد ل ل  زشخشر لئ ئداع طو حل ئزشا  نشارث د مخاقخل  اوي طو خا  .لباو د حرا  با  ياق   با  نشرد ل ل  زشخشر لئ ئداع طو حل ئزشا  نشارث د مخاقخل  اوي طو خا  .لباو د حرا  با  ياق   با  

 ..430430ل صل ص11911191ل اد  د فمر  وطبقفت ئد ششر ئد خو  عل ازشقل ل اد  د فمر  وطبقفت ئد ششر ئد خو  عل ازشقل 55  ر قل ز ام ز ق دس د وغتل س  ر قل ز ام ز ق دس د وغتل س

 قزاااح ماااقهد ل زلاااقا  د ة ووزاااقث دة مخرئندااات يااا، د ةمخباااقث ئزرد ااا  د خورداااقل د ااا،د   قزاااح ماااقهد ل زلاااقا  د ة ووزاااقث دة مخرئندااات يااا، د ةمخباااقث ئزرد ااا  د خورداااقل د ااا،د  مااار   مااار     -2

 ..2525ل صل ص11د ةلر ت د وبشقندتل د  قهرةل ط د ةلر ت د وبشقندتل د  قهرةل ط 

ل ل 20102010ل ل 11يدلاااح لباااو د  دشااا ل دةفاااو  دة مخرئنااا،ل اد  دااااقزت  وششااار ئد خو  اااعل فةاااقنل طيدلاااح لباااو د  دشااا ل دةفاااو  دة مخرئنااا،ل اد  دااااقزت  وششااار ئد خو  اااعل فةاااقنل ط  -3

 ..109109صص

 مخرئنا،ل اد  ئد اح  وطبقفات ئد ششار  مخرئنا،ل اد  ئد اح  وطبقفات ئد ششار    وخ با  زحةا، د حاق ر،ل د ةراائ دت د ة،ندات فا  د ششار دة   وخ با  زحةا، د حاق ر،ل د ةراائ دت د ة،ندات فا  د ششار دة  -4

 ..2525ل صل ص11ئد خو  عل فةقنل طئد خو  عل فةقنل ط

 قظم حة،دن د ب ئن،ل د ةرائ دت د ة،ندت فا  د ششار فبار زودااع د خود اح دععخةاقف،ل اد  د مخا   قظم حة،دن د ب ئن،ل د ةرائ دت د ة،ندت فا  د ششار فبار زودااع د خود اح دععخةاقف،ل اد  د مخا    -5

 2424ل صل ص20112011ل ل 11د  قنوندتل د  قهرةل طد  قنوندتل د  قهرةل ط
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 ..((1))إلكترونية "إلكترونية "أو أو   مرئيةمرئيةأو أو   اآلخرين بطريقة مكتوبةاآلخرين بطريقة مكتوبةإلى إلى   من خاللها نقل اآلرا  واألفكارمن خاللها نقل اآلرا  واألفكار

نالحيييظ مييين  ييييذا التورييييد أنييييه جميييو النشيييير التقمييييدس واإللكترونييييي وركيييز عمييييى نالحيييظ مييين  ييييذا التورييييد أنييييه جميييو النشيييير التقمييييدس واإللكترونييييي وركيييز عمييييى   
 الوسيمة دون عممية النشر.الوسيمة دون عممية النشر.

لمشيرع والقضيا  لمشيرع والقضيا  لم نجد توريد لمنشر من قبيل الم نجد توريد لمنشر من قبيل ا، ، أما من جانب التشريو والقضا أما من جانب التشريو والقضا   
نالوراقي و الوراقي و  نا  قيانون قيانون إليى إليى   باإلضيافةباإلضيافة، ، 19681968لسينة لسينة   206206ميا فقيط فيي قيانون المطبوعيات رقيم ميا فقيط فيي قيانون المطبوعيات رقيم ا 

  3535وقيانون الوميل الصيحفي فيي كردسيتان رقيم وقيانون الوميل الصيحفي فيي كردسيتان رقيم ، ، 19731973لسينة لسينة   8181تقاعد الصيحفيين رقيم تقاعد الصيحفيين رقيم 
 ..((2))المودلالمودل  19711971لسنة لسنة   33وقانون حماية حق المؤلد رقم وقانون حماية حق المؤلد رقم ، ، 20072007لسنة لسنة 

  عمميه نقل الوسائط المطبوعة مين ورقييعمميه نقل الوسائط المطبوعة مين ورقيي: : ههيمكننا أن نورد النشر اإللكتروني إنيمكننا أن نورد النشر اإللكتروني إن  
 ..ييجتماعجتماعاالاالإلكتروني يمكن استقبالها وقرا تها عبر مواقو التواصل إلكتروني يمكن استقبالها وقرا تها عبر مواقو التواصل إلى إلى 

نجيييد  يكيييون عميييى نجيييد  يكيييون عميييى ، ، توريفاتيييه سيييابقة اليييذكرتوريفاتيييه سيييابقة اليييذكر  اخيييتالداخيييتالدإن النشييير اإللكترونيييي عميييى إن النشييير اإللكترونيييي عميييى   
 ::تتمثلتتمثل  ((3))أنواع حسب مصدر المومومة اإللكترونية فهو عمى أربوة أنواعأنواع حسب مصدر المومومة اإللكترونية فهو عمى أربوة أنواع

 يييو نييييوع مييين مصييييدر الموموميييات األولييييية عميييى شييييكل  يييو نييييوع مييين مصييييدر الموموميييات األولييييية عميييى شييييكل : : ألوليييييألوليييييالنشييير اإللكترونيييي االنشييير اإللكترونيييي ا -11
 (.(.(wwwمومومات إلكترونية عمى صفحات مومومات إلكترونية عمى صفحات 

 إلكتروني(.إلكتروني(.، ، مطبوعمطبوع))  يكون عمى شكمينيكون عمى شكمين: : نشر إلكتروني موازسنشر إلكتروني موازس -22
أس يسييبق النشيير الوييادس ونجييد  فييي كتييب الفيزيييا  والكيميييا  أس يسييبق النشيير الوييادس ونجييد  فييي كتييب الفيزيييا  والكيميييا  : : نشيير إلكترونييي مسييبقنشيير إلكترونييي مسييبق -33

 والرياضيات.والرياضيات.
 األمريكي .األمريكي .أو أو   اإلنكميزساإلنكميزس  نجد  في كتب أدبنجد  في كتب أدب: : إعادة نشر إلكترونيإعادة نشر إلكتروني -44

بييالريم ميين القناعيية لييدل الكثييير بيي ن متويية القييرا ة تتحقييق بيياالطالع عمييى الكتييب بييالريم ميين القناعيية لييدل الكثييير بيي ن متويية القييرا ة تتحقييق بيياالطالع عمييى الكتييب   
أو أو   في جهياز الكومبييوترفي جهياز الكومبييوتره ه نفسنفسالغرض الغرض   ال يحققال يحققاال أن  ذا اال أن  ذا ، ، والبحوث والمجالت الورقيةوالبحوث والمجالت الورقية

                                                           

  رداداتل اد    رداداتل اد  زل،ج فقالل زحقضردث ي، اودند  دةفو  ئد ششر ا دات ححودودات يا، د خشار  قث دزل،ج فقالل زحقضردث ي، اودند  دةفو  ئد ششر ا دات ححودودات يا، د خشار  قث د  -1

 ..2424لصلص20192019ل ل 11د رشهو  ل بدرئثل طد رشهو  ل بدرئثل ط

 ..2626-2525 قظم حة،دن د ب ئن،ل زرعع اقبقل ص قظم حة،دن د ب ئن،ل زرعع اقبقل ص  -2

هشااق  فباا،د حودم  ااقظمل د ششاار دة مخرئناا، ئائ   ياا، حطااو ر د بحااذ د  وةاا،ل زاواات عقز اات بقبااحل هشااق  فباا،د حودم  ااقظمل د ششاار دة مخرئناا، ئائ   ياا، حطااو ر د بحااذ د  وةاا،ل زاواات عقز اات بقبااحل   -3

 ..136136ل صل ص20132013ل ل 33ل د  ،ال د  ،ا2121د  وو  دعنرقندتل د ةاو، د  وو  دعنرقندتل د ةاو، 
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المزاييا الفائقية التيي يحققهيا النشير المزاييا الفائقية التيي يحققهيا النشير   االعتبياراالعتبياريجيب أن ت خيذ فيي عيين يجيب أن ت خيذ فيي عيين ، ، الكتاب اإللكترونيالكتاب اإللكتروني
 ::((1))التاليةالتاليةالرقمي بالنسبة لمناشرين يمكن تمخيصها في النقاط الرقمي بالنسبة لمناشرين يمكن تمخيصها في النقاط 

ويدام وجيود تكمفية الطباعية عميى ويدام وجيود تكمفية الطباعية عميى اناننالحيظ فيي النشير الرقميي نالحيظ فيي النشير الرقميي : : خفاض تكمفية النشيرخفاض تكمفية النشيرانان -11
الييييورق والتجميييييد والتغميييييد لمناشيييير مييييو وجييييود تكمفيييية ز يييييدة جييييدًا لطباعيييية األقييييراص الييييورق والتجميييييد والتغميييييد لمناشيييير مييييو وجييييود تكمفيييية ز يييييدة جييييدًا لطباعيييية األقييييراص 

 الميزرية.الميزرية.
نقل وشحن الكتب الورقية ضخمة نقل وشحن الكتب الورقية ضخمة إن تكمفة تخزين و إن تكمفة تخزين و : : تضائل تكمفة التخزين والشحنتضائل تكمفة التخزين والشحن -22

مقارنة بالنسخ اإللكترونية سوا  عمى أقراص الميزر التي يتحممها من خالل المواقيو مقارنة بالنسخ اإللكترونية سوا  عمى أقراص الميزر التي يتحممها من خالل المواقيو 
 والبوابات اإللكترونية .والبوابات اإللكترونية .

مكانيةيوني السرعة الفائقة في النشر يوني السرعة الفائقة في النشر : : االنتشاراالنتشار -33 مكانيةوا  الحصول عميه فيي أس مكيان فيي الحصول عميه فيي أس مكيان فيي   وا 
 الوالم وذلك من خالل نشر  عبر المواقو وبدون أس حواجز .الوالم وذلك من خالل نشر  عبر المواقو وبدون أس حواجز .

كافييية كافييية   ييجتمييياعجتمييياعالكتييياب اإللكترونيييي ييييتم نشييير  عبييير مواقيييو التواصيييل االالكتييياب اإللكترونيييي ييييتم نشييير  عبييير مواقيييو التواصيييل اال: : االسيييتمراريةاالسيييتمرارية -44
 بويدًا عن طباعة ونشر  في السوق و ي ميز  نجد ا في النشر الورقي فقط.بويدًا عن طباعة ونشر  في السوق و ي ميز  نجد ا في النشر الورقي فقط.

 المحافظة عمى البيئة من خالل الحد من التموث الناتم عن نفايات تصنيو الورق.المحافظة عمى البيئة من خالل الحد من التموث الناتم عن نفايات تصنيو الورق. -55
 ::ياياأما بالنسبة لممستخدم فيتمتو بجممة من المزاأما بالنسبة لممستخدم فيتمتو بجممة من المزا

إمكانييية التوييرد عمييى مويياني الكممييات والمصييطمحات ميين خييالل الييروابط المتصييمة إمكانييية التوييرد عمييى مويياني الكممييات والمصييطمحات ميين خييالل الييروابط المتصييمة  -11
 بالقواميس والمواجم.بالقواميس والمواجم.

الكتياب الرقميي عميى رفيود ومسياحات كبييرة الكتياب الرقميي عميى رفيود ومسياحات كبييرة   ال يحتياجال يحتياجحييث حييث ، ، توفير الحيز المكانيتوفير الحيز المكاني -22
 لمتخزين.لمتخزين.

 سهولة البحث في داخل المحتول وموالجته إلكترونيًا بالقص والمصق والتوديل .سهولة البحث في داخل المحتول وموالجته إلكترونيًا بالقص والمصق والتوديل . -33
يسييتطيو المؤلييد نشيير عممييه مباشييرة عمييى الموقييو الخيياص بييه دون يسييتطيو المؤلييد نشيير عممييه مباشييرة عمييى الموقييو الخيياص بييه دون : : النشيير الييذاتيالنشيير الييذاتي -44

 التوامل مو دور النشر.التوامل مو دور النشر.
 إال انه يواني منإال انه يواني من، ، المزايا التي يتمتو بهاالمزايا التي يتمتو بهاإلى إلى   إضافةإضافةن النشر اإللكتروني ن النشر اإللكتروني إإ  

                                                           

شاار دة مخرئناا،ل بحااذ زششااو  ياا، لحاا، زاااحةردث د راا وا تل شاار دة مخرئناا،ل بحااذ زششااو  ياا، لحاا، زاااحةردث د راا وا تل فااقال زحةاا،  ودفااتل د خحااول   اا  د شفااقال زحةاا،  ودفااتل د خحااول   اا  د ش  -1

 www.slideshare.netل ل 99ل صل ص20012001د ر قضل د ر قضل 
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 ::((1))من أبرز ا من أبرز ا ، ، مشاكل تحد من التوسو وتجومه أقل استخدامًا مقارنة بالنشر التقميدسمشاكل تحد من التوسو وتجومه أقل استخدامًا مقارنة بالنشر التقميدس

 ورة في المجتموات المستخدمة .ورة في المجتموات المستخدمة .ضرورة توفير بيئة تقنية متطضرورة توفير بيئة تقنية متط -11
 خبرة.خبرة.إلى إلى   إن تقنيات النشر الرقمي تكون صوبة لدل الكثير وتحتاجإن تقنيات النشر الرقمي تكون صوبة لدل الكثير وتحتاج -22
تيوفير أجهييزة تيوفير أجهييزة   بإمكانييةبإمكانييةاليدخول بالشيبكات واسييتوراض الميواد إلكترونييًا يييرتبط اليدخول بالشيبكات واسييتوراض الميواد إلكترونييًا يييرتبط   إمكانييةإمكانيية -33

 االتصاالت والكهربا .االتصاالت والكهربا .
ميييواد ميييواد الالإليييى إليييى   الجهيييد المبيييذول فيييي تصيييفا الميييادة إلكترونييييًا مييين االسيييتفادة والوصيييولالجهيييد المبيييذول فيييي تصيييفا الميييادة إلكترونييييًا مييين االسيييتفادة والوصيييول -44

 المنشورة إلكترونيًا.المنشورة إلكترونيًا.
حقيوق الممكيية الفكريية مين أكثير وأخطير المشياكل المترتبية عميى أتسياع رقوية النشير حقيوق الممكيية الفكريية مين أكثير وأخطير المشياكل المترتبية عميى أتسياع رقوية النشير  -55

 اإللكتروني.اإللكتروني.
 خطر الفايروسات التي يقوم قراصنة المواقو ادخالها.خطر الفايروسات التي يقوم قراصنة المواقو ادخالها. -66

 املطهب انثبني
 يتجتًبعااليفهىو يىاقع انتىاصم 

ر مييييين الدارسيييييين ر مييييين الدارسيييييين الكثييييييالكثيييييي  ا تمييييياما تميييييامالييييييوم محيييييط الييييييوم محيييييط   ((3))ييجتمييييياعجتمييييياعاالاال  ((2))أصيييييبا التواصيييييلأصيييييبا التواصيييييل  
  لمييا لييه دور كبييير فييي كثييير ميين األحييداث التييي وقوييتلمييا لييه دور كبييير فييي كثييير ميين األحييداث التييي وقوييت، ، والويياممين فييي مجييال الحييياة كافييةوالويياممين فييي مجييال الحييياة كافيية

 وسرعة أنتشار ا.وسرعة أنتشار ا.  استخدامهااستخدامهاوكذلك بسبب مميزاتها الكثيرة خصوصًا سهولة وكذلك بسبب مميزاتها الكثيرة خصوصًا سهولة ، ، ي الوالمي الوالمفف

، ، " ب نهيييا مجموعييية مييين الشيييبكات الضيييخمة" ب نهيييا مجموعييية مييين الشيييبكات الضيييخمة: : ييجتمييياعجتمييياعاالاالتويييرد مواقيييو التواصيييل تويييرد مواقيييو التواصيييل   
 هائمة بسرعة فائقة بين دول الوالم المختمفة تتضمن مومومات هائمة بسرعة فائقة بين دول الوالم المختمفة تتضمن مومومات والتي تنقل المومومات الوالتي تنقل المومومات ال

 
                                                           

 ..136136هشق  فب،د حودم  قظمل زرعع اقبقل صهشق  فب،د حودم  قظمل زرعع اقبقل ص  -1

د خود ااح  غاات: هااو دعاخااردن ئدعحلااقل ئد لااوت ئد خااردبظ ئدع خبااق  ئد اةااع ئدةبااو  ئدعنخهااق  د خود ااح  غاات: هااو دعاخااردن ئدعحلااقل ئد لااوت ئد خااردبظ ئدع خبااق  ئد اةااع ئدةبااو  ئدعنخهااق    -2

ل ئحبااقالل ئحود ااح د لاا،  قنل د  ئد ااح لحاا،هةق ل ئحبااقالل ئحود ااح د لاا،  قنل د  ئد ااح لحاا،هةق ئدةفااو ل ئح شاا، دنشااق  فوااات حااردبظ ئد اااقئدةفااو ل ئح شاا، دنشااق  فوااات حااردبظ ئد اااق

دآل اار ياا، لحفااقج ئئ ااق : دعخة ااقل لحف ااقل ئحود ااح د حاا، ذ حااول د ةق اا،ة: ل  حااود  ل ئحود ااوج دآل اار ياا، لحفااقج ئئ ااق : دعخة ااقل لحف ااقل ئحود ااح د حاا، ذ حااول د ةق اا،ة: ل  حااود  ل ئحود ااوج 

بقألمدق ل ل  حخقب ج ئ ام حش طاع. ا   ارة اا قلل نشامة د ة اقعم ئحطو هاقل ز اقعم د ة اقن،ل ز اقعم بقألمدق ل ل  حخقب ج ئ ام حش طاع. ا   ارة اا قلل نشامة د ة اقعم ئحطو هاقل ز اقعم د ة اقن،ل ز اقعم 

 ..1212لصلص11151115ل ل 11دع فقظل اد  د ل،دزت د  ربدتل بدرئثل  بشقنل طدع فقظل اد  د ل،دزت د  ربدتل بدرئثل  بشقنل ط

س. .ع دزشروخ     دععخةقع :هو دعخةقف، بطب  :   يطرة حةدح     ز قمارة د شاق  يا، د ةاخةاع س. .ع دزشروخ     دععخةقع :هو دعخةقف، بطب  :   يطرة حةدح     ز قمارة د شاق  يا، د ةاخةاع   -3

ئدع خوط بهام: دةنراقن  اق   دعخةاقف،. دبا  زشلاو ل  راقن د  ارخل اد   حداق  د خاردد د  ربا،ل ئدع خوط بهام: دةنراقن  اق   دعخةاقف،. دبا  زشلاو ل  راقن د  ارخل اد   حداق  د خاردد د  ربا،ل 

 ..456456ل صل ص11111111ل ل 1212بدرئثل سبدرئثل س
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 ..((1))دائمة التطور"دائمة التطور"

ألنهيييا تقيييوم عميييى المسيييتخدمين ألنهيييا تقيييوم عميييى المسيييتخدمين ، ، االسيييماالسيييمبهيييذا بهيييذا   ييجتمييياعجتمييياعاالاالسيييميت مواقيييو التواصيييل سيييميت مواقيييو التواصيييل   
بالدرجة األولى وتتيا التواصل بينهم سوا  أكانوا أصدقا  متوارفين عمى أرض الواقو أم بالدرجة األولى وتتيا التواصل بينهم سوا  أكانوا أصدقا  متوارفين عمى أرض الواقو أم 

 ..((2))ممكانوا أصدقا  تم التوارد فيما بينهكانوا أصدقا  تم التوارد فيما بينه

أو أو   إلكترونية تتم صيناعتها مين أفيرادإلكترونية تتم صيناعتها مين أفيراد  يةيةاجتماعاجتماعوعرفها محمد عواد ب نها:" تركيبة وعرفها محمد عواد ب نها:" تركيبة   
  باسييمباسييم( ( مثييل الفييرد الواحييدمثييل الفييرد الواحييد))  تييتم تسييمية الجييز  التكييويني األساسيييتييتم تسييمية الجييز  التكييويني األساسييي، ، مؤسسيياتمؤسسيياتأو أو   جماعيياتجماعييات
بحيث ييتم أيصيال  يذ  الوقيد بي نواع مختمفية مين الوالقيات كتشيجيو فرييق بحيث ييتم أيصيال  يذ  الوقيد بي نواع مختمفية مين الوالقيات كتشيجيو فرييق ، ، Noteالوقدة الوقدة 
قيد تصيل  يذ  الوالقيات لدرجية أكثير قيد تصيل  يذ  الوالقيات لدرجية أكثير ، ، البميدالبميد  حميل جنسييةحميل جنسييةأو أو   مياميااالنتميا  لشيركة االنتميا  لشيركة أو أو   موينموين

 الطبقة التي ينتمي إليها الشخص.الطبقة التي ينتمي إليها الشخص.أو أو   الموتقداتالموتقداتأو أو   ييجتماعجتماعاالاالعمقًا كطبيوة الوضو عمقًا كطبيوة الوضو 

عمييى األنترنييت عمييى األنترنييت   يييةيييةاجتماعاجتماع" عبييارة عيين مواقييو إلكترونييية " عبييارة عيين مواقييو إلكترونييية ::كمييا عرفهييا  خييرون ب نهيياكمييا عرفهييا  خييرون ب نهييا  
عنيييدما جويييل عنيييدما جويييل ، ، الفتراضييييالفتراضييييااوالجماعيييات التواصيييل فيميييا بيييينهم عبييير الفضيييا  والجماعيييات التواصيييل فيميييا بيييينهم عبييير الفضيييا    لألفيييرادلألفيييرادتتييييا تتييييا 

 ..((3))التواصل في الواقو الحقيقي "التواصل في الواقو الحقيقي "

ميين خيييالل التوييياريد السييابقة تبيييين لنيييا أن موظيييم التوريفييات تشيييترك فيييي وصيييد ميين خيييالل التوييياريد السييابقة تبيييين لنيييا أن موظيييم التوريفييات تشيييترك فيييي وصيييد   
مو تحديد األصدقا  والتركيز عمى تكوين مو تحديد األصدقا  والتركيز عمى تكوين ، ، الوالقات بين المستخدمين والتفاعل المشتركالوالقات بين المستخدمين والتفاعل المشترك

واصييييل مييييو واصييييل مييييو  ييييذ  المواقييييو نحييييو تحقيييييق  ييييدد واحييييد  ييييو نشيييير الصييييور والممفييييات ثييييم الت ييييذ  المواقييييو نحييييو تحقيييييق  ييييدد واحييييد  ييييو نشيييير الصييييور والممفييييات ثييييم الت
 األصدقا .األصدقا .

التشيييريو والقضيييا  الوراقيييي ليييم نجيييد ليييه تشيييريو خييياص لمواقيييو التواصيييل التشيييريو والقضيييا  الوراقيييي ليييم نجيييد ليييه تشيييريو خييياص لمواقيييو التواصيييل فيييإن فيييإن    يييذا يييذا  
، حييث أعتيرد القضيا  بيه ك حيد ، حييث أعتيرد القضيا  بيه ك حيد ((4))  خيرلخيرلعميى خيالد بويض التشيريوات األعميى خيالد بويض التشيريوات األ  ييجتماعجتماعاالاال

                                                           
يا، حماو   د ارل  د  اق  د ةحوا،ل زاوات  ودات يا، حماو   د ارل  د  اق  د ةحوا،ل زاوات  ودات   زشخقج طو  يقضحل ائ  زوداع د خود اح دععخةاقف،زشخقج طو  يقضحل ائ  زوداع د خود اح دععخةاقف،  -1

 ..22ل صل ص44ل زاو، ل زاو، 1212ل د  ،ا ل د  ،ا 20192019-20142014حمر جل د  وو  د ردقادتل حمر جل د  وو  د ردقادتل 

 دشق لباو مار  ت لحةا،ل لااخ ،د  طوبا  د ةرحوات دألاقاادت د  وداق يا، دع ان  ةودااع د خود اح ديادس  دشق لباو مار  ت لحةا،ل لااخ ،د  طوبا  د ةرحوات دألاقاادت د  وداق يا، دع ان  ةودااع د خود اح ديادس   -2

 ..99-66ل صل ص11بوك   وادظ لاقا، ي، ح وةهمل اد  د حقز،  وششرل فةقنل طبوك   وادظ لاقا، ي، ح وةهمل اد  د حقز،  وششرل فةقنل ط

    د فدس بوكل د  رب،  وششار ئد خو  اعل     د فدس بوكل د  رب،  وششار ئد خو  اعل ال يخح، حر ل ئاق ح دعحلقل د ح، زت ز  د ار ،ة ال يخح، حر ل ئاق ح دعحلقل د ح، زت ز  د ار ،ة فقفق  -  3

 ..129129ل صل ص11د  قهرةل طد  قهرةل ط

ل ئاقنون حشلدم د خود ح فوا  د شابمت ئزمقيحات ل ئاقنون حشلدم د خود ح فوا  د شابمت ئزمقيحات 20122012 رشت  رشت   55د  قنون دعححقا  دعزق دح، د ةرام د  قنون دعححقا  دعزق دح، د ةرام   -  4

  ==وششر دة مخرئن، د ر وا لوششر دة مخرئن، د ر وا لل ئد و حت د خشفدذ ت  ل ئد و حت د خشفدذ ت  20122012 رشت  رشت 1919عر ةت د ة ووزقحدت د رو    ام عر ةت د ة ووزقحدت د رو    ام 
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  واالعتييييييدا واالعتييييييدا والوالنيييييية التييييييي تترتيييييب المسيييييؤولية فييييييي االسيييييا ة والوالنيييييية التييييييي تترتيييييب المسيييييؤولية فييييييي االسيييييا ة   عييييييالمعييييييالموسيييييائل النشييييير واإلوسيييييائل النشييييير واإل
 ..((1))بواسطتهابواسطتها

مجموعييية مواقيييو إلكترونيييية مجموعييية مواقيييو إلكترونيييية : : ب نهييياب نهيييا  ييجتمييياعجتمييياعاالاالد مواقيييو التواصيييل د مواقيييو التواصيييل يمكننيييا أن نوييير يمكننيييا أن نوييير   
 دفها  دفها ، ، تسهل التفاعل النشط بين المستخدمين الموجودين عمى شبكة االنترنتتسهل التفاعل النشط بين المستخدمين الموجودين عمى شبكة االنترنت  يةيةاجتماعاجتماع

 مقاطو التغيير، ومشاركة اآلخرين والتورد عمى أخبار م .مقاطو التغيير، ومشاركة اآلخرين والتورد عمى أخبار م .أو أو   الصورالصورأو أو   نشر الرسائلنشر الرسائل

قنيييية الموموميييات وأكثر يييا قنيييية الموموميييات وأكثر يييا مييين أحيييدث منتجيييات تمييين أحيييدث منتجيييات ت  ييجتمييياعجتمييياعاالاالتويييد مواقيييو التواصيييل تويييد مواقيييو التواصيييل   
التييي تميز ييا عيين يير ييا ميين التييي تميز ييا عيين يير ييا ميين   اإليجابيييةاإليجابيييةفهييي تمتمييك جمميية ميين المميييزات فهييي تمتمييك جمميية ميين المميييزات ، ، وشييوبيةوشييوبية  انتشيياراانتشييارا

 ::المواقو اإللكترونية  يالمواقو اإللكترونية  ي

من خاللها نتويرد عميى الكثيير من خاللها نتويرد عميى الكثيير ، ، تساعد في تطوير الذات وتنمية القدرات والمهاراتتساعد في تطوير الذات وتنمية القدرات والمهارات -11
 من المومومات والمهارات .من المومومات والمهارات .

عالقات جديدة والتورد عمى ثقافات مختمفية عالقات جديدة والتورد عمى ثقافات مختمفية تزيد من الترابط بين األشخاص وعمل تزيد من الترابط بين األشخاص وعمل  -22
 من انحا  الوالم.من انحا  الوالم.

 التوبير عن النفس وبيان  را  المستخدمين الشخصية بكل حرية مو تبادل األفكار.التوبير عن النفس وبيان  را  المستخدمين الشخصية بكل حرية مو تبادل األفكار. -33
 تساعد عمى توفير الوقت والجهد في التواصل بين الناس .تساعد عمى توفير الوقت والجهد في التواصل بين الناس . -44
 تسهل الكثير من األمور مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق والشرا  عبر اإلنترنت.تسهل الكثير من األمور مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق والشرا  عبر اإلنترنت. -55

 ::تقابمها جممة من السمبيات  يتقابمها جممة من السمبيات  ي  

 والمخططات التي تضر باألشخاص والمجتموات.والمخططات التي تضر باألشخاص والمجتموات.  اإلجراميةاإلجراميةسهولة نشر األفكار سهولة نشر األفكار  -11
 سهولة انتهاك خصوصية األفراد ومورفة تفاصيل حياتهم الشخصية .سهولة انتهاك خصوصية األفراد ومورفة تفاصيل حياتهم الشخصية . -22
 و مية.و مية.  وب سما وب سما كثرة النصب واالحتيال عمى اإلنترنت كثرة النصب واالحتيال عمى اإلنترنت  -33

                                                                                                                                                      

ئغدرهاق زا  د  اودند  دأل ارت د خا، فرياج د ششار فبار ئغدرهاق زا  د  اودند  دأل ارت د خا، فرياج د ششار فبار   20152015 راشت  راشت   6363ئد  قنون د مو خ،  ام ئد  قنون د مو خ،  ام = = 

 زوداع د خود ح دة مخرئن، ي،  ح،ت زوداهق د ةشلوص فودهق.زوداع د خود ح دة مخرئن، ي،  ح،ت زوداهق د ةشلوص فودهق.

يااا، يااا،   20122012/عااا د //عااا د /121121د ر اااقيت بلااافخهق د خةدد  ااات فااا،ا: د ر اااقيت بلااافخهق د خةدد  ااات فااا،ا:   –اااارد  زحمةااات دااااخبشقي بغااا،دا اااارد  زحمةااات دااااخبشقي بغااا،دا   -  1

ل  ذ عق  يدا  د...ئد ششار فبار زودااع د خود اح دععخةاقف، دد فادس ل  ذ عق  يدا  د...ئد ششار فبار زودااع د خود اح دععخةاقف، دد فادس   ششو ششو ل دغدر زل دغدر ز20142014//1212//2121

بوك    ، ز  ئاق ح دةفو  ألن  زخقح  واةداع ئ لاح   ا  د اةداع ئ اوير فشلار د  وندات بق ف اح بوك    ، ز  ئاق ح دةفو  ألن  زخقح  واةداع ئ لاح   ا  د اةداع ئ اوير فشلار د  وندات بق ف اح 

. .... ... 
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ت أنواعها وتزايدت ت أنواعها وتزايدت توددتودد، ، 2004,20032004,2003عام عام   ييجتماعجتماعاالاالظهرت مواقو التواصل ظهرت مواقو التواصل   
، ، (((Facebook  و يييييييي الفييييييييس بيييييييوكو يييييييي الفييييييييس بيييييييوك  ييجتمييييييياعجتمييييييياعاالاالأعيييييييداد ا بفضيييييييل أدوات التواصيييييييل أعيييييييداد ا بفضيييييييل أدوات التواصيييييييل 

  والفايبروالفايبر، ، ((MySpace))  وماس سبيسوماس سبيس، ، ((Whatsapp))  س ابس ابتتوالواوالوا، ، ((Twitter))والتويتروالتويتر
((Viber)) ، ،والسييكاس بيييوالسييكاس بييي((Skype)) ، ،يمييو يمييووا  نسييتجرام، ، ((YouTube))  ويتويييوبويتويييوب، ، ((Imo))  وا  نسييتجراموا    وا 
((Instagram)) ، ،والكيييييكوالكيييييك  ((Keek)) ، ،ولينكييييد إنولينكييييد إن  ((LinkedIn)) ، ، وسيييينتناول أكثيييير المواقييييو وسيييينتناول أكثيييير المواقييييو

 ::اإللكترونية شهرة حول الوالماإللكترونية شهرة حول الوالم
 Facebookأواًل: الفيس بوك أواًل: الفيس بوك 

يقيييوم يقيييوم ، ، ((زوكربييييرجزوكربييييرج))  مييين قبيييل أبيييرز مؤسسيييي  يييذا الموقيييو  يييومييين قبيييل أبيييرز مؤسسيييي  يييذا الموقيييو  يييو  20042004أسيييس عيييام أسيييس عيييام   
بتحميييل كافيية البيانييات المترتبيية عمييى نشيياط كييل مسييتخدم عمييى صييفحته الشخصييية مثييل بتحميييل كافيية البيانييات المترتبيية عمييى نشيياط كييل مسييتخدم عمييى صييفحته الشخصييية مثييل 

 ..((1))خرلخرلاألاألثم يحصل عمى البيانات التوريفية والبيانات ثم يحصل عمى البيانات التوريفية والبيانات   ومنومن، ، البحث والحالةالبحث والحالة

يقييوم المشييترك يقييوم المشييترك ، ، أصييبا  ييذا الموقييو أكثيير اسييتخدامًا وانتشييارًا عمييى مسييتول الوييالمأصييبا  ييذا الموقييو أكثيير اسييتخدامًا وانتشييارًا عمييى مسييتول الوييالم  
 مجموعات.مجموعات.إلى إلى   االنضماماالنضمام، أو ، أو أصدقا  عمى حسابه الشخصيأصدقا  عمى حسابه الشخصي  بإضافةبإضافة

 Whatsapp  ثانيًا: الواتس ابثانيًا: الواتس اب

يقيوم يقيوم ، ، ميالن فيي شيركة ييا وميالن فيي شيركة ييا وعمى يد أثنيين كانيا يوعمى يد أثنيين كانيا يو  20092009شتهر  ذا الموقو عام شتهر  ذا الموقو عام اا
وتتيياح وتتيياح ، ، الرسييائل الصييوتية والنصييية والصييور ومقيياطو فيييديوالرسييائل الصييوتية والنصييية والصييور ومقيياطو فيييديو  الرسييالالرسييالباسييتخدام اإلنترنييت باسييتخدام اإلنترنييت 

 ..((2))أجهزة الكومبيوترأجهزة الكومبيوترأو أو   إمكانية استخدامه من خالل استخدام الشخص أجهزة الهاتدإمكانية استخدامه من خالل استخدام الشخص أجهزة الهاتد

 Twitterالتويتر التويتر : : ثالثاً ثالثاً 

 التيالتي، ، مصغرةمصغرةيقدم خدمة التدوينات اليقدم خدمة التدوينات ال، ، 20072007بدأ  ذا الموقو بالظهور عام بدأ  ذا الموقو بالظهور عام   

تسييما لمسييتخدميه بإرسييال )تغريييدات( ميين شيي نها تمقييي أعجيياب المغييردين اآلخييرين التييي تسييما لمسييتخدميه بإرسييال )تغريييدات( ميين شيي نها تمقييي أعجيياب المغييردين اآلخييرين التييي 
 ..((1))حرد لمرسالة الواحدة من خالل  ذا الموقوحرد لمرسالة الواحدة من خالل  ذا الموقو  140140إلى إلى   تصلتصل

                                                           

 ..2222ل صل ص20112011ل ل 11بهق  د ةر ل مرح عرد م ح شدت د ة ووزقثل زششمة د ة ق يل دعامش،  تل طبهق  د ةر ل مرح عرد م ح شدت د ة ووزقثل زششمة د ة ق يل دعامش،  تل ط  -  1

 ..4545د ب ئن،ل زرعع اقبقل صد ب ئن،ل زرعع اقبقل ص قظم حة،دن  قظم حة،دن   -2



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

125 

 YouTube اليوتيوباليوتيوب: : رابعاً رابعاً 

، ، عبييارة عيين موقييو إلكترونييي يوييرض فيييديو ات متنوعيية فييي شييتى مجيياالت الحييياةعبييارة عيين موقييو إلكترونييي يوييرض فيييديو ات متنوعيية فييي شييتى مجيياالت الحييياة  
  شا دة حية لمفييديو ات يورضيها بشيكل مباشير دون حاجيةشا دة حية لمفييديو ات يورضيها بشيكل مباشير دون حاجيةحيث يسما لمستخدميه من محيث يسما لمستخدميه من م

كمييا يميينا مشييا ديه فرصيية التوبييير عيين رأيهييم كمييا يميينا مشييا ديه فرصيية التوبييير عيين رأيهييم ، ، انشييا  حسيياب لممشييا دةانشييا  حسيياب لممشييا دة، أو ، أو تحميييلتحميييلإلييى إلييى 
 عدمه.عدمه.أو أو   عن طريق أبدا  أعجابهم بهعن طريق أبدا  أعجابهم به

يستخدم تقنية برنامم أدوبيي فيالش لغيرض المقياطو يستخدم تقنية برنامم أدوبيي فيالش لغيرض المقياطو ، ، 20052005بدأ  ذا الموقو عام بدأ  ذا الموقو عام   
 ..((2))المتحممةالمتحممة

 Instagram إنسجرامإنسجرام: : خامساً خامساً 

يييتم دعمييه يييتم دعمييه ، ، 20102010بييدأ بييالظهور عييام بييدأ بييالظهور عييام ، ، عبييارة عيين تطبيييق مجيياني لتبييادل الصييورعبييارة عيين تطبيييق مجيياني لتبييادل الصييور  
وبييدأ توزيوييه وبييدأ توزيوييه   20122012ثييم تطييور عييام ثييم تطييور عييام ، ، بودتيياتشبودتيياتش  واألسواألس، ، عمييى أجهييزة األس فييون واألس بييادعمييى أجهييزة األس فييون واألس بيياد
 عبر متجر  يتونز وجوجل بالس.عبر متجر  يتونز وجوجل بالس.

يتم مشياركتها يتم مشياركتها ، ، يضاد إليها فمتر رقمييضاد إليها فمتر رقمي، ، يتيا  ذا الموقو لممستخدم التقاط صورةيتيا  ذا الموقو لممستخدم التقاط صورة  
 ..  ((3))  يةيةجتماعجتماعاالاالجموعة متنوعة من خدمات الشبكات جموعة متنوعة من خدمات الشبكات في مفي م

 املبحث انثبني
أسبس املسؤونية اجلنبئية عن تجرائى اننشر انرقًي ونطبقهب 

 واجلهة املختصة ببننظر يف املنبزعبت اننبشئة عنهب
مواقييييو التواصييييل مواقييييو التواصييييل أو أو   عييييالمعييييالميشييييكل نشيييير بوييييض االمييييور فييييي الصييييحد وأجهييييزة اإليشييييكل نشيييير بوييييض االمييييور فييييي الصييييحد وأجهييييزة اإل  

بيير شييبكة اإلنترنييت جييرائم جنائييية مختمفيية لمييا تخمفييه ميين بيير شييبكة اإلنترنييت جييرائم جنائييية مختمفيية لمييا تخمفييه ميين عع  خييرلخييرلي والوسييائل األي والوسييائل األجتميياعجتميياعاالاال
األفييييراد وماتوييييد ميييين انتهاكييييات خطيييييرة لحييييق الخصوصييييية األفييييراد وماتوييييد ميييين انتهاكييييات خطيييييرة لحييييق الخصوصييييية أو أو   أضييييرار بحقييييوق المجتمييييوأضييييرار بحقييييوق المجتمييييو

واالعتيييدا  عميييى حرمييية الحيييياة الخاصييية ويمكييين رد المصيييالا المحميييية فيييي جيييرائم النشييير واالعتيييدا  عميييى حرمييية الحيييياة الخاصييية ويمكييين رد المصيييالا المحميييية فيييي جيييرائم النشييير 
                                                                                                                                                      

ا شااق فباا،د      يهةاا،ل د حةق اات د اشق داات زاا   اااق ة داااخ ،د  زوداااع د خود ااح دععخةااقف، دا دااات ا شااق فباا،د      يهةاا،ل د حةق اات د اشق داات زاا   اااق ة داااخ ،د  زوداااع د خود ااح دععخةااقف، دا دااات   -1

 2929ل صل ص20122012ل ل 11ل اد  د شهضت د  ربدتل زلرل طل اد  د شهضت د  ربدتل زلرل ط  ز ق نتز ق نت

 ..2222بهق  د ةر ل زرعع اقبقل صبهق  د ةر ل زرعع اقبقل ص  -  2

 ..2121ا شق فب،د      يهة،ل زرعع اقبقل صا شق فب،د      يهة،ل زرعع اقبقل ص  -  3
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مصمحة الوامية   مصمحة الوامية   المجموعة األولى تتمثل في الجرائم المضرة بالالمجموعة األولى تتمثل في الجرائم المضرة بال: : مجموعتينمجموعتينإلى إلى   الرقميالرقمي
والمجموعيية الثانييية تشييمل الجييرائم المضييرة باألشييخاص " طبيوييية ومونوييية " ممييا يتوجييب والمجموعيية الثانييية تشييمل الجييرائم المضييرة باألشييخاص " طبيوييية ومونوييية " ممييا يتوجييب 
تحديييد أسيياس المسييؤولية الجنائييية عيين جييرائم النشيير الرقمييي ونطاقهييا والجهيية المختصيية تحديييد أسيياس المسييؤولية الجنائييية عيين جييرائم النشيير الرقمييي ونطاقهييا والجهيية المختصيية 

 بالنظر في المنازعات الناشئة عنها. بالنظر في المنازعات الناشئة عنها. 

سييييياس سييييياس أأ))  ليييييذا سييييينتناول  يييييذا المبحيييييث فيييييي مطمبيييييين، نخصيييييص المطميييييب األولليييييذا سييييينتناول  يييييذا المبحيييييث فيييييي مطمبيييييين، نخصيييييص المطميييييب األول  
الجهة الجهة ))  ونخصص المطمب الثانيونخصص المطمب الثاني، ، ((المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر الرقمي ونطاقهاالمسؤولية الجنائية عن جرائم النشر الرقمي ونطاقها

 المختصة بالنظر بالمنازعات الناشئة عنها(. المختصة بالنظر بالمنازعات الناشئة عنها(. 

 املطهب االول
 ونطبقهب انرقًي تجرائى اننشر عن اجلنبئية املسؤونية أسبس

اص فيي اص فيي تود جرائم النشر الرقمي من الجرائم حديثة الوصير وليم تينظم بتشيريو خيتود جرائم النشر الرقمي من الجرائم حديثة الوصير وليم تينظم بتشيريو خي  
( الفصيل الثاليث ( الفصيل الثاليث 8484-8181حييث وردت بشيكل مجميل فيي الميواد )حييث وردت بشيكل مجميل فيي الميواد )، ، قانون الجنائي الوراقييقانون الجنائي الوراقيي

المودل تحت عنوان " المسؤولية في المودل تحت عنوان " المسؤولية في   19691969لسنة لسنة   111111من قانون الوقوبات الوراقي رقم من قانون الوقوبات الوراقي رقم 
  19681968لسيينة لسيينة   206206ميين قييانون المطبوعييات رقييم ميين قييانون المطبوعييات رقييم   1616كمييا حييددت المييادة كمييا حييددت المييادة ، ، جييرائم النشيير "جييرائم النشيير "

 ..((1))ز نشر ا ز نشر ا عددًا من الممنوعات التي ال يجو عددًا من الممنوعات التي ال يجو 

تتمثيل تتمثيل : : مجميوعتينمجميوعتينإليى إليى   يمكن رد ايمكن رد ا  عالمعالموالمصالا المحمية في جرائم النشر واإلوالمصالا المحمية في جرائم النشر واإل  
المجوعة األولى بالجرائم المضرة بالمصمحة الوامية مين أ مهيا جيرائم التحيريض والتحبييذ المجوعة األولى بالجرائم المضرة بالمصمحة الوامية مين أ مهيا جيرائم التحيريض والتحبييذ 

                                                           

 ز  اقنون د ةطبوفقث فو : " ع او  لن  ششر ي، د ةطبوع د ،ئ  :ز  اقنون د ةطبوفقث فو : " ع او  لن  ششر ي، د ةطبوع د ،ئ  :    1616نلج د ةقاة دنلج د ةقاة د  -  1

  خبار زقااق  بار دس د اةهو  ات لئ لفضاق  زاواس اداقاة د زاو ة لئ   ادس د او  د  لئ زا    او    خبار زقااق  بار دس د اةهو  ات لئ لفضاق  زاواس اداقاة د زاو ة لئ   ادس د او  د  لئ زا    او    زقزق  -11

 ز قزهم .ز قزهم .

  ر،      فوات د  ردج بق ،ئل د  ربدت ئد ل،  ت . ر،      فوات د  ردج بق ،ئل د  ربدت ئد ل،  ت .  زقزق  -22

ااراااقحهق ئزاااق  ااارئح  تيماااق  دعااااخ ةق  ت ااراااقحهق ئزاااق  ااارئح  تيماااق  دعااااخ ةق  ت  رااا،    ااا  د زاااو ة ئزفقهدةهاااق ئد اةهو  ااات ئز رااا،    ااا  د زاااو ة ئزفقهدةهاااق ئد اةهو  ااات ئز  زاااقزاااق  -33

ئدعنفلق دت ئد رع دت ئدعاودةدت ئد لاهدوندت ئد  شلار ت ئزاق حرض فوا  دأل اول بامز  د ،ئ ات ئدعنفلق دت ئد رع دت ئدعاودةدت ئد لاهدوندت ئد  شلار ت ئزاق حرض فوا  دأل اول بامز  د ،ئ ات 

 د ،د و، ئد  ق ع، .د ،د و، ئد  ق ع، .

 ئزق  حرض فو  د حمقخ د ارد م لئ ف،  لطقفت د  ودند  لئ دعاخهقنت بهدبت د ،ئ ت.ئزق  حرض فو  د حمقخ د ارد م لئ ف،  لطقفت د  ودند  لئ دعاخهقنت بهدبت د ،ئ ت.  -44

ذ د خفرااات بااد  ليااردا د شاا   لئ اوزدقحاا  لئ طود فاا  د ، شداات ذ د خفرااات بااد  ليااردا د شاا   لئ اوزدقحاا  لئ طود فاا  د ، شداات زااق  زداار د بغضااق  لئ د حاا د دث لئ باازااق  زداار د بغضااق  لئ د حاا د دث لئ باا  -55

 د ة خوفت لئ  ل،ع ئح،ح  د ،د ودت.د ة خوفت لئ  ل،ع ئح،ح  د ،د ودت.

 زق شمح ط شق  بقعا قن د ة خري بهق ي، د اةهو  ت د  ردادت .زق شمح ط شق  بقعا قن د ة خري بهق ي، د اةهو  ت د  ردادت .  -66

   خبر دنخهق ق   حرزت دآلادخ ئد  دم د  و دت د  قزت.  خبر دنخهق ق   حرزت دآلادخ ئد  دم د  و دت د  قزت.  زقزق  -99
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ومييا ومييا ، ، الهيئييات النظاميييةالهيئييات النظاميييةأو أو   والتشيجيو عمييى ارتكيياب عييدد ميين الجييرائم الماسيية بيي من الدولييةوالتشيجيو عمييى ارتكيياب عييدد ميين الجييرائم الماسيية بيي من الدوليية
 كإثارة الفتن والقوميات واالديان. كإثارة الفتن والقوميات واالديان.   أخرلأخرلن جرائم ن جرائم  و في فمكها م و في فمكها م

فالقييانون فالقييانون ، ، ((المسيياس بيي من الدولييةالمسيياس بيي من الدوليية))  عبيير القييانون الوراقييي عيين  ييذ  الجييرائم بوبييارةعبيير القييانون الوراقييي عيين  ييذ  الجييرائم بوبييارة  
كميا عبير عنهيا المشيرع كميا عبير عنهيا المشيرع ، ، ((السيمم الويامالسيمم الويام))  أوأو( ( لألمين الوياملألمين الويام))  يواقب عن كل ما يمثل تهدييداً يواقب عن كل ما يمثل تهدييداً 

 ..((1))((المصرس بوبارة )تكدير األمن الوامالمصرس بوبارة )تكدير األمن الوام

الوراقييي سييبيل مسييا لة المحييرض فييي بوييض الجييرائم حتييى لييو لييم الوراقييي سييبيل مسييا لة المحييرض فييي بوييض الجييرائم حتييى لييو لييم انييتهم المشييرع انييتهم المشييرع   
  -190190))  مثيييال ذليييك الجيييرائم المنصيييوص عميهيييا فيييي الميييوادمثيييال ذليييك الجيييرائم المنصيييوص عميهيييا فيييي الميييواد، ، يترتيييب عميييى التحيييريض أثيييريترتيييب عميييى التحيييريض أثييير

وجريمييييية التحيييييريض عميييييى ارتكييييياب جريمييييية مييييين الجيييييرائم وجريمييييية التحيييييريض عميييييى ارتكييييياب جريمييييية مييييين الجيييييرائم ، ، ( مييييين قيييييانون الوقوبيييييات( مييييين قيييييانون الوقوبيييييات197197
ض ض وجيييرائم التحيييريوجيييرائم التحيييري، ، ( مييين قيييانون الوقوبيييات( مييين قيييانون الوقوبيييات169169  -156156المنصيييوص عميهيييا فيييي الميييواد )المنصيييوص عميهيييا فيييي الميييواد )

الحرييييق الحرييييق أو أو   االتيييالداالتيييالدأو أو   السيييرقةالسيييرقةأو أو   بإحيييدل طيييرق الوالنيييية عميييى ارتكييياب جناييييات القتيييلبإحيييدل طيييرق الوالنيييية عميييى ارتكييياب جناييييات القتيييل
ويير ييا ميين الجنايييات التييي ميين شيي نها تكييدير األميين الوييام ولييو لييم يترتييب عمييى تحريضييه ويير ييا ميين الجنايييات التييي ميين شيي نها تكييدير األميين الوييام ولييو لييم يترتييب عمييى تحريضييه 

، ويمزم أن يكون التحريض من الوضوح وقيوة التي ثير بحييث يثبيت ليدل القاضيي ، ويمزم أن يكون التحريض من الوضوح وقيوة التي ثير بحييث يثبيت ليدل القاضيي ((2))نتيجةنتيجة
من صور جريمة التحريض المتصور حصولها بوسيمة من صور جريمة التحريض المتصور حصولها بوسيمة ، ، ((3))أن الجريمة وقوت بنا  عميه أن الجريمة وقوت بنا  عميه 

ميييى االنخيييراط فييييي خدمييية دوليييية ميييى االنخيييراط فييييي خدمييية دوليييية مييين وسيييائل النشيييير تحيييريض الجنيييد فييييي زمييين الحييييرب عمييين وسيييائل النشيييير تحيييريض الجنيييد فييييي زمييين الحييييرب ع
 ..((4))اجنبيةاجنبية

طبيوية ومونوية طبيوية ومونوية   –فتتمثل في الجرائم المضرة باألشخاص فتتمثل في الجرائم المضرة باألشخاص ، ، أما المجموعة الثانيةأما المجموعة الثانية  
ًا " الشييخص ًا " الشييخص يييراد بييه قانونيييييراد بييه قانونيي( ( الشييخصالشييخص))  مصييطمامصييطما، ، ميين صييور ا القييذد والسييب واال انييةميين صييور ا القييذد والسييب واال انيية  –

، الشيييخص الطبيويييي قيييد يكيييون فيييردًا مييين  حييياد ، الشيييخص الطبيويييي قيييد يكيييون فيييردًا مييين  حييياد ((5))" الشيييخص المونيييوس " " الشيييخص المونيييوس " أو أو   الطبيويييي "الطبيويييي "
مين مين ، ، مكمفيًا بخدمية عامية بالدوليةمكمفيًا بخدمية عامية بالدوليةأو أو   الناس وقد يكون ذو صفة رسمية كي ن يكيون موظفياً الناس وقد يكون ذو صفة رسمية كي ن يكيون موظفياً 

                                                           

 ..2222ل صل ص20042004ل ل 11د ةخح،ةل د  قهرةل طد ةخح،ةل د  قهرةل طناقا د برداف،ل عرد م د لحقيت ئد ششرل د ةاةوفت ناقا د برداف،ل عرد م د لحقيت ئد ششرل د ةاةوفت   -  1

   ز  اقنون د   وبقث د  ردا،.  ز  اقنون د   وبقث د  ردا،.11//112112د ةقاة دد ةقاة د  -  2

ل ل 11لحةاا، د ةهاا، ل لمااري د شااقي ،ل عاارد م د لااحقيت ئد ششاارل اد  د مخاا  د  قنوندااتل د  ااقهرةل طلحةاا، د ةهاا، ل لمااري د شااقي ،ل عاارد م د لااحقيت ئد ششاارل اد  د مخاا  د  قنوندااتل د  ااقهرةل ط  -  3

 ..101101-1919ل صل ص20052005

   ز  اقنون د   وبقث د  ردا،.  ز  اقنون د   وبقث د  ردا،.11//161161د ةقاة دد ةقاة د  -  4

ائ دت د اشق دااات  تماا قص د ة شو ااات " ا دااات ز ق نااات "  ااااق ت ائ دت د اشق دااات  تماا قص د ة شو ااات " ا دااات ز ق نااات "  ااااق ت بقاااح فبااا،د وطد  زحةاا،ل د ةرااابقاااح فبااا،د وطد  زحةاا،ل د ةرااا  -  5

 ..1010ل صل ص11201120زقعرخدر ز ،زت      ودت د  قنونل عقز ت بغ،دال زقعرخدر ز ،زت      ودت د  قنونل عقز ت بغ،دال 
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ابييييرز صييييور الجييييرائم المضييييرة باألشييييخاص جييييرائم القييييذد والسييييبب عبيييير وسييييائل النشيييير ابييييرز صييييور الجييييرائم المضييييرة باألشييييخاص جييييرائم القييييذد والسييييبب عبيييير وسييييائل النشيييير 
السب السب أو أو   توافر الوالنية لتجريم الفول ك ن يحصل القذدتوافر الوالنية لتجريم الفول ك ن يحصل القذدحيث يشترط القانون حيث يشترط القانون ، ، عالمعالمواإلواإل

 ..عالمعالمفي وسيمة من وسائل النشر واإلفي وسيمة من وسائل النشر واإل

عنصيير الوالنييية متحقييق حكمييًا بصييدور الصييحيفة منهييا " الصييحد اإللكترونييية " عنصيير الوالنييية متحقييق حكمييًا بصييدور الصييحيفة منهييا " الصييحد اإللكترونييية "   
وتوزيوها كما أن عنصر الوالنية متحقق بمجرد وتوزيوها كما أن عنصر الوالنية متحقق بمجرد   ((2))والسب والسب   ((1))المتضمنة لوبارات القذد المتضمنة لوبارات القذد 

عبيير صييفحات عبيير صييفحات أو أو   شاشييات التمفزيييونشاشييات التمفزيييونأو أو   ، لقييا  عبيير االذاعيية، لقييا  عبيير االذاعييةمحيياورة أمحيياورة أأو أو   إذاعيية برنيياممإذاعيية برنييامم
 طالما أنها جا زة الطالع الغير عميها فهي جريمة تامة .طالما أنها جا زة الطالع الغير عميها فهي جريمة تامة .( ( الفيس بوكالفيس بوك))  اإلنترنتاإلنترنت

حريييية التوبيييير عييين اليييرأس بكافييية الوسيييائل حريييية التوبيييير عييين اليييرأس بكافييية الوسيييائل   20052005لقيييد كفيييل دسيييتور الويييراق لسييينة لقيييد كفيييل دسيييتور الويييراق لسييينة   
   ::( منه التي نصت عمى( منه التي نصت عمى3838حسب المادة )حسب المادة )

 كل الوسائل كل الوسائل حرية التوبير عن الرأس بحرية التوبير عن الرأس ب  -11" " 

 ""  عالمعالمحرية الصحافة والصناعة واالعالن والنشر واإلحرية الصحافة والصناعة واالعالن والنشر واإل  -22  

، ، اال أن  ييذ  الحرييية مقيييدة بضييرورة المحافظيية عمييى النظييام الوييام واآلداب الوامييةاال أن  ييذ  الحرييية مقيييدة بضييرورة المحافظيية عمييى النظييام الوييام واآلداب الواميية  
" لكييل فييرد " لكييل فييرد ::( ميين الدسييتور الوراقييي( ميين الدسييتور الوراقييي1717ومصييداق ذلييك مييا ورد فييي الفقييرة أواًل ميين المييادة )ومصييداق ذلييك مييا ورد فييي الفقييرة أواًل ميين المييادة )

مييو حقييوق اآلخييرين واآلداب الوامييية " مييو حقييوق اآلخييرين واآلداب الوامييية " يتنييافى يتنييافى   الحييق فييي الخصوصييية الشخصييية بميييا الالحييق فييي الخصوصييية الشخصييية بميييا ال
" تكفييل الدوليية " تكفييل الدوليية   ::( ميين الدسييتور الوراقييي التييي نصييت عمييى( ميين الدسييتور الوراقييي التييي نصييت عمييى3838وكييذلك مييا ورد فييي المييادة )وكييذلك مييا ورد فييي المييادة )

: : ثانييياً ثانييياً ، ، حرييية التوبييير عيين الييرأس بكييل الوسييائلحرييية التوبييير عيين الييرأس بكييل الوسييائل: : بمييا ال يخييل بالنظييام الوييام واآلداب أوالً بمييا ال يخييل بالنظييام الوييام واآلداب أوالً 
( ( 77فيي الفقييرة )فيي الفقييرة )" وكيذلك مييا ورد " وكيذلك مييا ورد ......والنشير،والنشير،  عييالمعييالمحريية الصيحافة والطباعيية واالعيالن واإلحريية الصيحافة والطباعيية واالعيالن واإل

" ما يوتبر انتهاكًا لحرمة اآلداب والقييم الخمقيية " ما يوتبر انتهاكًا لحرمة اآلداب والقييم الخمقيية : : ( من قانون المطبوعات( من قانون المطبوعات1616من المادة )من المادة )
اليذ ن ميا  يو االطيار المفيا يمي " لمنظيام الويام " و " اليذ ن ميا  يو االطيار المفيا يمي " لمنظيام الويام " و " إليى إليى   الوامة " والسؤال الذس يتبادرالوامة " والسؤال الذس يتبادر

 اآلداب الوامة " ؟ اآلداب الوامة " ؟ 
                                                           

  ز  اقنون د   وبقث د  رداا، د  اذي بمنا : " د  اذي هاو دااشقا   ز  اقنون د   وبقث د  رداا، د  اذي بمنا : " د  اذي هاو دااشقا 433433  ز  د ةقاة د  ز  د ةقاة د11فريج د ف رة دفريج د ف رة د  -  1

حج لن حوع  ف اقخ زا  لااش،ث   دا  حج لن حوع  ف اقخ زا  لااش،ث   دا  ئدا ت ز دشت     د غدر بمح،ت طرج د  وندت ز  ممنهق  و  ئدا ت ز دشت     د غدر بمح،ت طرج د  وندت ز  ممنهق  و  

 لئ دحخ ق   فش، لهح ئطش  ".لئ دحخ ق   فش، لهح ئطش  ".

  ز  اقنون د   وبقث د  ردا، د ر  بمن : " د ر  هاو  زا، د غدار بةاق   ا،    ز  اقنون د   وبقث د  ردا، د ر  بمن : " د ر  هاو  زا، د غدار بةاق   ا،  434434فريج د ةقاة دفريج د ةقاة د  -  2

 مري  ئدفخبق   لئ  ارح م و   ئلن  م  خضة  ذ ك داشقا ئدا ت ز دشت ".مري  ئدفخبق   لئ  ارح م و   ئلن  م  خضة  ذ ك داشقا ئدا ت ز دشت ".
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ي احيد قراراتهيا: " ي احيد قراراتهيا: " اجابت المحكمة االتحاديية الومييا فيي الويراق عين  يذا السيؤال فياجابت المحكمة االتحاديية الومييا فيي الويراق عين  يذا السيؤال في  
الييييوارد ذكر ييييا فييييي بالدسييييتور وفييييي الييييوارد ذكر ييييا فييييي بالدسييييتور وفييييي ( ( اآلداب الوامييييةاآلداب الواميييية))  ومفهييييومومفهييييوم( ( النظييييام الوييييامالنظييييام الوييييام))  أن مفهييييومأن مفهييييوم

واذا ارييد واذا ارييد ......القوانين  ي فكرة عامة تحدد ا في كثير من المواضييو النصيوص القانونيية القوانين  ي فكرة عامة تحدد ا في كثير من المواضييو النصيوص القانونيية 
إليييى إليييى   كيييان التصيييرد مخيييالد لمنظيييام الويييام واآلداب الوامييية فيميييزم الرجيييوعكيييان التصيييرد مخيييالد لمنظيييام الويييام واآلداب الوامييية فيميييزم الرجيييوعإذا إذا   مورفييية ميييامورفييية ميييا
فييإذا لييم يوجييد نييص فييإذا لييم يوجييد نييص ، ، كييان التصييرد محظييورًا ميين عدمييهكييان التصييرد محظييورًا ميين عدمييهإذا إذا   ت كافيية لمورفيية مييات كافيية لمورفيية ميياالتشييريواالتشييريوا

كيان التصيرد مخالفيًا لمنظيام كيان التصيرد مخالفيًا لمنظيام إذا إذا   القضيا  فهيو اليذس يقيرر مياالقضيا  فهيو اليذس يقيرر مياإلى إلى   فيقتضى األمر الرجوعفيقتضى األمر الرجوع
وذلك في ضو  القواعد المجتموية التي توافق عميها افراد المجتمو وذلك في ضو  القواعد المجتموية التي توافق عميها افراد المجتمو ، ، الوام واآلداب الوامةالوام واآلداب الوامة

 في زمان ومكان موينين ...".في زمان ومكان موينين ...".

أن نطيياق النشيير الرقمييي يجييب أن يكييون وفييق ضييوابط أن نطيياق النشيير الرقمييي يجييب أن يكييون وفييق ضييوابط ، ، مييص ممييا تقييدم اعييال مييص ممييا تقييدم اعييال نخنخ  
ومفا يم محددة وأن ال يكون مخالفًا لمنظيام الويام واآلداب الوامية وال يشيكل اعتيدا  عميى ومفا يم محددة وأن ال يكون مخالفًا لمنظيام الويام واآلداب الوامية وال يشيكل اعتيدا  عميى 

بمصييالا االشيخاص واال عييد جريميية توجييب الوقيياب وأن بمصييالا االشيخاص واال عييد جريميية توجييب الوقيياب وأن أو أو   القضيايا الماسيية بيي من الدولييةالقضيايا الماسيية بيي من الدوليية
 ..((1))ئيس تحرير  وكاتب المقال ئيس تحرير  وكاتب المقال المسؤولية تطال مالك المطبوع الدورس ور المسؤولية تطال مالك المطبوع الدورس ور 

 املطهب انثبني
 اجلهة املختصة ببننظر يف املنبزعبت اننبشئة عن اننشر انرقًي

إلييى إلييى   بغييية اشيياعة مبييدأ التخصييص فييي عمييل القضييا  فقييد أتجييه المشييرع الوراقيييبغييية اشيياعة مبييدأ التخصييص فييي عمييل القضييا  فقييد أتجييه المشييرع الوراقييي  
وذلييك بموجييب بيييان مجمييس القضييا  وذلييك بموجييب بيييان مجمييس القضييا    عييالمعييالمانشييا  محكميية متخصصيية بقضييايا النشيير واإلانشييا  محكميية متخصصيية بقضييايا النشيير واإل

ونشييير البييييان فيييي الوقيييائو الوراقيييية بالويييدد ونشييير البييييان فيييي الوقيييائو الوراقيييية بالويييدد   20102010//77//1111( فيييي ( فيييي /ق/أ/ق/أ8181االعميييى بالويييدد)االعميييى بالويييدد)
  عييييالمعييييالمومارسييييت المحكميييية المتخصصيييية بقضييييايا النشيييير واإلومارسييييت المحكميييية المتخصصيييية بقضييييايا النشيييير واإل  20102010//88//22( فييييي ( فييييي 41604160))

المييييييدني المييييييدني ))  فييييييي شييييييقيهافييييييي شييييييقيها  عييييييالمعييييييالمعممهييييييا ونظييييييرت الييييييدعاول الخاصيييييية بقضييييييايا النشيييييير واإلعممهييييييا ونظييييييرت الييييييدعاول الخاصيييييية بقضييييييايا النشيييييير واإل
 ..((2))((والجزائيوالجزائي

                                                           
ل د  اارد  زششااو ل دحمااق  ل د  اارد  زششااو ل دحمااق  20122012//1010//1111ياا، ياا،   20122012ححقا اات / ححقا اات / /د/د6363ااارد  د ةحمةاات دعححقا اات د  ودااق د ةاارام ااارد  د ةحمةاات دعححقا اات د  ودااق د ةاارام   -  1

ل دف،دا د  قض، ع فر نق ر حرد ل يخح، د ااود  ل د ةاوا، ل دف،دا د  قض، ع فر نق ر حرد ل يخح، د ااود  ل د ةاوا، 20122012ئارد دث  ةحمةت دعححقا ت د  ودق   ق  ئارد دث  ةحمةت دعححقا ت د  ودق   ق  

 ..  2525-2323ل صل ص20132013د  قزسل آذد ل د  قزسل آذد ل 

فودهاقل ا داات فودهاقل ا داات   فودا حرد   قاد  د  بد، ل د خ ر  ي، حر ت د خ بدر ئد فمار ئد ارل  ئد ةراائ دت د ةخرحباتفودا حرد   قاد  د  بد، ل د خ ر  ي، حر ت د خ بدر ئد فمار ئد ارل  ئد ةراائ دت د ةخرحبات  -  2

    22ححودودت ي، ضو  دحمق  زحمةت اضق ق د ششر ئدةفو ل بحذ زششو  يا، زاوات د خشار ع ئد  ضاق  د  ا،ادححودودت ي، ضو  دحمق  زحمةت اضق ق د ششر ئدةفو ل بحذ زششو  يا، زاوات د خشار ع ئد  ضاق  د  ا،اد

 ..139139ل بغ،دال صل بغ،دال ص20162016 رشت  رشت 
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  ((1))الودييد مين القيرارات الودييد مين القيرارات   عيالمعيالموقد أصدرت المحكمية المختصية بقضيايا النشير واإلوقد أصدرت المحكمية المختصية بقضيايا النشير واإل  
مين قبيل المشيكو مين قبيل المشيكو ( ( الفييس بيوكالفييس بيوك))  ييجتمياعجتمياعأن ما نشر عمى موقيو التواصيل االأن ما نشر عمى موقيو التواصيل اال  ......منها: " منها: " 

ي والييوظيفي ي والييوظيفي جتميياعجتميياعمنييه بحييق المشييتكي يشييكل اسييا ة وقييذد وتشييهير بسييموته ومركييز  االمنييه بحييق المشييتكي يشييكل اسييا ة وقييذد وتشييهير بسييموته ومركييز  اال
ييية والصييحافية ييية والصييحافية عالمعالموتجيياوز لحرييية الييرأس التييي كفمهييا الدسييتور وخييروج عيين الموييايير اإلوتجيياوز لحرييية الييرأس التييي كفمهييا الدسييتور وخييروج عيين الموييايير اإل

ي واالعتبييييارس ي واالعتبييييارس جتميييياعجتميييياعفسيييياد الييييذوق والغاييييية منييييه التسييييقيط االفسيييياد الييييذوق والغاييييية منييييه التسييييقيط االأو أو   خييييدش الحيييييا خييييدش الحيييييا التييييي ال تالتييييي ال ت
( ( عمييييه ولمييييا تقيييدم ولكفايييية االدليييية المتحصيييمة ضيييد المييييتهم )م.ع.دعمييييه ولمييييا تقيييدم ولكفايييية االدليييية المتحصيييمة ضيييد المييييتهم )م.ع.د، ، والمهنيييي لمشيييتكيوالمهنيييي لمشيييتكي

والمتمثميييية فيييييي اقيييييوال المشييييتكي والمقييييياالت المنشيييييورة واعتييييراد الميييييتهم وتقريييييير الخبيييييرا  والمتمثميييية فيييييي اقيييييوال المشييييتكي والمقييييياالت المنشيييييورة واعتييييراد الميييييتهم وتقريييييير الخبيييييرا  
( ميين ( ميين 11//344344وفييق أحكييام المييادة )وفييق أحكييام المييادة )( ( .ع.د.ع.دمم))  القضييائيين و ييي ادليية كافييية ألدانييه المييتهمالقضييائيين و ييي ادليية كافييية ألدانييه المييتهم

قييانون الوقوبييات الوراقييي لييذا قييررت المحكميية ادانتييه بموجبهييا وتحديييد عقوبتييه بمقتضييا ا قييانون الوقوبييات الوراقييي لييذا قييررت المحكميية ادانتييه بموجبهييا وتحديييد عقوبتييه بمقتضييا ا 
/أ قيرارًا حضيوريًا قياباًل لمتميييز وافهيم عمنيًا فيي /أ قيرارًا حضيوريًا قياباًل لمتميييز وافهيم عمنيًا فيي 182182وصدر القيرار اسيتنادًا ألحكيام الميادة وصدر القيرار اسيتنادًا ألحكيام الميادة 

2727//33//20162016  . ". " 

فيييي احيييد فيييي احيييد   عيييالمعيييالمنشييير واإلنشييير واإلوفيييي مجيييال التويييويض الميييدني ذ بيييت محكمييية قضيييايا الوفيييي مجيييال التويييويض الميييدني ذ بيييت محكمييية قضيييايا ال  
  20102010//99//1010قييدم الخبييير القضييائي المخييتص تقرييير  المييؤرخ فييي قييدم الخبييير القضييائي المخييتص تقرييير  المييؤرخ فييي ......" " : : إلييىإلييى  ((2))قراراتهييا قراراتهييا 

رئيس تحريير رئيس تحريير ))  والذس جا  موماًل ومسببًا بش ن قيام المسؤولية المهنية بحق المدعى عميهوالذس جا  موماًل ومسببًا بش ن قيام المسؤولية المهنية بحق المدعى عميه
عن واقوة النشير موضيوع اليدعول وأن ميا نشير مين مقيال الميدعى عن واقوة النشير موضيوع اليدعول وأن ميا نشير مين مقيال الميدعى ( ( جريدة البينة الجديدةجريدة البينة الجديدة

يشيكل واقوية قيذد واسيا ة وخطي  منييًا يشيكل واقوية قيذد واسيا ة وخطي  منييًا 20102010//55//1616( فيي ( فيي 10551055))ه بصيحيفته بالويدده بصيحيفته بالويددعميعمي
سيببًا لمحكيم ومين سيببًا لمحكيم ومين   خرلخرلرتب ضررًا ادبيًا ومونويًا وجا  التقرير يصما مو ادلة الدعول األرتب ضررًا ادبيًا ومونويًا وجا  التقرير يصما مو ادلة الدعول األ

كييل مييا تقييدم تجييد  ييذ  المحكميية بييي ن اركييان المسييؤولية المدنييية التقصيييرية متييوفرة بحيييق كييل مييا تقييدم تجييد  ييذ  المحكميية بييي ن اركييان المسييؤولية المدنييية التقصيييرية متييوفرة بحيييق 
دبيييي اليييذس أصييياب الميييدعى عييين  يييذ  المسيييؤولية دبيييي اليييذس أصييياب الميييدعى عييين  يييذ  المسيييؤولية الميييدعى عمييييه بميييا يوجيييب الضيييرر االالميييدعى عمييييه بميييا يوجيييب الضيييرر اال

والخط  المهني التقصيرس الناجم عنها لذلك وبالطمب قررت  ذ  المحكمة بيالزام الميدعى والخط  المهني التقصيرس الناجم عنها لذلك وبالطمب قررت  ذ  المحكمة بيالزام الميدعى 
                                                           

 ل د  رد  زششاو  يا،  خاقخ د ةاخ   زا  دعحماق   ل د  رد  زششاو  يا،  خاقخ د ةاخ   زا  دعحماق  20162016//33//2929ي، ي،   20162016/ نشر /عشى / / نشر /عشى / 22د  رد  دد  رد  د  -  1

ر زوداااع د خود ااح دععخةااقف، ئدضاارد  دبااردس ر زوداااع د خود ااح دععخةااقف، ئدضاارد  دبااردس د  ضااق دت ياا، د ةرااائ دت د شقماابت فاا  د ششاار فبااد  ضااق دت ياا، د ةرااائ دت د شقماابت فاا  د ششاار فباا

ل ل 20122012د هودح  د ةحةو تل دف،دا  قظم حةا،دن د ب ئنا،ل فةاق  فب،د حراد  د  ار   واا،ل بغا،دال د هودح  د ةحةو تل دف،دا  قظم حةا،دن د ب ئنا،ل فةاق  فب،د حراد  د  ار   واا،ل بغا،دال 

 ..1212-1919صص

ل د  رد  زششو  ي،  خاقخ دحماق  زحمةات اضاق ق ل د  رد  زششو  ي،  خاقخ دحماق  زحمةات اضاق ق 20102010//11//2121  ي،   ي، 20102010/ نشر ز،ن، // نشر ز،ن، /11د  رد  دد  رد  د  -  2

ز،  ودح دبردهدم د ةشقه، ل مهقخ دحة،  قاد ل بغ،دال ز،  ودح دبردهدم د ةشقه، ل مهقخ دحة،  قاد ل بغ،دال د ششر ئدةفو ل د  رم د ة،ن،ل  ف،دا د ةحقد ششر ئدةفو ل د  رم د ة،ن،ل  ف،دا د ةحق

 ..2121-2020ل صل ص20122012
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عراقيييييي ورد دعيييييول الميييييدعي عراقيييييي ورد دعيييييول الميييييدعي الميييييدعي مبمغيييييًا قيييييدر  ممييييييونين دينيييييار الميييييدعي مبمغيييييًا قيييييدر  ممييييييونين دينيييييار إليييييى إليييييى   عمييييييه بت ديتيييييهعمييييييه بت ديتيييييه
 ..."....".بالزيادةبالزيادة

رار بالوميييل ليييذا تيييم رار بالوميييل ليييذا تيييم ليييم يكتيييب لهيييا االسيييتمليييم يكتيييب لهيييا االسيييتم  عيييالمعيييالماال أن محكمييية قضيييا  النشييير واإلاال أن محكمييية قضيييا  النشييير واإل  
( ( 6969))الغاؤ ييا بموجييب البيييان بموجييب البيييان الصييادر ميين مجمييس القضييا  االعمييى بالوييددالغاؤ ييا بموجييب البيييان بموجييب البيييان الصييادر ميين مجمييس القضييا  االعمييى بالوييدد

ومين ومين   20172017/نيسيان //نيسيان /1717( فيي ( فيي 44434443))والمنشور في الوقائو الوراقيية الويددوالمنشور في الوقائو الوراقيية الويدد  20172017لسنة لسنة 
محياكم الجيزا  فيميا يتوميق بالشيق الجزائيي ومحياكم البيدا ة فيميا محياكم الجيزا  فيميا يتوميق بالشيق الجزائيي ومحياكم البيدا ة فيميا إلى إلى   ثم عاد االختصاصثم عاد االختصاص

 المدني .المدني .  يتومق بالشقيتومق بالشق

ي اشييكالية قانونييية ي اشييكالية قانونييية جتميياعجتميياعويثيير موضييوع النشيير الرقمييي وعبيير مواقيو التواصييل االويثيير موضييوع النشيير الرقمييي وعبيير مواقيو التواصييل اال  
وذلييك لغييياب اليينص الوقييابي الخيياص بتجييريم جييرائم النشيير المسييتحدثة ممييا يتوجييب عمييى وذلييك لغييياب اليينص الوقييابي الخيياص بتجييريم جييرائم النشيير المسييتحدثة ممييا يتوجييب عمييى 
القضييا  تطويييو النصييوص الوقابييية بمييا يييتال م مييو التطييور الحاصييل و ييذا مييا دأب عميييه القضييا  تطويييو النصييوص الوقابييية بمييا يييتال م مييو التطييور الحاصييل و ييذا مييا دأب عميييه 

 : : إلىإلى  ((1))د قراراته د قراراته القضا  الوراقي فقد ذ ب في أحالقضا  الوراقي فقد ذ ب في أح

" لدل التدقيق والمداولة وجد إن الطون التميييزس مقيدم ضيمن الميدة القانونيية قيرر " لدل التدقيق والمداولة وجد إن الطون التميييزس مقيدم ضيمن الميدة القانونيية قيرر 
قبوليييه شيييكاًل وليييدل عطيييد النظييير عميييى القيييرار الممييييز وجيييد أنيييه ييييير صيييحيا ومخيييالد قبوليييه شيييكاًل وليييدل عطيييد النظييير عميييى القيييرار الممييييز وجيييد أنيييه ييييير صيييحيا ومخيييالد 
لمقانون ألن محكمة الجينا ومين قبمهيا محكمية التحقييق قيد أخطانيا فيي التكيييد القيانوني لمقانون ألن محكمة الجينا ومين قبمهيا محكمية التحقييق قيد أخطانيا فيي التكيييد القيانوني 

( ذليييك أن الميييتهم الميييذكور أذ اعتيييرد صيييراحة فيييي كافييية أدوار ( ذليييك أن الميييتهم الميييذكور أذ اعتيييرد صيييراحة فيييي كافييية أدوار ......ميييتهم )ميييتهم )السيييميم لفويييل الالسيييميم لفويييل ال
باسم باسم ( ( الفايبرالفايبر))  ييجتماعجتماعالتحقيق والمحاكمة ب نشا  صفحة و مية عمى مواقو التواصل االالتحقيق والمحاكمة ب نشا  صفحة و مية عمى مواقو التواصل اال

إليى إليى   المشتكي ووضو صورة المشتكي الشخصية عمى تمك الصيفحة واسيتخدامها لإلسيا ةالمشتكي ووضو صورة المشتكي الشخصية عمى تمك الصيفحة واسيتخدامها لإلسيا ة
مشيييتكي وبيانتيييه و يييذا الفويييل يشيييكل مشيييتكي وبيانتيييه و يييذا الفويييل يشيييكل األخيييرين لوجيييود خالفيييات مويييه وبيييذلك انتحيييل اسيييم الاألخيييرين لوجيييود خالفيييات مويييه وبيييذلك انتحيييل اسيييم ال

( مين قيانون الوقوبيات قيد عرفيت التزويير ( مين قيانون الوقوبيات قيد عرفيت التزويير 286286صورة من صور التزوير وبما أن المادة )صورة من صور التزوير وبما أن المادة )
أس محيرر أخير بإحيدل الطيرق أس محيرر أخير بإحيدل الطيرق أو أو   وثيقيةوثيقيةأو أو   ب نه تغيير الحقيقيية بقصيد الغيش فيي مسيتندب نه تغيير الحقيقيية بقصيد الغيش فيي مسيتند

  الواميةالوامية  تغييرًا من شي نه إحيداث ضيررًا بالمصيمحةتغييرًا من شي نه إحيداث ضيررًا بالمصيمحة، ، المونوية التي بينها القانونالمونوية التي بينها القانونأو أو   الماديةالمادية
الواردة فيي الينص اعيال  الواردة فيي الينص اعيال  ( ( أس محرر اخرأس محرر اخر))  بشخص من االشخاص وبذلك تكون كممةبشخص من االشخاص وبذلك تكون كممةأو أو 

                                                           

ل ل 20112011//33//3131  يا،   يا، 20112011/ ث س// ث س/5959زحمةت داخبشقي د ةزش  دعححقا تل د هدبت د خةدد  ات بق  ا،ا دزحمةت داخبشقي د ةزش  دعححقا تل د هدبت د خةدد  ات بق  ا،ا د  -  1

 ..  دد  رد  غدر زششو دد  رد  غدر زششو 
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يمكيين أن تييدخل تحييت مفهومهييا المحيييررات يييير الورقييية كييالمحررات اإللكترونييية ومنهيييا يمكيين أن تييدخل تحييت مفهومهييا المحيييررات يييير الورقييية كييالمحررات اإللكترونييية ومنهيييا 
اسيييتخدامها إال باإلجابييية عيييين اسيييتخدامها إال باإلجابييية عيييين أو أو   ي التيييي ال يمكييين فتحهييياي التيييي ال يمكييين فتحهييياجتمييياعجتمييياعصيييفحات التواصيييل االصيييفحات التواصيييل اال

/ عاشييرًا( ميين قييانون / عاشييرًا( ميين قييانون 11  ويسييند  ميياورد فييي المييادة )  ويسييند  ميياورد فييي المييادة )بوييض البيانييات ومييايوزز  ييذا االتجييابوييض البيانييات ومييايوزز  ييذا االتجييا
وقيد عرفيت المسيتندات وقيد عرفيت المسيتندات   20122012لسينة لسينة   7878التوقيو اإللكتروني والموامالت اإللكترونية رقم التوقيو اإللكتروني والموامالت اإللكترونية رقم 
تسيتقبل تسيتقبل أو أو   ترسيلترسيلأو أو   تخيزنتخيزنأو أو   تبيرممتبيرممأو أو   اإللكترونية ب نهيا المحيررات والوثيائق التيي تنشي اإللكترونية ب نهيا المحيررات والوثيائق التيي تنشي 

ذا األسييياس البيييد مييين مواكبييية ذا األسييياس البيييد مييين مواكبييية بوسيييائل الكترونيييية بميييا فيهيييا ذليييك تبيييادل البيانيييات وعميييى  يييبوسيييائل الكترونيييية بميييا فيهيييا ذليييك تبيييادل البيانيييات وعميييى  ييي
التطييورات الحاصييمة فييي مجييال تكنولوجيييا المومومييات واالتصيياالت وأنشييطة اإلنترنييت بمييا التطييورات الحاصييمة فييي مجييال تكنولوجيييا المومومييات واالتصيياالت وأنشييطة اإلنترنييت بمييا 
ينسجم والتطورات القانونية في الحوادث اإللكترونية وتطويو النظام القانوني التقميدس بما ينسجم والتطورات القانونية في الحوادث اإللكترونية وتطويو النظام القانوني التقميدس بما 

يقيية يقيية ييتال م ميو تميك الحيوادث وحييث إن الميتهم ليم يقيم بتحرييد الصيفحة الشخصيية الحقييتال م ميو تميك الحيوادث وحييث إن الميتهم ليم يقيم بتحرييد الصيفحة الشخصيية الحق
نما اصطنو صفحة جدييدة ليه ييير حقيقيية ونسيبها لممشيتكي بقصيد االضيرار  نما اصطنو صفحة جدييدة ليه ييير حقيقيية ونسيبها لممشيتكي بقصيد االضيرار لممشتكي وا  لممشتكي وا 

حكام المادة ) حكام المادة )به وبذلك يكون فومه ينطبق وا  ( مين قيانون الوقوبيات الوراقيي وبميا أن ( مين قيانون الوقوبيات الوراقيي وبميا أن 292292به وبذلك يكون فومه ينطبق وا 
المتهم أيضًا قد استخدم ذلك التطبييق فقيد ارتكيب فوياًل اخير و يو االسيتومال وفيق احكيام المتهم أيضًا قد استخدم ذلك التطبييق فقيد ارتكيب فوياًل اخير و يو االسيتومال وفيق احكيام 

( ميين ذات القييانون باعتبار ييا جييرائم ناتجيية عيين أفوييال مرتبطيية ( ميين ذات القييانون باعتبار ييا جييرائم ناتجيية عيين أفوييال مرتبطيية 229292بدالليية بدالليية   298298))  المييادةالمييادة
( ميييين قييييانون أصييييول ( ميييين قييييانون أصييييول 132132ببوضييييها يجمييييو بينهمييييا يييييرض واحييييد وفييييق احكييييام المييييادة )ببوضييييها يجمييييو بينهمييييا يييييرض واحييييد وفييييق احكييييام المييييادة )

عمييه ولميا تقيدم نقيض كافية القيرارات الصيادرة فيي اليدعول والتيدخل عمييه ولميا تقيدم نقيض كافية القيرارات الصيادرة فيي اليدعول والتيدخل ، ، المحاكمات الجزائيةالمحاكمات الجزائية
( ونقضييييه واعييييادة ( ونقضييييه واعييييادة 20120199//11//2424فييييي فييييي   20192019/احاليييية//احاليييية/4545تمييييييزًا بقييييرار اإلحاليييية المييييرقم )تمييييييزًا بقييييرار اإلحاليييية المييييرقم )

احكيييييام الميييييواد احكيييييام الميييييواد إليييييى إليييييى   محكمييييية تحقييييييق الخضييييير إلتبييييياع ميييييا تقيييييدم اسيييييتناداً محكمييييية تحقييييييق الخضييييير إلتبييييياع ميييييا تقيييييدم اسيييييتناداً إليييييى إليييييى   اليييييدعولاليييييدعول
لسيييينة لسيييينة 104104( ميييين قييييانون أصييييول المحاكمييييات الجزائييييية وبدالليييية القييييرار ( ميييين قييييانون أصييييول المحاكمييييات الجزائييييية وبدالليييية القييييرار 264264وو77/أ//أ/259259))

 ".".20192019//33//3131، واشوار محكمة جنا الخضر بذلك وصدر القرار باالتفاق في ، واشوار محكمة جنا الخضر بذلك وصدر القرار باالتفاق في 19881988

مشييكمة حييول تحديييد المحكميية مشييكمة حييول تحديييد المحكميية ( ( الموبايييلالموبايييل))  صييالصييالكمييا يثييير النشيير عبيير وسييائل االتكمييا يثييير النشيير عبيير وسييائل االت  
اعتبييار مكييان تمقييي اعتبييار مكييان تمقييي إلييى إلييى   المختصيية فييي التحقيييق وفييي  ييذا المجييال ذ ييب القضييا  الوراقيييالمختصيية فييي التحقيييق وفييي  ييذا المجييال ذ ييب القضييا  الوراقييي



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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المكالمة الهاتفية بالموبايل  و المكان اليذس تحيدد عميى اساسيه المحكمية المختصية وفيي المكالمة الهاتفية بالموبايل  و المكان اليذس تحيدد عميى اساسيه المحكمية المختصية وفيي 
 ::لىلىإإ  ((1)) ذا االتجا  ذ بت محكمة استئناد ذس قار االتحادية في قرار لها  ذا االتجا  ذ بت محكمة استئناد ذس قار االتحادية في قرار لها 

" لدل التدقيق والمداولة وجد أن المشتكين من سكنة سيوق الشييوخ وأن االتصيال " لدل التدقيق والمداولة وجد أن المشتكين من سكنة سيوق الشييوخ وأن االتصيال   
الهييياتفي اليييوارد مييين  ييياتد الميييتهم  ييياتد المشيييتكية تيييم عنيييدما كانيييت المشيييتكية فيييي دار الهييياتفي اليييوارد مييين  ييياتد الميييتهم  ييياتد المشيييتكية تيييم عنيييدما كانيييت المشيييتكية فيييي دار 

محكميية جيينا سييوق الشيييوخ  ييي المختصيية محكميية جيينا سييوق الشيييوخ  ييي المختصيية فييإن فييإن   زوجهييا فييي قضييا  سييوق الشيييوخ وبييذلكزوجهييا فييي قضييا  سييوق الشيييوخ وبييذلك
محكمية جينا سيوق الشييوخ لمنظير فيهيا محكمية جينا سيوق الشييوخ لمنظير فيهيا إليى إليى   ةةمكانيًا بنظر الدعول ليذا قيرر احالية القضييمكانيًا بنظر الدعول ليذا قيرر احالية القضيي

( االصولية واشوار محكمة جنا ( االصولية واشوار محكمة جنا 5353حسب االختصاص المكاني استنادًا ألحكام المادة )حسب االختصاص المكاني استنادًا ألحكام المادة )
 ".  ".  ......الغراد بذلك الغراد بذلك 

أو أو   تمقي عبارات القذد عبر الفضيائيات فيي الويراقتمقي عبارات القذد عبر الفضيائيات فيي الويراقفإن فإن   وقياسًا عمى  ذ  الواقوةوقياسًا عمى  ذ  الواقوة  
القضيا  الوراقيي مختصيًا القضيا  الوراقيي مختصيًا   الويراق تجويل مينالويراق تجويل مينإليى إليى   وصيول الصيحيفة المطبوعية فيي الخيارجوصيول الصيحيفة المطبوعية فيي الخيارج

 ييذا القييول لييه مبييررات  ييذا القييول لييه مبييررات ، ، ((2))بييالنظر لهييا عمييى اسيياس كييون النتيجيية قييد تحققييت فييي الوييراق بييالنظر لهييا عمييى اسيياس كييون النتيجيية قييد تحققييت فييي الوييراق 
لألخذ به والوميل بموجبيه لكونيه يجيد حياًل موقيواًل ومقبيواًل لتحدييد االختصياص فيي جيرائم لألخذ به والوميل بموجبيه لكونيه يجيد حياًل موقيواًل ومقبيواًل لتحدييد االختصياص فيي جيرائم 

 النشر الرقمي.النشر الرقمي.

خالصييييية القيييييول أن الجهييييية المختصييييية فيييييي نظييييير المنازعيييييات الخاصييييية بالنشييييير خالصييييية القيييييول أن الجهييييية المختصييييية فيييييي نظييييير المنازعيييييات الخاصييييية بالنشييييير   
ليى المحياكم المدنيية إلى إلى   لكتروني صارتلكتروني صارتاإلاإل ليى المحياكم المدنيية المحاكم الجزائية فيما يتوميق بجيرائم النشير وا  المحاكم الجزائية فيما يتوميق بجيرائم النشير وا 

فيما يتومق بطمب التوويض مو مراعاة االختصاص المكاني فيي نظير اليدعاوس ومراعياة فيما يتومق بطمب التوويض مو مراعاة االختصاص المكاني فيي نظير اليدعاوس ومراعياة 
 ..((3))مدة التقادم بالنسبة لجرائم النشرمدة التقادم بالنسبة لجرائم النشر

                                                           

، ، يااياا  20112011/ث/عااشى //ث/عااشى /191191ااارد  زحمةاات داااخبشقي ذ  اااق  دعححقا اات بلاافخهق د خةدد  اات د ةاارام دااارد  زحمةاات داااخبشقي ذ  اااق  دعححقا اات بلاافخهق د خةدد  اات د ةاارام د  -  1

 . .   262262ل صل ص20122012  د  رد  زششو  ي، زاوت د خشر ع ئد  ضق  د  ،ا د زقن،ل   د  رد  زششو  ي، زاوت د خشر ع ئد  ضق  د  ،ا د زقن،ل 20112011//66//2626

ئاااق  عقااام حويدااقل د ردقااات د اشق داات ياا، عاارد م د ششاار ئدةفااو ل بحااذ حراداا  ز اا،    اا  زاوااس ئاااق  عقااام حويدااقل د ردقااات د اشق داات ياا، عاارد م د ششاار ئدةفااو ل بحااذ حراداا  ز اا،    اا  زاوااس   -  2

د  ضق  دعفو   وخرادت     د لش  د زقن، ز   شوي د  ضاقة باقررد  د  قضا، طاق ج حرا  فوا،ل د  ضق  دعفو   وخرادت     د لش  د زقن، ز   شوي د  ضاقة باقررد  د  قضا، طاق ج حرا  فوا،ل 

 ..  1616ل صل ص20152015

   د ف رة دل  ز  اقنون د ةطبوفقث .  د ف رة دل  ز  اقنون د ةطبوفقث .3030د ةقاة دد ةقاة د  -  3
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 الخاتمة
شييير الرقميييي عبييير مواقيييو شييير الرقميييي عبييير مواقيييو بويييد االنتهيييا  مييين بحثنيييا " المسيييؤولية الجنائيييية عييين جيييرائم النبويييد االنتهيييا  مييين بحثنيييا " المسيييؤولية الجنائيييية عييين جيييرائم الن  

ي " قييد حاولنييا اعطييا  فكييرة واضييحة عيين مضييمونه، واالفصيياح عيين مفرداتييه ي " قييد حاولنييا اعطييا  فكييرة واضييحة عيين مضييمونه، واالفصيياح عيين مفرداتييه جتميياعجتميياعالتواصييل االالتواصييل اال
كافة مو االيجاز في عرض الموضوع وفي ختيام البحيث البيد أن نيدون أ يم النتيائم والتوصييات كافة مو االيجاز في عرض الموضوع وفي ختيام البحيث البيد أن نيدون أ يم النتيائم والتوصييات 

 والتي نستورضها بفقرتين تباعًا:والتي نستورضها بفقرتين تباعًا:

 أواًل: النتائجأواًل: النتائج

( ( 8484-8181))  المويدل الميوادالمويدل الميواد  19691969لسنة لسنة   111111وقوبات رقم وقوبات رقم أفرد المشرع الوراقي في قانون الأفرد المشرع الوراقي في قانون ال -11
وميييو التطيييور الهائيييل فيييي النشييير الرقميييي أصيييبحت تميييك وميييو التطيييور الهائيييل فيييي النشييير الرقميييي أصيييبحت تميييك   عيييالمعيييالملموالجييية جيييرائم النشييير واإللموالجييية جيييرائم النشييير واإل

النصييوص قاصييرة عيين مواكبيية التطييور الحاصييل واالحاطيية بييالجرائم المسييتحدثة فييي النشيير النصييوص قاصييرة عيين مواكبيية التطييور الحاصييل واالحاطيية بييالجرائم المسييتحدثة فييي النشيير 
 الرقمي.الرقمي.

تناوليييت تناوليييت   19681968نة نة لسيييلسييي  206206وجيييدت نصيييوص عقابيييية فيييي قيييانون المطبوعيييات الوراقيييي رقيييم وجيييدت نصيييوص عقابيييية فيييي قيييانون المطبوعيييات الوراقيييي رقيييم  -22
 ومدة تقادمها.ومدة تقادمها.  عالمعالمبوض احكام جرائم النشر واإلبوض احكام جرائم النشر واإل

كان لمقضا  الوراقي وقفة مهمة، وبصمة واضحة في موالجة الينقص التشيريوي فيي جيرائم كان لمقضا  الوراقي وقفة مهمة، وبصمة واضحة في موالجة الينقص التشيريوي فيي جيرائم  -33
النشر اإللكتروني وتطويو النصوص الوقابية بما يتال م مو الواقو الوممي ومواكبية التطيور النشر اإللكتروني وتطويو النصوص الوقابية بما يتال م مو الواقو الوممي ومواكبية التطيور 

ي مين خيالل إيجياد ي مين خيالل إيجياد جتماعجتماعل مواقو التواصل االل مواقو التواصل االفي مجال النشر اإللكتروني وكذلك في مجافي مجال النشر اإللكتروني وكذلك في مجا
بوييييض الموالجييييات لتحديييييد المحكميييية المختصيييية بنظيييير  ييييذ  الجييييرائم وتحديييييد اختصاصييييها بوييييض الموالجييييات لتحديييييد المحكميييية المختصيييية بنظيييير  ييييذ  الجييييرائم وتحديييييد اختصاصييييها 

 المكاني.المكاني.
 التوصياتالتوصيات: : ثانياً ثانياً 

ضييرورة الومييل عمييى إعييداد تشييريو خيياص بجييرائم النشيير الرقمييي يوييالم صييور جييرائم النشيير ضييرورة الومييل عمييى إعييداد تشييريو خيياص بجييرائم النشيير الرقمييي يوييالم صييور جييرائم النشيير  -11
يجاد الوقوبات المناسبة لهذ  يجاد الوقوبات المناسبة لهذ الرقمي المستحدثة وا   الجرائم.الجرائم.  الرقمي المستحدثة وا 

تبني مبدأ التخصص في نظر جرائم النشر الرقميي مين خيالل إيجياد الكيادر المؤ يل لمثيل تبني مبدأ التخصص في نظر جرائم النشر الرقميي مين خيالل إيجياد الكيادر المؤ يل لمثيل    -22
 ييذا الومييل وتنمييية القييدرات الوممييية لموييياممين فييي مجييال القضييا  والتركيييز عمييى احييياطتهم  ييذا الومييل وتنمييية القييدرات الوممييية لموييياممين فييي مجييال القضييا  والتركيييز عمييى احييياطتهم 

 عممًا بطبيوة جرائم النشر الرقمي وسبل محاربتها.عممًا بطبيوة جرائم النشر الرقمي وسبل محاربتها.
في جيرائم النشير الرقميي وتيدارك القصيور في جيرائم النشير الرقميي وتيدارك القصيور اتباع سياسة جنائية واضحة في التجريم والوقاب اتباع سياسة جنائية واضحة في التجريم والوقاب  -33

 ..عالمعالمالتشريوي باألحكام الخاصة بالنشر واإلالتشريوي باألحكام الخاصة بالنشر واإل
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 :الممخص
نتيجييية نتيجييية ، ، جيييرائم النشييير اإللكترونيييي كجريمييية مسيييتحدثةجيييرائم النشييير اإللكترونيييي كجريمييية مسيييتحدثة  األخييييرةاألخييييرةفيييي اآلونييية فيييي اآلونييية   انتشيييرتانتشيييرت

حيث أصبا اإلنترنت  و الدعامية حيث أصبا اإلنترنت  و الدعامية ، ، الشبكة الونكبوتية عمى مستول الوالمالشبكة الونكبوتية عمى مستول الوالم  استخداماستخداملزيادة لزيادة 
لنقييل وتبييادل المومومييات والبيانييات لنقييل وتبييادل المومومييات والبيانييات   انتشيياراً انتشيياراً والوسيييمة األكثيير والوسيييمة األكثيير ، ، األساسييية لوصيير الموموميياتاألساسييية لوصيير المومومييات

 والسموكيات .والسموكيات .والمصادر والمصادر 

تمثل الجريمة بشيكل عيام وفيي النشير الرقميي بشيكل خياص الوجيه السيمبي لجريمية تمثل الجريمة بشيكل عيام وفيي النشير الرقميي بشيكل خياص الوجيه السيمبي لجريمية 
  اإليجييييابياإليجييييابيبخييييالد الوجييييه بخييييالد الوجييييه ، ، تبييييادل المومومييييات ونقمهييييا عبيييير مواقييييو التواصييييل اإللكترونيييييتبييييادل المومومييييات ونقمهييييا عبيييير مواقييييو التواصييييل اإللكترونييييي

ي، كميييا خمقيييت مشيييكمة قانونيييية فيييي ي، كميييا خمقيييت مشيييكمة قانونيييية فيييي جتمييياعجتمييياعاالاالالمتمثيييل بنشييير الثقافييية والمورفييية والتواصيييل المتمثيييل بنشييير الثقافييية والمورفييية والتواصيييل 
م تفييرد قييانون خياص بجييرائم النشيير اإللكترونييي كمييا  ييو الحييال م تفييرد قييانون خياص بجييرائم النشيير اإللكترونييي كمييا  ييو الحييال التشيريوات الوقابييية التييي لييالتشيريوات الوقابييية التييي ليي

في النظام الوقابي الوراقي مما تتطميب تيدخل القضيا  لتطوييو النصيوص الوقابيية وايجياد في النظام الوقابي الوراقي مما تتطميب تيدخل القضيا  لتطوييو النصيوص الوقابيية وايجياد 
الحمييول الوممييية لتنييازع االختصيياص بييين المحيياكم وتحديييد المحكميية المختصيية فييي نظيير الحمييول الوممييية لتنييازع االختصيياص بييين المحيياكم وتحديييد المحكميية المختصيية فييي نظيير 

 مثل  ذ  الجرائم.مثل  ذ  الجرائم.
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ABSTRACT: 

Cybercrime has recently spread as a new crime, as a result of 

the increased use of the Internet worldwide, where the Internet has 

become the mainstay of the information age, and the most 

widespread means of transmitting and exchanging information, 

data, sources and behaviors.. 

 Crime in general and digital publishing in particular is the 

negative face of the crime of sharing and transmitting information 

through social networking sites, other than the positive aspect of 

spreading culture, knowledge and social networking, and has 

created a legal problem in punitive legislation that has not been 

confined to a special law. For electronic publishing offences, as in 

the Iraqi penal system, which requires the intervention of the 

judiciary to adapt the penal texts and find practical solution to 

conflicts of jurisdictions between the courts and determine the 

competent court in the consideration of such crimes.. 


