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 علً املعلىهاتية للجرمية التشريعية املىاجهة
 (هقارنة دراسة) والىطني الدويل املستىيني

 

 

 
 

 ــــةالمقـــــــدمـــ

فػ   كذلؾ بعد دخكؿ الثكرة الصػناعية، يجتاح العالـ اليـك ثكرة عممية كتقنية ىائمة
 امتػدتك ، اةاذ باتت تمؾ الثكرة تطكؿ كافة مناح الحيػ، النصؼ الثان  مف القرف العشريف

كأصبح تقدـ ، إحداث ثكرة عممية ىائمةإلى  الذم أدل بظيكره، مجاؿ الحاسب اآلل إلى 
كيعػد الحاسػب ايلػ  مػف ، الدكؿ كتطكرىا تػرتبط تمامػا بتقػدـ تمػؾ الثػكرة فػ  ىػذا المجػاؿ

مػػف خػػ ؿ  نسػػافحيػػث سػػاعدت تمػػؾ الحاسػػبات اإ، أبػػرز التطػػكرات فػػ  العصػػر الحػػديث
حميػػػا  نسػػػافؿ العديػػػد مػػػف المشػػاكؿ التػػػ  كػػػاف يصػػعب عمػػػى اإمراحػػؿ تطكرىػػػا عمػػػى حػػ

دكف بػذؿ الكثيػر مػف الجيػد كالكدػت كدكف التيكػد فػ  نتػس الكدػت مػف ، ياتو الذاتيةإمكانب
إلػى  الحاسػب اآللػ  اسػتخداـصحو كددة النتائج الت  تكصؿ الييا، كدد أدل التطكر ف  

ككػػذلؾ معيػػاران ، األمػػـ كالشػػعكب و عنصػػران فعػػاين كرئيسػػيان لتحقػػؽ تقػػدـاسػػتخدامأف صػػار 
عمػى  عتمػادكلقػد رافػؽ ىػذا التقػدـ تزايػدان ممحكظػان فػ  اي، لقياس مػدل تحرػر تمػؾ األمػـ

نظػػػػـ المعمكمػػػػات اآلليػػػػة كالتقنيػػػػة القائمػػػػة عمػػػػى الحاسػػػػب اآللػػػػ  ككسػػػػائؿ رئيسػػػػية لحتػػػػظ 
ف بػؿ كبػي، كمعالجة كتشغيؿ البيانات داخؿ معظـ المؤسسػات الحككميػة كريػر الحككميػة

ػػا الجانػػب اآلخػػر فقػػد تمثػػؿ بتػػيثر الجريمػػة ، األفػػراد فػػ  حيػػاتيـ اليكميػػة ىػػذا مػػف ناحيػػة أمه

 جندي يوسف خميلم. 
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تػػػيثران كارػػػحان بمراحػػػؿ التطػػػكر المختمتػػػة التػػػ  مػػػر بيػػػا المجتمػػػ  كتتاعمػػػت مػػػ  معطياتػػػو 
حيث نتج عػف ذلػؾ ظيػكر أنمػاط مسػتحدثة مػف صػكر ، بالشكؿ الذم يساير ىذا التطكر

أم إف التحػكؿ الحرػارم كالتقػدـ الػذم ، ت الحاسػبات اآلليػةااسػتخدامالمرتبطػة ب جراـاإ
، دد أحدث تغيران مممكسان ف  نكعية الجػرائـ كالمجػرميف، العالـ ف  العصر الحديث اجتاح

القسػػػكة أصػػػبحت الغمبػػػة لمجػػػرائـ أك  فبعػػػد أف كانػػػت الغمبػػػة لمجػػػرائـ القائمػػػة عمػػػى العنػػػؼ
ة األنترنػت إحػدل أىػـ نتػائج ىػذا التحػكؿ كتعػد شػبك، القائمة عمى المقدرة الذىنية كالذكاء

فيػ  عبػارة عػف عػالـ رػػخـ ، العػالـ فػ  العصػر الحػديث اجتػاحالحرػارم كالتقػدـ الػذم 
عػػػالـ خػػػال  مػػػف العكائػػػؽ الماديػػػة التػػػ  تمنػػػ  ، عػػػالـ ي تحػػػده الحػػػدكد الجغرافيػػػة، كمتنػػػكع

كتطػػكير  تػػاجإنعػػالـ سػػاىـ فػػ  ، السػػتر كالتجػػكاؿ كالترحػػاؿ كاألبحػػار بػػيف أرجػػاء المعمػػكرة
كيقػػكؿ ، يػػة ذات األثػػر البػػالح عمػػى حيػػاة األفػػراد كالمجتمػػ جرامالعديػػد مػػف السػػمككيات اإ

أحد التقيػاء مػف خػ ؿ كصػتو لشػبكة األنترنػت التػ  يرتادىػا الم يػيف مػف النػاس بينيػا   
لمعديد مػف فئػات بنػ   رطيادأصبحت اآلف مرتعان لمنازييف الجدد الداعيف لمعنصرية كاي

كالتنظػػػػيـ بػػػػيف  تصػػػػاؿككسػػػػيمة ل ، كطريقػػػػان يلتقػػػػاء أصػػػػحاب الشػػػػذكذ الجنسػػػػ ، البشػػػػر
ييف كالقائميف عمى الجريمة المنظمة ككؿ مف صدر رده أمران بيلقاء القبض عميو رىاباإ

نط دان مف منيج بحثنا كمف أجػؿ اإحاطػة بمكرػكع اكمف كؿ ما تقدـ ك ، نظير جريمتو  
حيػػث ، عمػػى مبحثػػيف تقسػػيـ ىػػذا البحػػثإلػػى  ينػػاارتيدراسػػتنا بشػػكؿ دديػػؽ كأكثػػر تتصػػيؿ 

كفػػ  المبحػث الثػػان  نتنػػاكؿ ، نبحػث فػػ  المبحػث ايكؿ ت التعريػػؼ بالجريمػػة المعمكماتيػة
 المعالجة التشريعية لمجريمة المعمكماتية عمى المستكييف الدكل  كالكطن  .

 لواملبحث األ
 التعريف باجلرمية املعلىهاتية

ككػاف ، حدثت طتػرة نكعيػة فػ  مجػاؿ العمػـك داطبػةالقرف العشريف  انتصؼعندما 
الحاسػػب اآللػػ  الػػذم كػػاف لػػو  اختػػراعككػػاف ، عمػػى ىرميػػا ثػػكرة المعمكمػػات التكنكلكجيػػة

فيصػػبح ، ، بحيػػث ي يخمػػك مكػػاف مػػف كجػػكدهنسػػافتػػيثير مباشػػر عمػػى الحيػػاة اليكميػػة لإ
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كات المعمكمػػات بػػيف شػػب رتبػػاطكاي، مكجػػكدان فػػ  كػػؿ المجػػايت لتبػػادؿ المعمكمػػات اليامػػة
كبػات الكبيػر كالصػغير يسػتطي  أف يقػرأ كيػدكف ، كاف لو تيثير ميـ ف  تبادؿ المعمكمػات
كىذا ىػك ، (1)نقكؿ إف العالـ أصبح درية صغيرة ما يحدث ف  العالـ صباحان كمساءن ككنا

عصػػر أك  عصػػر التكنكلكجيػػا الردميػػةأك  عصػػر السػػماكات المتتكحػػةأك  عصػػر األنترنػػت
كػػػؿ ىػػػذه األكصػػػاؼ كالتسػػػميات باتػػػت تعبػػػر عػػػف مػػػدل رػػػخامة القتػػػزات  ،المعمكماتيػػػة

الت  طرحت ثمارىا بشكؿ ممحكظ ف   نجازاتالعممية اليائمة الت  تحققت كمدل تنكع اي
كيبػػدك بالتعػػؿ إف تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ىػػ  كدػػكد ، (2)ياتنػػا اليكميػػة فػػ  اآلكنػػة األخيػػرةح

ف المعمكمػػػات فػػػ، الثػػػكرة الصػػػناعية الثالثػػػة  (الخػػػاـ)  حػػػد ذاتيػػػا ىػػػ  المػػػادة األساسػػػية كا 
يجادىػػا كايإنتاجالػػذم يعتمػػد المجتمػػ  عمػػى  نتػػاجلإ كفػػ  الكادػػ  إف ، (3)ة منيػػاسػػتتاديػػا كا 

ىػػذا الكجػػو المشػػػرؽ لتقنيػػة المعمكمػػػات جػػاء خاليػػػان مػػف الجانػػػب المظمػػـ الػػػذم يتمثػػؿ فػػػ  
تطػػكرة لتحقيػػؽ مصػػالح المعمكمػػات  كالػػذم كػػاف مكجػػكدان ليسػػتغؿ ىػػذه التقنيػػات الم جػػراـاإ

كلكػػؿ مػػا سػػبؽ كمػػف أجػػؿ تسػػميط الرػػكء بشػػكؿ أكثػػر تتصػػي ن ، كمػػبرب متنكعػػة كمتعػػددة
حيػػػث سػػػنتناكؿ فػػػ  المطمػػػب األكؿ ، عمػػػى مطمبػػػيف نقـك بتقسػػػيـ ىػػػذا المبحػػػثسػػػكتركيػػػزان 

كفػػػػػ  المطمػػػػػب الثػػػػػان  نبحػػػػػث فػػػػػ  خصػػػػػائص الجريمػػػػػة  ،متيػػػػػـك الجريمػػػػػة المعمكماتيػػػػػة
 لتال ت كعمى النحك ا، المعمكماتية

                                                           

مجمػػة التكػػر ، بحػػث منشػػكر، التتتػػيش فػػ  الجػػرائـ المعمكماتيػػة، ( د. عػػادؿ عبػػداي خمػػيس المعمػػرم1)
، 2113، األمػػػػارات العربيػػػػة المتحػػػػدة، لشػػػػرطةمركػػػػز بحػػػػكث ا، 86، العػػػػدد22المجمػػػػد ، الشػػػػرط 

 . 247ص
، الطبعػػة األكلػػى، لجػػرائـ المعمكماتيػػة ةجرائيػػكاإالجكانػػب المكرػػكعية ، احمػػدالػػ ه  ( د. ى لػػ  عبػػد2)

 . 12ص، 2113، القاىرة، دار النيرة العربية
مشػار اليػو فػ   دانيػؿ بػؿ فػ  كتابػو مجتمػ  مػا بعػد الصػناع   جتمػاع( ىذا ما اشار اليو العػالـ اي3)

 . 11ص، المصدر نتسو
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 لواملطلب األ
 هفهىم اجلرمية املعلىهاتية

إف الجرائـ الت  نحف بصدد بحثيػا   جػرائـ المعمكماتيػة   ي يكجػد مصػطمح مكحػد 
لمديلة عمييػا كالػبعض يطمػؽ عمييػا جريمػة   الغػش المعمكمػات    كالػبعض اآلخػر يطمػؽ 

المعمكمػػػات     ت سخػػػعمييػػػا   الجريمػػػة المعمكماتيػػػة   كاآلخػػػر يطمػػػؽ عمييػػػا   ظػػػاىرة اي
إيجػػػاد  إمكػػػافممػػػا يصػػػعب معػػػو التقريػػػر ب، كاآلخػػػر يطمػػػؽ عمييػػػا   جنػػػاح المعمكماتيػػػة  

ممػػػا يخشػػػى معػػػو حصػػػرىا فػػػ  نطػػػاؽ إف الظػػػاىرة حديثػػػة نسػػػبيان  اعتبػػػارتعريػػػؼ مكحػػػد ب
كمتػػػاد ذلػػػؾ إنػػػو لػػػـ يتتػػػؽ التقيػػػاء لحػػػد اآلف عمػػػى تعريػػػؼ جػػػام  مػػػان  لمجػػػرائـ ، (1)محػػػدد

لككنيػػا تتعمػػؽ ، ألنػػو مػػف الصػػعب كرػػ  تعريػػؼ محػػدد ليػػذه الظػػاىرةكذلػػؾ ، المعمكماتيػػة
كتجػدد ، ياارتكابكسائؿ  اخت ؼفتنكع ك ، (2)كي تقؼ عند حد استمراربتكنكلكجيا تتطكر ب

عػ كة ، (3)الزاكيػة التػ  ينظػر الييػا مػف دبػؿ كارػ  التعريػؼ اخػت ؼ فر ن عفأشكاليا 
عمكماتيػة كمػا ديػؿ عنيػا بانيػا تقػاـك جعػؿ الجريمػة الم، عمى مػا تتميػز بػو مػف خصػائص

كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ إف الكتابػػات التػػ  تناكلتيػػا بػػالتعريؼ تحتػػؿ بحسػػب تعبيػػػر ، التعريػػؼ
، كمػا (4)فػ  محػاكيت عديػدة لصػيارة تعريتيػاالبعض   بم ييف الكممات   الت  سػطرت 

اتيػة ىػ  إف المشكمة الرئيسية الت  تقؼ ف  طريؽ الباحثيف فيما يخص الجريمػة المعمكم
كىػذا بالتيكيػد يػنعكس بػدكره عمػى تعريػؼ ، عدـ كجكد مصطمح متتػؽ عميػو ليػذه الظػاىرة

                                                           

جامعػػػػة ، كميػػػة الحقػػػكؽإلػػػى  مقدمػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير، جػػػرائـ الككمبيػػػكتر، ( عتيتػػػ  كامػػػؿ عتيتػػػ 1)
 . 18ص، 2113، يةسكندر اإ

(2) Timothy J.o’hearn , Crime and Technology : (New rules in a new World) 
, 1998, Vol.7(2) , Information & Communications Technology Law , 
p.148 . 

، عمػػػػاف، دار الثقافػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػ ، جػػػرائـ الحاسػػػػكب كابعادىػػػػا الدكليػػػػة، عباينػػػػة احمػػػػد( محمػػػكد 3)
 .14ص، 2119، األردف

 . 18ص، مصدر سابؽ، ( عتيت  كامؿ عتيت 4)
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لمصػطمح كالتسػمية فػنحف نميػؿ مػ  نػا بخصػكص اتجاىكبالنسػبة ي، الجريمة المعمكماتيػة
لككنيػػا مػػف أدؽ مػػا يمكػػف ، مصػػطمح   الجػػرائـ المعمكماتيػػة   اسػػتعماؿإلػػى  ذىػػب (1)مػػف

انيػا تشػمؿ الحاسػب كسػائر المبتكػرات  اعتباركذلؾ عمى ، ائـأط دو عمى مثؿ ىذه الجر 
ذلػؾ إلػى  كيرػاؼ، كالتقنيات الراىنة كالمستقبمية المسػتخدمة فػ  التعامػؿ مػ  المعمكمػات

لككنػػػو مسػػػمؾ يعػػػاب عميػػػو كيكػػػكف ، مسػػػيلة إيػػػراد تعريػػػؼ ليػػػا، تجنػػػب أرمبيػػػة المشػػػرعيف
لػػػدليؿ عمػػػى خمػػػك سػػػاحتو مػػػف كا، لمشػػػرع ريػػػر ممػػػـز بػػػإيراد التعػػػاريؼاف، نتقػػػادعررػػػة ل 

البعػػد القػػانكن  ، تعػػد جػػرائـ مسػػتحدثة ذات بعػػديف، ىػػك أف الجػػرائـ المعمكماتيػػة، نتقػػاداي
كالتعريتػات التػ   ،(2)تيا أمػران مستعصػيان لػدل المشػرعيفكىك ما يجعؿ تعري، كالبعد التقن 

 مكػافكباإ، ان ساعاتكمتتاكتة فيما بينيا ريقان ك ، صيغت بصدد الجرائـ المعمكماتية عديدة
نبحثيا فػػ  اربعػػة فػػركع عمػػى النحػػك سػػ، أربػػ  معػػاييرإلػػى  تصػػنيتيا بشػػكؿ عػػاـ مسػػتنديف

 التال  ت

 الجريمة ارتكابمعيار وسيمة  :الفرع األول
فػػاف تعريػػؼ الجػػرائـ المعمكماتيػػة تسػػتند عمػػى أداة ، حسػػب مرػػمكف ىػػذا المعيػػار 
 ارتكػاباألداة الت  تستخدـ ف   إف الحاسب اآلل  يعد اعتبارعمى ، ىذه الجرائـ ارتكاب

كخيػػػر مػػػف يمثػػػؿ كيؤيػػػد ىػػػذا المعيػػػار ىػػػك التقيػػػو األلمػػػان  تاديمػػػاف ، الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة
(Tiedemann) ت   كػػػػؿ أشػػػػكاؿ السػػػػمكؾ ريػػػػر كالػػػػذم عػػػػرؼ ىػػػػذه الجػػػػرائـ عمػػػػى أنيػػػػا

، كعرفيػػػػا التقيػػػػو (3)الحاسػػػػب  اسػػػػتخداـكالػػػػذم يرتكػػػػب ب، الرػػػػار بػػػػالمجتم أك  المشػػػػركع
  يسػػتخدـ الحاسػػب فػػ  إجرامػػبينيػػا ت  فعػػؿ  (Leslie D.Ball)ليزلػػ  بػػكؿ  زماإنكميػػ

                                                           

، ت الحديثػػةمكتبػػة اآلي، دػػانكف العقكبػػات كمخػػاطر تقنيػػة المعمكمػػات، ( د. ىشػػاـ محمػػد فريػػد رسػػتـ1)
 . 35ص، 1994، اسيكط

، مكافحػػة جػػرائـ الكمبيػػكتر كاألنترنػػت فػػ  القػػانكف العربػػ  النمػػكذج ، ( د. عبػػدالتتاح بيػػكم  حجػػازم2)
 . 18ص، 2118، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى

دار ، طبعة األكلػىال، مكافحة الجرائـ المعمكماتية ف  التشريعات المقارنة، ( د. رام  متكل  القار 3)
 .18ص، 2111، القاىرة، النيرة العربية
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، كبعبػارات يغمػب عمييػا الطػاب  التقنػ ، يعػرؼ كػؿ مػف التقييػيف (1)و كيداة رئيسػية ارتكاب
(Richard Totty and Anthony Hard castle) مػف خػ ؿ ، الجػرائـ المعمكماتيػة

تمػػؾ الجػػرائـ التػػ  يكػػكف دػػد  ت  حاسػػب عمػػى أنيػػاة بالالمتعمقػػأك  تعريتيػػا لمجػػرائـ المرتبطػػة
كبعبػػارة أخػػرلت ، يػػا بعػػض العمميػػات التعميػػة داخػػؿ نظػػاـ الحاسػػبارتكابكدػػ  فػػ  مراحػػؿ 

كمػا يعػػرؼ ، (2)أكثػػر مػف سػػمب   يػان إيجابىػ  تمػؾ الجػػرائـ التػ  يكػػكف دكر الحاسػب فييػػا  
أك  ،وتمامػاـ دكران إ  يػؤدم فيػو النظػإجرامػالجريمة المعمكماتية عمى أنيا ت   كػؿ نشػاط 

  تسػػتخدـ فيػػو تقنيػػة إجرامػػكعرفيػػا رخػػر عمػػى أنػػو ت   نشػػاط ، (3)يقػػ  عمػػى النظػػاـ نتسػػو 
  جرامػىػدؼ لتنتيػذ التعػؿ اإأك  ككسػيمة، ريػر مباشػرةأك  الحاسب اآلل  بطريقػة مباشػرة

طػ ؽ صػتة المعمكماتيػػة عمػى جريمػة مػػا كبحسػب التعريتػات أعػػ ه فينػو إ، (4)المقصػكد 
الػذم أعتمػد  تجػاهكىػك ذات اي، الحاسػب اآللػ  اسػتخداـ  أف تترمف تمؾ الجريمػة ينبغ

عميو نظػاـ مكافحػة جػرائـ المعمكماتيػة السػعكدم بصػدد تعريتػو لمجػرائـ المعمكماتيػة حيػث 
ة الشبكة المعمكماتيأك  الحاسب اآلل  استخداـنص عمى أنوت   أم فعؿ يرتكب مترمنان 

متادىػا أف تعريػؼ ، اتنتقػادكدد تعػرض ىػذا المعيػار ي، (5) بالمخالتة ألحكاـ ىذا النظاـ
كلػيس فقػط عمػى ، الجريمة المعمكماتية يقـك ف  األساس عمى العمؿ الرئيس  المككف ليا

                                                           

المكتػػب الجػػامع  ، المشػػاكؿ القانكنيػػة كالتنيػػة لمتحقيػػؽ فػػ  الجػػرائـ المعمكماتيػػة، ( رشػػاد خالػػد عمػػر1)
 . 19ص، 2113، يةسكندر اإ، الحديث

بحػػث  ،ية المسػػتحدثةدتصػػادجريمػػة الحاسػػب كصػػكرة مػػف الجػػرائـ اي، ( د. ىشػػاـ محمػػد فريػػد رسػػتـ2)
منشػػكر فػػ  مجمػػة ، أبريػػؿ 29مقػػدـ لمػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة لمنػػ  الجريمػػة الػػذم عقػػد فػػ  ، منشػػكر

 . 31ص، 1995يكنيك ، 17العدد، جامعة اسيكط، الدراسات القانكنية، كمية الحقكؽ
دار الجامعػػػػة ، يػػػػةلكتركنالحمايػػػػة الجنائيػػػػة لمتعػػػػام ت اإ، ( د. شػػػػيماء عبػػػػدالغن  محمػػػػد عطػػػػا اي3)

 . 12ص، 2117، يةسكندر اإ، الجديدة
، نحػػك صػػيارة نظريػػة عامػػة فػػ  عمػػـ الجريمػػة كالمجػػـر المعمكمػػات ، ( د. عبػػدالتتاح بيػػكم  حجػػازم4)

 .  17ص، 2119، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى
 . 2117لسنة  17( مف نظاـ مكافحة جرائـ المعمكماتية السعكدم ردـ 8( التقرة )1( المادة )5)
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لػػػدل المشػػػرع  اعتبػػػارعػػػ كة عمػػػى أف الكسػػػيمة ليسػػػت محػػػؿ ، (1)فييػػػااألداة المسػػػتخدمة 
لتكػكيف القػانكن  لمجريمػة بتػكافر كا، لكػكف أرمػب الكسػائؿ متسػاكية، الجزائ  عنػد التجػريـ
ف األخػػذ بيػػذا أفرػػ ن عػػف ، (2)عنػػد تطبيػػؽ نصػػكص التجػػريـ عتبػػارأركانيػػا ىػػك محػػؿ اي

 تكسي  نطاؽ الجرائـ المعمكماتية .إلى  المعيار سكؼ يؤدم كب  شؾ

 معيار موضوع الجريمة :الفرع الثاني
كدعػػػت عمػػػى الحاسػػػب إذا مػػػا ، ىػػػذا المعيػػػار تعػػػد الجريمػػػة معمكماتيػػػةإلػػػى  سػػػتنادان ا
أك  أم بمعنػػى متػػى مػػا كػػاف محػػؿ الجريمػػة ىػػك الحاسػػب اآللػػ ، داخػػؿ نظامػػوأك  اآللػػ 

، كمػػف أمثمػػة ىػػذه التعريتػػات مػػا دػػاؿ بػػو (3)فالجريمػػة تكػػكف معمكماتيػػة، نظامػػو المعمكمػػات 
حيػػث عػػرؼ ىػػذه الجػػرائـ بينيػػا ت  نشػػاط ريػػر مشػػركع  (Rosenblatt)التقيػػو ركزنػػب ت 

أك  الحاسػػب المعمكمػات المخزنػػة داخػؿإلػى  الكصػػكؿأك  حػذؼأك  ييػػرتغأك  مكجػو لنسػ 
تـ تعريؼ ىذه الجرائـ بينيا ت  كؿ سمكؾ رير  تجاهكبذات اي، (4)الت  تحكؿ عف طريقو 

، نقػػؿ ىػػذه البيانػػاتأك  ريػػر مسػػمكح بػػو فيمػػا يتعمػػؽ بالمعالجػػة اآلليػػة لمبيانػػاتأك  مشػػركع
بينمػػا عرفيػػا خبػػراء ، (5)تػػ  تتصػػؿ بالمعمكماتيػػة لجػػرائـ اليػػة مجمكعػػة الكتركنكالجػػرائـ اإ

حػػكؿ  1983ية خػػ ؿ مػػؤتمر عقػػد فػػ  بػػاريس سػػنة دتصػػادمنظمػػة التعػػاكف كالتنميػػة اي
أك  ريػر أخ دػ أك  الجرائـ المرتبطة بالمعمكماتية عمى أنيػا ت   كػؿ سػمكؾ ريػر مشػركع

                                                           

، يةسػػكندر اإ، دار الكتػػب القانكنيػػة، التتتػػيش فػػ  الجػػرائـ المعمكماتيػػة، ( د. سػػام  جػػ ؿ فقػػ  حسػػيف1)
 . 21ص، 2111

 . 21ص، مصدر سابؽ، عباينة احمد( محمكد 2)
، فخػػراكم لمدراسػػات كالنشػػر مؤسسػػة، الطبعػػة الثانيػػة، يػػةلكتركنالجػػرائـ اإ، ( د. عمػػ  حسػػف الطكالبػػة3)

 . 48ص، 2119، مممكة البحريف
مجمػػػة العمػػػـك القانكنيػػػة ، بحػػػث منشػػػكر، يػػػةلكتركناألحكػػػاـ العامػػػة لمجريمػػػة اإ، ( د. فػػػايز الظتيػػػرم4)

 . 486ص، 2112يكليك ، 44السنة ، 2العدد ، جامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، يةدتصادكاي
، عربيػػةدار النيرػػة ال،   فػػ  التشػػري  المقػػارفلكتركنػػجػػرائـ الحاسػػكب اإ، ( د. ىػػدل حامػػد دشػػقكش5)

 . 21ص، 1992، القاىرة
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المعيػػار كسػػابقو دػػد كىػػذا ، (1)نقميػػا أك  الجػػة اآلليػػة لمبيانػػاتريػػر مصػػرح بػػو يتعمػػؽ بالمع
كذلػػػؾ لككنػػػو يرػػػيؽ مػػػف نطػػػاؽ الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة كيقصػػػرىا عمػػػى ، نتقػػػادتعػػػرض ل 

ئـ التػ  ف  الكدػت الػذم يغتػؿ الجػرا، داخؿ نظاموأك  الجرائـ الكادعة عمى الحاسب اآلل 
 . (2)تق  بكاسطة الحاسب اآلل 

 معيار مدى توافر المهارة بالتقنية المعموماتية :الفرع الثالث
مكانيسػػتند أصػػحاب ىػػذا المعيػػار عمػػى لػػزـك المػػاـ التاعػػؿ بتقنيػػة المعمكمػػات ك  يػػة ا 

أف مػف  اعتبػارعمػى ، لك  تعد جريمتػو مػف الجػرائـ المعمكماتيػة، الحاسب اآلل  استخداـ
كدػػػد تػػػـ تعريػػػؼ الجريمػػػة ، (3)ىػػػذه الجػػػرائـ  ارتكػػػابيتقػػػد ىػػػذه الميػػػارة ريػػػر دػػػادر عمػػػى 
 Davidلمعيػػػار كمػػػنيـ التقيػػػو ديتيػػػد ثكمبسػػػكف )المعمكماتيػػػة مػػػف دبػػػؿ أنصػػػار ىػػػذا ا

Thompsonت   أم فعػػؿ ريػػر مشػػركع تكػػكف المعرفػػة بتقنيػػة المعمكمػػات أساسػػية ( بينيػػا
عمػػػى ذلػػػؾ يبػػػد أف يكػػػكف مرتكػػػب  كبنػػػاءن  ،(4)كالتحقيػػػؽ فيػػػو كم حقتػػػو درػػػائيان لمرتكبػػػو 

ات لت حقػػو ىػػذه الجريمػة المعمكماتيػػة عمػى درجػػة كبيػػرة مػف المعرفػػة التكنكلكجيػػة بالحاسػب
كما اف ىذا التعريؼ دد تبنتيػا كزارة العػدؿ األمريكيػة فػ  مجػاؿ تعريتيػا ، الجريمة دانكنيان 

، كيعرفيا التقيػو سػتيف سػكيكلبيرؾ (5)1989لمجرائـ المعمكماتية ف  تقريرىا الصادر سنة 

                                                           

، 2116، يةسػكندر اإ، منشاة المعارؼ، جرائـ الككمبيكتر كاألنترنت، بكر س مة بكأ( محمد عبداي 1)
 . 73ص

منشػػكرات الحمبػػ  ، الطبعػػة األكلػػى، يةدتصػػادجػػرائـ الحاسػػب اي، ( د. نائمػػة عػػادؿ محمػػد فريػػد دػػكرة2)
 .  24ص، 2115لبناف، ، بيركت، الحقكدية

 . 49ص، مصدر سابؽ، د. عم  حسف الطكالبة (3)
، يةسػكندر اإ، منشاة المعارؼ، الجريمة المعمكماتية كالمجـر المعمكمات ، ( د. نسريف عبدالحميد نبيو4)

 . 59ص، 2118
مجمػة الحقػكؽ لمبحػكث ، بحػث منشػكر، الػدليؿ فػ  الجريمػة المعمكماتيػة، ( د. راشد بف حمد البمكش 5)

 .8ص، 2118، يةسكندر ، جامعة اإكمية الحقكؽ، العدد األكؿ، ةيدتصادالقانكنية كاي
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(Stein Schiolberg)  فاعميا ل أف تتكافر لد يدترافيابينيات   أية جريمة يككف متطمبان
 .( 1)معرفة بتقنية الحاسكب 

كذلػػؾ لكػػػكف األخػػذ بػػػو ، ككالعػػادة لقػػد أخػػػذ ىػػذا المعيػػػار نصػػيبو مػػػف النقػػد أيرػػػان  
حقيقػػة تػػكافر إلػػى  البحػػث ك التحػػرم عػػف الظػػركؼ الخاصػػة بالتاعػػؿ لمكصػػكؿإلػػى  يػػؤدم

الػػذم ىػػك ، كىػػك األمػػر الػػذم ي يتناسػػب مػػ  القػػانكف الجنػػائ ، ىػػذه الميػػارة مػػف عػػدميا
كي يعيػػػػػػر لمظػػػػػػركؼ الشخصػػػػػػية أىميػػػػػػة إي  فػػػػػػ  حػػػػػػايت ، صػػػػػػؿ دػػػػػػانكف مكرػػػػػػكع باأل

كمػػػا أف ىػػػذا المعيػػػار دػػػد فاتػػػو مػػػا يحصػػػؿ مػػػف تطػػػكرات سػػػريعة فػػػ  مجػػػاؿ ، (2)اسػػػتثنائية
، فمـ تعد األجيزة التقنية بنتس الشكؿ مػف التعقيػد السػابؽ، المعمكماتية ف  كدتنا الحارر

، ف ي يعرؼ شيئان عف عمكـ الككمبيكتريا حتى مف دبؿ ماستخدامبؿ أصبح مف السيؿ 
مثؿ الذم يقكـ بإت ؼ بيانات مخزنػة فػ  داخػؿ الحاسػب اآللػ  مػف دكف أف تكػكف لديػو 

 . (3)معرفة بتقنية المعمكماتيةأك  ماتأية معمك 

 (المختمط)المعيار المزدوج : الفرع الرابع
معيػار أداة كما ىػك كارػح مػف العنػكاف فػاف ىػذا المعيػار يعتمػد عمػى الػدمج بػيف  

كالمعيػػػاريف يمػػػث ف ذات الشػػػ ء كىػػػك الككمبيػػػػكتر ، الجريمػػػة كمعيػػػار مكرػػػكع الجريمػػػة
خبػراء  اعتمػدهكمف التعريتات الت  أخذت بيذا المعيػار التعريػؼ الػذم ، (الحاسب اآلل )

الػػػذم أجرتػػػو منظمػػػة التعػػػاكف كالتنميػػػة  سػػػتبيافمػػػف بمجيكػػػا فػػػ  معػػػرض ردىػػػـ عمػػػى اي
كالػذم جػاء فيػو أف الجػرائـ ، 1982الغش المعمكمات  عػاـ ( حكؿ OCDE)ية دتصاداي

أك  عمػػػى األمػػػكاؿ الماديػػػة عتػػػداءمػػػف شػػػينو اي امتنػػػاعأك  المعمكماتيػػػة ىػػػ  ت   كػػػؿ فعػػػؿ
                                                           

الياتؼ  استعماؿاألثبات الجنائ  ف  جرائـ اساءة ، اي حمد احمد( د. امؿ فارؿ عبد خشاف ك د. 1)
، 4المجمػػد ، جامعػػة كركػػكؾ، مجمػػة كميػػة القػػانكف لمعمػػـك القانكنيػػة كالسياسػػية، بحػػث منشػػكر، النقػػاؿ

 . 317ص، 2115، 12العدد ، الجزء األكؿ
(2) Bert-Jaap Koops , Technology and the crime society : (Rethinking lagal 

protection) , 2009 , Vol.2(1) , 1Law Innovation and tech.93 , p.106 . 
 . 61ص، مصدر سابؽ، الجريمة المعمكماتية كالمجـر المعمكمات ، ( د. نسريف عبدالحميد نبيو3)
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، (1)ة عػف تػدخؿ التقنيػة المعمكماتيػة ريػر مباشػر أك  يككف ناتجان بطريقػة مباشػرة، المعنكية
ف جػػػاؾ بكلجنػػػا كركبػػػرت لنػػػد ككيسػػػت التقييػػػا، ىػػػذا المعيػػػار ااعتمػػػدك كمػػػف التقيػػػاء الػػػذيف 

(Jack Bologna and Robert J.Lindquist)  حيػػث عرفاىػػا إنيػػا ت  جريمػػة
جريمة يككف الحاسب أك  يمثؿ أرراء بذلؾأك  يارتكابأداة يأك  تستخدـ الحاسب ككسيمة

كدػد أخػذت منظمػة األمػـ المتحػدة فػ  مؤتمرىػا العاشػر لمنػ  الجريمػة ، (2)نتسو رحيتيا 
( بيػػذا المعيػػار 11/4/2111-7المجػػرميف الػػذم عقػػد فػػ  فيينػػا فػػ  التتػػرة مػػف ) كمعادبػػة

أك  يا بكاسطة نظاـ حاسكب ارتكابت   أية جريمة يمكف ينياكعرفت الجريمة المعمكماتية ب
شػػػبكة حاسػػػكبية كالجريمػػػة تمػػػؾ تشػػػمؿ مػػػف أك  داخػػػؿ نظػػػاـ حاسػػػكب أك  شػػػبكة حاسػػػكبية

 .(3) يةإلكتركنيا ف  بيئة ارتكابكف الناحية المبدئية جمي  الجرائـ الت  يم

 كاإلمػاـ اإحاطػةلككنػو تعريػؼ حػاكؿ ، كنحف مف جانبنػا نتتػؽ مػ  ىػذا التعريػؼ 
يػػػة لمجريمػػػة المعمكماتيػػػة سػػػكاء التػػػ  تقػػػ  بكاسػػػطة جرامبجميػػػ  األشػػػكاؿ اإ مكػػػافدػػػدر اإ

ا شػمؿ كمػ، داخؿ ىذا النظاـ عمى المعطيػات كالبػرامج كالمعمكمػاتأك  النظاـ المعمكمات 
ية، كما أف ىذا التعريػؼ إلكتركنالتعريؼ جمي  الجرائـ الت  مف الممكف أف تق  ف  بيئة 

عمػػى أك  الجريمػػة ارتكػػابكي عمػػى كسػػيمة ، لػػـ يركػػز عمػػى فاعػػؿ الجريمػػة كددراتػػو التقنيػػة
بػؿ أنػو حػاكؿ عػدـ حصػر الجريمػة ، الغاية كالنتيجة الت  تسعى ليا الجريمػة المعمكماتيػة

األمر الذم لـ يتسح المجاؿ أماـ إفػ ت العديػد مػف صػكر ، ف  نطاؽ ريؽالمعمكماتية 
 ىذه الجريمة مف دائرة العقاب .

                                                           

 .33ص، مصدر سابؽ، نية المعمكماتدانكف العقكبات كمخاطر تق، اـ محمد فريد رستـ( د. ىش1)
 . 24ص، مصدر سابؽ، ( رشاد خالد عمر2)
، دار الثقافػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػ ، الطبعػػػة الثانيػػػة، الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة، ( د. نيػػػ  عبػػػدالقادر المػػػكمن 3)

 . 51ص، 2111، األردف، عماف
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 املطلب الثاني
 خصائص اجلرمية املعلىهاتية

الجريمػػة المعمكماتيػػة بجيػػاز الحاسػػكب كشػػبكة األنترنػػت أرػػتى عمييػػا  ارتبػػاطإف  
كالتػػ  ، الجػػرائـ التقميديػػةمجمكعػػة مػػف الخصػػائص كالسػػمات المميػػزة ليػػذه الجريمػػة عػػف 

نبحػث فييػا ابػرز ، نقكـ بتقسػيـ ىػذا المطمػب أربعػة فػركعسػكلػذلؾ ، منحتيا طابعػان خاصػان 
 كاىـ ىذه الخصائص كعمى النحك التال  ت

 (عابرة لمدول)الجريمة المعموماتية متعدية الحدود : الفرع األول
أنيػػا ريػػر مقيػػدة  إف الشػػ ء الػػذم يميػػز الجريمػػة المعمكماتيػػة بصػػكرة رئيسػػية ىػػ  

متادىػػا أف البيئػػة المعمكماتيػػة التػػ  تحصػػؿ فييػػا ىػػذه الجػػرائـ ي ، بردعػػة جغرافيػػة معينػػة
مممكسة تعردؿ نقؿ المعمكمػات أك  حيث ي حدكد مرئية، الجغرافية لمدكؿ بالحدكدتعترؼ 

أف تػربط  اسػتطاعتكالتػ  بػدكرىا ، (1)تتصػايعبر الدكؿ المختمتة بعػد ظيػكر شػبكة اي
فيمػػا  تصػػاؿحيػث أصػػبح أمػػر التنقػؿ كاي، ان كثيػػرة مػف الحاسػػبات اآلليػػة عبػر الػػدكؿإعػداد
فقػد يكػكف ، الجريمػة عػف بعػد ارتكػاب مكػافكىذه الميزة جعمػت باإ، (2)ا سي ن كيسيران بيني

كدػد تتحقػؽ نتيجػة الجريمػة خػارج ، الجان  ف  دكلة معينػة كالمجنػ  عميػو فػ  دكلػة ثانيػة
ف الجػرائـ المعمكماتيػة دػد ي ، (3)المجنػ  عميػوأك  د فييػا الجػان كاجػدميـ الدكلػة التػ  يتإ كا 

، حيث أف بعض الجرائـ التقميدية ى  األخرل ليا ذات الخصائص، تنترد بيذه الخاصية

                                                           

، 2116، يةسػكندر اإ، دار التكػر الجػامع ، ة لجػرائـ األنترنػتجرائيػكانػب اإالج، ( نبيمة ىبة ىػركاؿ1)
 .38ص

كميػة إلػى  مقدمػة، اطركحػة دكتػكراه، الجػرائـ المعمكماتيػة عػابرة الحػدكد، ( محمد محمد عمر الغياثيف2)
 .6، ص2113، جامعة القاىرة، الحقكؽ

، رسػػالة ماجسػػتير، فػػ  التقػػو كالنظػػاـ جػػرائـ الحاسػػب اآللػػ  كعقكباتيػػا، ( محسػػف بػػف سػػميماف الخميتػػة3)
، منيػػػةاكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك األ، دسػػػـ العدالػػػة الجنائيػػػة، كميػػػة الدراسػػػات العميػػػاإلػػػى  مقدمػػػة
 . 45ص، 2113، الرياض



 80                            (ارنةمق دراسة) والوطني الدولي المستويين صلى المعلوماتية للجريمة التشريعية المواجهة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

إي  أنيا تتميػز عػف األخيػرة ، الدكلية كتجارة المخدرات كرسؿ األمكاؿ رىابمثؿ جرائـ اإ
درة المقعػد حتى مغػاأك  الحركةأك  التنقؿإلى  اجةيا مف دكف الحارتكابية إمكانمف حيث 

ككنيػػػا ، كىػػذه الطبيعػػػة التػػػ  تتميػػػز بيػػا الجريمػػػة المعمكماتيػػػة، (1)المقابػػؿ لمحاسػػػب اآللػػػ 
جريمػػة عػػابرة لمحػػدكد أثػػارت العديػػد مػػف المشػػاكؿ القانكنيػػة حػػكؿ تحديػػد الدكلػػة صػػاحبة 

القػػانكف الكاجػػب  ككػػذلؾ حػػكؿ تحديػػد، القرػػائ  فيمػػا يخػػص ىػػذه الجريمػػة ايختصػػاص
كمػػػػػدل فاعميتػػػػػو فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بجمػػػػػ  كدبػػػػػكؿ األدلػػػػػة المتحصػػػػػمة مػػػػػف البيئػػػػػة ، التطبيػػػػػؽ

كرير ذلؾ ، ات الم حقة القرائيةإجراءالت  تتعمؽ ب اإشكاليات فر ن عف، المعمكماتية
األمر الذم يكشؼ عف الحاجة ، مف النقاط الت  تثيرىا الجرائـ العابرة لمحدكد بشكؿ عاـ

كالحػػد مػػف التعػػاكف الػػدكل  فػػ  مجػػاؿ مكافحػػة ىػػذه الجػػرائـ كرػػبط مرتكبييػػا لػػى إ الممحػػة
 . (2)اررارىا

 هااكتشافصعوبة األثبات في الجريمة المعموماتية و ي: الفرع الثان
كفػػػ  حالػػػة ، يا فػػػ  رايػػػة الصػػػعكبةاكتشػػػافتمتػػػاز الجريمػػػة المعمكماتيػػػة بػػػيف أمػػػر  
كمػف الكارػح أف عػدد الحػايت  ،(3)يا فإف ذلؾ يككف مػف محاسػف الصػدؼ أحيانػان اكتشاف

و مػػف الجػػرائـ اكتشػػافىػػذه الجػػرائـ دميمػػة جػػدان أذا مػػا دكرنػػت بمػػا تػػـ  اكتشػػاؼالتػػ  تػػـ فييػػا 
 الجريمة المعمكماتية اكتشاؼكيمكف رد األسباب الت  تقؼ خمؼ الصعكبة ف  ، التقميدية
اء كدكف أم فيػ  ترتكػب فػ  الختػ، عدـ ترؾ ىػذه الجريمػة ألم رثػار ماديػة مممكسػةإلى 

عمى خ ؼ الجرائـ التقميدية الت  يترؾ مرتكبيا عادةن رثاران مادية ، مرتكبياإلى  أثر يشير

                                                           

 . 34ص، مصدر سابؽ، عباينة احمد( محمكد 1)
اطركحػة ، اؿ عبػر األنترنػتالمسؤكلية الجنائية الناشػئة عػف جػرائـ األمػك ، ( محمد عبداي محمد العكا2)

 .24ص23ص، 2112، يةسكندر جامعة اإ، كمية الحقكؽإلى  مقدمة، دكتكراه
دار النيرػػػة ، الطبعػػػة األكلػػػى، القػػػانكف الجنػػػائ  كالتكنكلكجيػػا الحديثػػػة، ( جميػػؿ عبػػػدالباد  الصػػػغير3)

 . 17، ص1992، القاىرة، العربية
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كمتػػاد ذلػؾ ىػػك أف الجػػرائـ ، (1)(البصػػمات كريرىػا، الشػعر، مممكسػة مثػػؿ )الجثػة، الػػدماء
، حتػى ي يعمػـ بكدكعيػاأك  المعمكماتية ف  أكثر صكرىا ختية ي يشعر بيا المجن  عميو

ختائػػو عػػف طريػػؽ الت عػػب ريػػر المرئػػ  فػػ   إمعػػافكا فػػ  حجػػب السػػمكؾ المكػػكف ليػػا كا 
ية الت  يتـ تسجيؿ البيانات عف طريقيا أمران لػيس عسػيران لكتركنالذبذبات اإأك  النبرات

مجػػاؿ الحاسػػكب رالبػػان كذلػػؾ بحكػػـ تػػكافر المعرفػػة كالخبػػرة فػػ  ، فػػ  الكثيػػر مػػف األحػػكاؿ
كدػػػكع  اكتشػػػاؼنػػػ  عميػػػو دكران بػػػارزان فػػػ  مسػػػيلة صػػػعكبة ، كيحتػػػؿ المج(2)لػػػدل مرتكبيػػػا

حيػػػث تحػػػرص أكثػػػر الجيػػػات التػػػ  تتعػػػرض أنظمتيػػػا المعمكماتيػػػة ، الجريمػػػة المعمكماتيػػػة
عمػػى عػػدـ الكشػػؼ حتػػى بػػيف مكظتييػػا ، تنػػاؿ خسػػائر فادحػػة مػػف جػػراء ذلػػؾأك  ل نتيػػاؾ

عنيػػػػا  بػػػػ غاإدكف ، ات إداريػػػػة داخميػػػػةإجػػػػراء باتخػػػػاذعمػػػػا تعررػػػػت لػػػػو كتكتتػػػػ  عػػػػادةن 
خػ ؿ الثقػة فػ  كتاءتيػالمسمطات المختصة تجنبان مػف األرػرار بسػمعتيا ك  ، (3)مكانتيػا كا 

 كتشػػػاؼكلألسػػػباب أعػػػ ه كالعكامػػػؿ األخػػػرل تجعػػػؿ مػػػف الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة صػػػعبة اي
 كاألثبات .

 جرائم المعموماتية جرائم ناعمة: الفرع الثالث

 عمكماتية تبرز بشكؿ أكثر كركحان ماف الخصكصية الت  تتمت  بيا الجريمة ال 
                                                           

، يةسػػكندر اإ، دار المطبكعػػات الجامعيػػة، نترنػػتجػػرائـ الككمبيػػكتر كاأل، ( د. عمػػاد مجػػدم عبػػدالممؾ1)
الجريمػة المعمكماتيػة نمػاذج ، د. محمد حماد مػرىج الييكػ ينظرت .كبذات المعنى  43ص، 2111

 كما بعدىا .95،ص2114، القاىرة، دار الكتب القانكنية، مف تطبيقاتيا
مكتبػة اآليت ، الطبعػة األكلػى ،ة لمجػرائـ المعمكماتيػةجرائيػالجكانػب اإ، ( د. ىشاـ محمد فريػد رسػتـ2)

 . 16ص، 1994، اسيكط، الحديثة
 اإبػػ غ%( مػػف جػرائـ الحاسػػبات ي يػتـ 25-21اف مػػا يتػراكح بػيف )إلػى  ( كتشػير بعػض التقػػديرات3)

كف  دراسة كصتت بانيا ممتتو لمنظر اجربت عمى الؼ ، السمعةإلى  اإساءةعنيا مطمقان خكفان مف 
% فقط مف كؿ جػرائـ 2اظيرت نتائجيا اف  (Fortuner500لجياز )شركة مف الشركات المنتجة 
لمكتػػػػػب التحقيقػػػػػات التيػػػػػدرال  . كلمزيػػػػػد مػػػػػف أك  عنيػػػػػا لمشػػػػػرطة اإبػػػػػ غالحاسػػػػب ىػػػػػ  التػػػػػ  يػػػػػتـ 

مصػػدر ، ة لمجػػرائـ المعمكماتيػػةجرائيػػالجكانػػب اإ، د. ىشػػاـ محمػػد فريػػد رسػػتـينظػػرت ، ايستيرػػاح
 . 26ص25سابؽ، ص
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فػػإذا كانػػت الجػػرائـ التقميديػػة تتطمػػب نكعػػان مػػف المجيػػكد ، يػػا كطريقتيػػاارتكابفػػ  أسػػمكب 
كمػا ىػك الحػاؿ فػ  جريمػة ، كاإيػذاءالذم دد يكػكف فػ  صػكرة ممارسػة العنػؼ ، العرم 
ة الكسػػػر كتقميػػػد المتػػػاتيح كمػػػا فػػػ  جريمػػػأك  فػػػ  صػػػكرة الخمػػػ أك  ،ايختطػػػاؼأك  القتػػػؿ
ي ، (Soft crime)متػػاده إف الجػػرائـ المعمكماتيػػة ىػػ  جػػرائـ ىادئػػة بطبيعتيػػا ، السػػردة
بؿ كؿ ما تحتاج اليو ىػك القػدرة عمػى التعامػؿ مػ  ، (1)ستكان لمدماء العنؼ كيإلى  تحتاج

جياز الحاسكب ككيتية تشغيمو عمى مستكل عػال  مػف التقنيػة بالشػكؿ الػذم يكظػؼ فػ  
كجػػكد شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة إلػػى  كتحتػػاج أيرػػان ، (2)مشػػركعةاألفعػػاؿ ريػػر ال ارتكػػاب

ددرتو عمى التعامؿ م  الشبكة لمقياـ بجػرائـ أك  م  كجكد مجـر يسخر خبرتو (األنترنت)
التغريػػر بالقاصػػريف كػػؿ ذلػػؾ دكف أك  خصكصػػيات الغيػػر اختػػراؽأك  كالتجسػػسمختمتػػة 
 . (3)ستؾ دماءأك  صرؼ مجيكد عرم إلى  الحاجة

 خصوصية مجرمي المعموماتية :الرابعالفرع 
كالػػذم ، إف المجػػـر الػػذم يرتكػػب الجريمػػة المعمكماتيػػة يسػػمى بػػالمجـر المعمكمػػات 
حيػػػث أف ، يتصػػؼ بخصػػػائص معينػػػة تميػػػزه عػػػف المجػػـر الػػػذم يرتكػػػب الجػػػرائـ التقميديػػػة

، يػػاارتكابالجػػرائـ التقميديػػة ي ع دػػة ليػػا بالمسػػتكل العممػػ  كالمعرفػػ  لممجػػـر فػػ  عمميػػة 
كعمى خ ؼ ذلؾ فػإف األمػر بالنسػبة لمجػرائـ المعمكماتيػة ، أنيا داعدة عامة اعتبارعمى 
كمػف يقترفيػا عػادة يكػكف مػف ذكم الميػارة فػ  مجػاؿ ، (4)فيػ  جػرائـ فنيػة تقنيػة، مختمؼ

عمػػػى األدػػػؿ شػػػخص لديػػػو حػػػد أدنػػػى مػػػف المعرفػػػة كالمقػػػدرة عمػػػى أك  ،تقنيػػػة المعمكمػػػات

                                                           

، الطبعػة األكلػى، المحكمػة الردميػة كالجريمػة المعمكماتيػة، القػكم عمػ  مصػرم ( د. عبدالصبكر عبد1)
 . 51ص، 2112، المممكة العربية السعكدية، ، الرياضدتصادمكتبة القانكف كاي

 . 44ص، مصدر سابؽ، ( محسف بف سميماف الخميتة2)
يػػة ،الطبعػػة لكتركناإجػػرائـ تقنيػػة نظػػـ المعمكمػػات  المناعسػػة ك جػػ ؿ محمػػد الزعبػػ ، احمػػد( أسػػامة 3)

 .97ص، 2114عماف،  الثانية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزي ،
، دار النيرػة العربيػة، السياسػة الجنائيػة فػ  مكاجيػة جػرائـ األنترنػت، ( د. حسيف بف سعيد الغافرم4)

 . 53ص، 2119، القاىرة
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فػػػاف الجػػػرائـ ، كعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ،   شػػػبكة األنترنػػػتالحاسػػػكب كالتعامػػػؿ مػػػ اسػػػتعماؿ
  ريػػػر المشػػػركع لألمػػػكاؿ لكتركنػػػم مثػػػؿ التحكيػػػؿ اإدتصػػػادالمعمكماتيػػػة ذات الطػػػاب  اي

كلػذلؾ لزامػان عمينػا أف نبحػث ، (1)فنية تقنية عالية مف دبؿ مرتكبيايستكجب ميارة كمقدرة 
 عف ىكية مرتكب  الجرائـ المعمكماتية ككما يم  ت

التقميػدم  جراـبػاإلألذكيػاء مقارنػة  إجػراـالمعمكمات  ىك  جراـذكاء كالميارة ت أف اإال-1
اـ العنؼ، حيػث أف المجػـر المعمكمػات  ذك ميػارات تقنيػة عاليػة كالمػإلى  الذم يميؿ

لمذكاء يككف أما مف خ ؿ الدراسة  اكتسابوكما أف ، (2)بتكنكلكجيا النظـ المعمكماتية
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ مخالطػػػػػػة أك  التطبيػػػػػػؽ كالخبػػػػػػرة العمميػػػػػػةمػػػػػػف خػػػػػػ ؿ أك  المتخصصػػػػػػة

كمتػػػػػػػاد ذلػػػػػػػؾ إف المجػػػػػػػـر ، (3) جتمػػػػػػػاعايالمختصػػػػػػػيف بالمعمكماتيػػػػػػػة فػػػػػػػ  الكسػػػػػػػط 
فمػػف يسػػرؽ أشػػياء مػػف منػػزؿ دػػد ، فئػػة المجػػرميف األربيػػاءإلػػى  المعمكمػػات  ي ينتمػػ 

عمػػػػى خػػػػ ؼ الػػػػذم يسػػػػتخدـ حاسػػػػبان رليػػػػان كيختػػػػرؽ النظػػػػاـ ، يكػػػػكف ذك ذكػػػػاء كاطػػػػ 
فػػذلؾ يسػػتكجب تػػكافر الػػذكاء ، يتمػػؼ مػػا فيػػو مػػف معمكمػػاتأك    كيسػػتكل المعمكمػػات
كلكف الميـ ىنػا أف يكػكف عمػى دػدر مػف ، كىك يختمؼ مف مجـر آلخر، (4)كالميارة 

كىمػػػا ، يػػػا دكف تكافرىمػػػاارتكابفالجريمػػػة المعمكماتيػػػة مػػػف الصػػػعب ، الميػػػارة كالػػػذكاء
 . (5)المذاف يحدداف الكيتية الت  تتـ بيا ىذه الجريمة

ىك إف يكػكف لممجػـر المعمكمػات  حقػكؽ كمزايػا ، بالسمطةالسمطة كالمعرفة ت كيقصد  -2
تجاه نظاـ المعمكمات الذم يستيدؼ مف دبمو بالشكؿ الذم تجعمو مسيطران كمتحكمان 

                                                           

 . 59ص، مصدر سابؽ، ( ني  عبدالقادر المكمن 1)
، األحكاـ المكركعية لمقانكف الجنائ  كالجرائـ المعمكماتية، دالحميد سميماف( د. ايمف عبدالحتيظ عب2)

 . 8ص7ص، 2111، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽإلى  مقدمة، رسالة ماجستير
 . 49ص، مصدر سابؽ، ( رشاد خالد عمر3)
، ت نحػػك صػػيارة نظريػػة عامػػة فػػ  عمػػـ الجريمػػة كالمجػػـر المعمكمػػا، ( د. عبػػدالتتاح بيػػكم  حجػػازم4)

 . 98ص، مصدر سابؽ
بحػػػث منشػػػكر فػػػ  مجمػػػة التكػػػر ،  لكتركنػػػاإ حتيػػػاؿجػػػرائـ اي، ( د. محمػػػد دػػػدرم حسػػػف عبػػػدالرحمف5)

 . 116ص، 2111، األمارات العربية المتحدة، امارة الشاردة، 79العدد ، (21المجمد )، الشرط 
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فػػ  حالػػة الشػػخص الػػذم لديػػو ، كىػػذه السػػمطة دػػد تكػػكف مباشػػرة، (1)حػػد مػػاإلػػى  بػػو
النظػاـ المعمكمػات  الػذم يحتػكم عمػى إلػى  لػدخكؿالشترة الخاصة كالتػ  تمكنػو مػف ا

فػػػ  حالػػػة الشػػػخص الػػػذم لديػػػو التصػػػريح فػػػ  ، تكػػػكف ريػػػر مباشػػػرةأك  ،المعمكمػػػات
الحاسػػػبات اآلليػػػة )المكػػػاف الػػػذم يكجػػػد فيػػػو األنظمػػػة المعمكماتيػػػة أك  دخػػػكؿ الغرفػػػة

سػت أي  أنو ىػذه الصػتة لي، النظاـ المعمكمات إلى  دكف الحؽ ف  الدخكؿ، (كأدكاتيا
مػػا كىػػك حيػػث إنيػػا ي تتػػكافر لػػدل مػػف يختػػرؽ النظػػاـ المعمكمػػات  لمؤسسػػة ، مطمقػػة

فينيػػػػا تتمثػػػػؿ بالدرايػػػػة ، كفيمػػػػا يخػػػػص المعرفػػػػة، (2)خارجيػػػػا دكف أف يممػػػػؾ تصػػػػريح
ت احتمػػػايككػػػذلؾ ، يػػػاارتكابالمػػػراد  بالجريمػػػةكالمعرفػػػة بكافػػػة الظػػػركؼ التػػػ  تحػػػيط 

ف األمػكر مػف خػ ؿ التصػكر الكامػؿ كبت ف  ما ىك ريػر متكدػ  مػ، التشؿ كالنجاح
كالمجػػـر ، البيئػػة التػػ  ترتكػػب فييػػا الجريمػػةإلػػى  كيعػػكد ذلػػؾ، لمجريمػػة فػػ  األذىػػاف

و أف يطبػػػػػؽ جريمتػػػػػو عمػػػػػى أنظمػػػػػة مشػػػػػابية لتمػػػػػؾ التػػػػػ  ينػػػػػكم إمكانػػػػػالمعمكمػػػػػات  ب
 . (3)دبؿ تنتيذ جريمتو استيدافيا

كعمػػى األرمػػب ي ،  تمػػاعاج إنسػػافيػػان كىػػادئ ت المجػػـر المعمكمػػات  اجتماعمتكيػػؼ  -3
بؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ ، يعادم المجتم  كي يتظاىر بميكؿ عدائية تجاه المجتم 

بؿ عمػى خػ ؼ ، الخطكرة لديو انعداـإي  أف ىذا ي يعن  ، ىك متكيؼ م  المجتم 
  فيمػػػػا لػػػػك تػػػػكافر لديػػػػو جتمػػػػاعذلػػػػؾ دػػػػد تػػػػزداد الخطػػػػكرة لديػػػػو إذا مػػػػا زاد تكيتػػػػو اي

كىناؾ مف يرل أف صتة الذكاء لدل المجػـر المعمكمػات  مػا ، (4) مجرااإ ستعداداي

                                                           

، 2111، يةسػػكندر اإ، ةدار الجامعػػة الجديػػد، عكلمػػة الجريمػػة، ( د. طػػارؽ ابػػراىيـ الدسػػكد  عطيػػة1)
  . 234ص

 . 51ص، مصدر سابؽ، ( رشاد خالد عمر2)
، مطػػاب  دار الجميكريػػة لمصػػحافة، الجريمػة المعمكماتيػػة ككيتيػػة التصػػدم ليػا، ( محمػد عمػػ  سػػكيكر3)

 . 52ص، 2111، القاىرة
دار ، الجػػػرائـ المسػػػتخدمة بطػػػرؽ ريػػػر مشػػػركعة لشػػػبكة األنترنػػػت، ( شمسػػػاف نػػػاج  صػػػالح الخيمػػػ 4)

 . 42ص، 2119، القاىرة، النيرة العربية
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، ككػذلؾ فػإف المجػـر المعمكمػات  ىػك مػف (1) جتمػاعى  إي  القػدرة عمػى التكيػؼ اي
حيػػث إف ، يـ الجػػرائـ المعمكماتيػػةارتكػػابالعنػػؼ فػػ  إلػػى  يمجػػؤكفالمجػػرميف الػػذيف ي 

عمػػى ، يػػارتكابالعرػػم  ي حتػػى الجيػػدأك  العنػػؼ اسػػتخداـىػػذه الجػػرائـ ي تسػػتكجب 
الجػرائـ  ارتكػابكالمجـر المعمكمات  رير دادر عمػى ، (2)العكس مف الجرائـ التقميدية

 عتػػداءحيػػث إنػػو ي يسػػتطي  اي، التقميديػػة كالتػػ  تسػػتمـز مكاجيػػة مػػ  المجنػػ  عميػػو
عميػػو عػػف طريػػؽ  عتػػداءإي  إنػػو ي يجػػد صػػعكبة فػػ  اي، عمػػى المجنػػ  عميػػو مباشػػرة

 .(3)مكمات النظاـ المع
 املبحث الثاني

املعاجلة التشريعية للجرائن املعلىهاتية علً املستىيني الدويل 
 والىطني

أف ، أف مف نتائج التطكر التكنكلكج  الحاصػؿ عمػى المسػتكييف الػدكل  كالػكطن  
مػػػػف أكلكيػػػػات الحيػػػػاة فػػػػ   (تقنيػػػػة المعمكمػػػػات)بمصػػػػطمح أدؽ أك  أصػػػػبحت المعمكمػػػػات
 التػ  تيػدؼ، يػة لممعمكماتيػةيجابمثممػا تبػرز النػكاح  اإ لعػادةككا، المجتمعات المعاصرة

عف طريػؽ لجػكء الػبعض مػف ، تظير اآلثار السمبية ليا، المزيد مف الرفاىية لمبشريةإلى 
الجػػرائـ  ادتػػراؼمػػف خػػ ؿ ، مسػػتخدم  ىػػذه التقنيػػة المتطػػكرة فػػ  تحقيػػؽ أىػػداؼ خاصػػة

ده أف الجريمػة الكادعػة ىنػا ىػ  مػف نتػاج متػا، (4)ة ىذه التقنيػة الحديثػةالمعمكماتية بكاسط
كلػػػػذلؾ تسػػػمى عنػػػػد الػػػبعض بينيػػػػا ، التطػػػكر كالتكنكلكجيػػػػا، أم مػػػف مسػػػػتحدثات العصػػػر

                                                           

شػػػػػبكة  اسػػػػػتخداـلمجػػػػػرائـ الناشػػػػػئة عػػػػػف  منيػػػػػةالمكاجيػػػػػة التشػػػػػريعية كاأل، فرػػػػػؿ احمػػػػػد( د. سػػػػػميماف 1)
 . 22ص، 2113، القاىرة، دار النيرة العربية، المعمكمات الدكلية

 شمسػػػاف نػػػاج ينظػػػرت كبػػػنتس المعنػػػى  .93ص، مصػػػدر سػػػابؽ، ( د. محمػػػد حمػػػاد مػػػرىج الييكػػػ 2)
 . 41ص، مصدر سابؽ، صالح الخيم 

( ىذا ما تكصؿ اليو األستاذ باركر مف خ ؿ دراستو لمتئات المختمتة لمجرم  المعمكماتيػة . كلمزيػد 3)
 . 56ص، مصدر سابؽ، د. نائمة عادؿ محمد فريد دكرةينظرت ، ايستيراحمف 

 . 23ص، 2111، يةسكندر اإ، ةدار الجامعة الجديد، الجرائـ المعمكماتية، ( د. محمد عم  العرياف4)
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كبظيػػػكر ىػػػذه الجػػػرائـ كعػػػدـ كتايػػػة مػػػكاد القػػػكانيف العقابيػػػة التقميديػػػة ، (1)جريمػػػة العصػػػر
ريعات سػػف التشػػإلػػى  مكاجيتيػػا سػػعت معظػػـ دكؿ العػػالـ كخاصػػةن المتقدمػػة دانكنيػػان منيػػا

صػػدار القػػكانيف لمكاجيػػة ىػػذه الجػػرائـ اكين كلمكاكبػػة التطػػكر ثانيػػان كالسػػير تحػػت ظػػ ؿ  كا 
كلكػؿ مػا ، الككف بيسػره فػ  ظػؿ األلتيػة الجديػدة مػف القػرف الحػال  اجتاحتالعكلمة الت  

ت المعالجػػػة طمػػػب األكؿنبحػػػث فػػػ  الم، عمػػػى مطمبػػػيف نقـك بتقسػػػيـ ىػػػذا المبحػػػثسػػػسػػػبؽ 
ت نتنػػػػاكؿ كفػػػػ  المطمػػػػب الثػػػػان ، لمعمكماتيػػػػة عمػػػػى المسػػػػتكل الػػػػدكل التشػػػػريعية لمجػػػػرائـ ا

 تكعمى النحك التال ، المعالجة التشريعية لمجرائـ المعمكماتية عمى المستكل الكطن 

 املطلب األول
 املعاجلة التشريعية للجرائن املعلىهاتية علً املستىي الدويل

منصػبان  ىتمػاـكاء كػاف ايسػ، دكل  اىتماـأف مكافحة الجرائـ المعمكماتية حظيت ب
كفػػ  الحػػالتيف ، يػػة بشػػكؿ عػػاـلكتركنأـ عمػػى الجػػرائـ اإ، عمػى الجػػرائـ المعمكماتيػػة بػػذاتيا

أنيػػػا المػػػدخؿ الرئيسػػػ   اعتبػػػارعمػػػى ، فػػػيف الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة أخػػػذت النصػػػيب األكبػػػر
ذا ما نظرنا، (2)بشكؿ عاـ يةلكتركنالجرائـ اإ رتكابي ذليا عمػى الجيكد الت  تـ بػإلى  كا 

كمػف ثػـ ، يات الدكلية كخطكة اكلػىتتادفينو يتحدد أساسان عمى ركء اي، المستكل الدكل 
كذلػػؾ بيػػدؼ إيجػػاد الحمػػكؿ التشػػريعية ، ىػػا بيػػذا الشػػيفاعتمادالمػػؤتمرات الدكليػػة التػػ  تػػـ 

يػة بكدابسػت اتتاديػات ىػ  تتادكمػف أىػـ كأبػرز ىػذه اي، الناجعة ف  مكاجيػة ىػذه الجػرائـ
أمػػػػا ، مػػػػف الػػػػدكؿ األعرػػػػاء فييػػػػا كالمػػػػكدعيف عمييػػػػا كايلتػػػػزاـ ىتمػػػػاـبايظيػػػػت لككنيػػػػا ح

 بالنجػاحالمؤتمرات فينيا يزالت تعقد ىنا كىناؾ كبشػكؿ مسػتمر دكف أف يتكمػؿ جيكدىػا 

                                                           

الطبعػػة ، ريػػر المشػػركع لشػػبكة األنترنػػت سػػتخداـالجػػرائـ الناشػػئة عػػف اي، ( د. محمػػد عبيػػد الكعبػػ 1)
 . 69ص، 2119، القاىرة، دار النيرة العربية، الثانية

ايسػس التكريػة كالنتسػية ) رىابعمـ اإ( د. محمد عكض الترتكرم ك د. ارادير عرفات جكيحاف . 2)
، عمػػػػاف، دار الحامػػػػد لمنشػػػػر كالتكزيػػػػ ، الطبعػػػػة ايكلػػػػى، (رىػػػػابة كالتربكيػػػػة لدراسػػػػة اإيػػػػجتماعيكا

 . 352ص، 2116
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 يػة بكدابسػتاتتادإلى  نتطرؽ فقطكلألسباب أع ه س، ايلتزاـلككف تكصياتيا عارية عف 
 رع كاحد عمى النحك التال  ت األكربية كبشكؿ تتصيم  كمف خ ؿ ف

 Budapest Convention ية بودابستاتفاق :الفرع الواحد
يػػات الدكليػػة الميمػػة التػػ  تػػـ إبراميػػا لمكافحػػة الجػػرائـ المعمكماتيػػة ىػػ  تتادمػػف اي 

الجػػرائـ الدكليػػة لمكافحػػة  يػػةتتادبايكالمعركفػػة ، يػػة الكحيػػدةتتادكتعػػد اي، يػػة بكدابسػػتاتتاد
حيػػػػػػث شػػػػػػيدت العاصػػػػػػمة المجريػػػػػػة بكدابسػػػػػػت فػػػػػػ  ، (1)األنترنػػػػػػتالتػػػػػػ  ترتكػػػػػػب عبػػػػػػر 

كتقكيػة الجيػكد ، كيدة أكؿ معاىدة دكلية ىدفيا مكافحػة جػرائـ األنترنػت 23/11/2111
كخاصػة بعػد أف ، الدكلية مف أجؿ التعاكف كالترامف ف  محاربة ىذه الجرائـ كالحد منيا

كدػد تػـ صػيارة ىػذه ، (2)تؿ خطػران ييػدد األشػخاص كالممتمكػاأصبحت تمؾ الجػرائـ تشػك
ف خبرة دانكنية فػ  مجمػس أكربػا ية مف دبؿ عدد كبير مف األشخاص الذيف يمتمكك تتاداي
كبعػد مشػاكرات عديػدة ، لتعاكف م  دكؿ أخرل كخصكصػان الكييػات المتحػدة األمريكيػةاكب

 كىك األمر الذم، (3)دطاع الكمبيكتر عمى مستكل العالـبيف الحككمات كأجيزة الشرطة ك 
التكديػػ  عمييػػا مػػف دبػػؿ ث ثػػكف دكلػػة بالتػػاري  أعػػ ه كفػػ  عاصػػمة إلػػى  أدل فػػ  النيايػػة

ريػػػر المشػػػركع لمحاسػػػبات كشػػػبكات المعمكمػػػات فيمػػػا  سػػػتخداـكذلػػػؾ لمكاجيػػػة اي، المجػػػر
كدد تناكلػت ىػذه ، (4)الجرائـ المعمكماتيةأك  عمكمات الم جراـاإأك  الككن  جراـيعرؼ باإ

  لكتركنػػاإ رىػػابنتشػػاران عمػػى مسػػتكل العػػالـ مثػػؿ اإا  تعػػد أكثػػر المعاىػػدة الجػػرائـ التػػ
سػػػػاع النغمػػػػة اتكعمػػػػى أثػػػػر ، ال رة األطتػػػػاؿ...ئتمػػػػاف كدعػػػػاكعمميػػػات تزكيػػػػر بطادػػػػات اي

تكػػػكيف أررػػػية إلػػػى  مػػػف حيػػػث رػػػركرة السػػػع ، الدكليػػػة لمكافحػػػة الجريمػػػة المعمكماتيػػػة
كبنػاءن عمػى ، يمة عبر األنترنتدانكنية تعمؿ عمى دعـ الكتاح الدكل  المشترؾ رد الجر 

                                                           

دار ، الطبعػػػة األكلػػػى، يػػػة بكدابسػػػت لمكافحػػػة جػػػرائـ المعمكماتيػػػةاتتاد، احمػػػدالػػػ ه  ( د. ى لػػػ  عبػػػد1)
 كما بعدىا.  5ص، القاىرة، النيرة العربية

 . 429ص، ر سابؽمصد، فرؿ احمد( د. سميماف 2)
 . 32ص، مصدر سابؽ، ( ايمف عبدالحتيظ عبدالحميد سميماف3)
 . 74ص، مصدر سابؽ، ( د. محمد عبيد الكعب 4)
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تكصية مجمس كزراء أكربػا كدراراتػو المختمتػة حػكؿ المشػاكؿ كالحمػكؿ التػ  يمكػف طرحيػا 
، فقػػػد دػػػػاـ مجمػػػػس (1)سػػػػير عمػػػػى ىػػػدييا المجمكعػػػػة األكربيػػػػةكأعػػػداد مشػػػػركعات دػػػكانيف ت

مػف أجػؿ أعػداد مشػركعات عمػؿ ، منذ ثمانينػات القػرف العشػريف بمحػاكيت عػدة، (2)كرباأ
ية األخػرل جرامكاألنشطة اإ كايختراؽية كالتيديدات المحتممة جرامكاجية األنشطة اإلم

ية تترمف ف  محتكاىػا رػركرة اتتادكمف تمؾ المحاكيت أعداد ، بالحاسكبذات الع دة 
 اسػػػػتخداـالجنائيػػػػة فػػػػ  الجػػػػرائـ الناشػػػػئة عػػػػف  اتجػػػػراءاإتسػػػػييؿ التعػػػػاكف الػػػػدكل  فػػػػ  

الكييػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاليابػػاف إلػػى  تػػـ تكجيػػو الػػدعكة ، كلقػػد(3)الحاسػػكب كاألنترنػػت
كذلػؾ ، ية بصتة مرادػبتتادلك  تشارؾ كؿ منيا ف  أعداد ىذه اي، ككندا كجنكب أفريقيا

لككف الكييات المتحدة األمريكية تحديدان ذات ع دة كمصػمحة مباشػرة بمكرػكع الجريمػة 
، يةتتادندا كجنكب افريقيا ف  أعداد ىذه ايأما مشاركة كؿ مف الياباف كك، عبر األنترنت

 تحػادايالػدكؿ ريػر األعرػاء فػ  إلى  ية صالحة لك  تمتدتتادىك األمر الذم يجعؿ اي
كمػف ، مػف الػدخكؿ فييػا تحػادايية الػدكؿ ريػر األعرػاء فػ  إمكانمف حيث ، (4)األكرب 

، (5)يػػةتتاداي التقػػدـ بطمػػب عرػػكية ىػػذه تحػػادثػػـ فقػػد سػػمح لمػػدكؿ ريػػر األعرػػاء فػػ  اي
يػػة دػػد لبػػت دعػػكات العكلمػػة كترػػمنت مػػا يتيػػد تتادأف اي، كلعػػؿ مػػف مكجبػػات القػػكؿ ىنػػا

                                                           

مؤسسة ردـ لمنشػر ، يةفترارية األكربية حكؿ الجريمة ايتتاداي، بكر بف يكنس بكأ( د. عمر محمد 1)
 . 13ص، 2118، الطبعة الثانية، مالطا، كالتكزي 

فػ  عػاـ  تيسػسدػد ك ، دكلػة 41يتكػكف مػف  The council of Europe( COE) أكربػا ( مجمػس2)
فػ  النصػؼ األكؿ مػف القػرف  أكربػامراد لألفكار الدكتاتكرية الت  سادت  Forum اتحادك 1949

كتطػػكير الحركػػة الديمقراطيػػة كدكر القػػانكف فػػ   نسػػافالعشػػريف كلتقكيػػة حركػػة الػػدفاع عػػف حقػػكؽ اإ
دل سنكات عد المجمس األكرب  الم ذ اآلمف لمدكؿ األكربية لكؿ حػكار يمكػف ، كعمى مطارىذه اإ

 بيف الدكؿ األعراء.  طاريات ف  ىذه اإاتتادعنو  كتنبثؽاف يككف متيدان 
 14/12/2115http://www.COe.intتاري  اخر زيارة  متاح عمى األنترنت ت  أكربامكد  مجمس 

 . 94ص، مصدر سابؽ، ( د. عم  حسف الطكالبة3)
 . 14ص، مصدر سابؽ، بف يكنس أبك بكر( د. عمر محمد 4)
 . 2111ية بكدابست لسنة اتتاد( مف 48)نص المادة ينظرت ( 5)
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فيػػػػ  تعبيػػػػر حقيقػػػػ  عػػػػف ، المجتمػػػػ  الػػػػدكل  بمكرػػػػكع الجريمػػػػة عبػػػػر األنترنػػػػت اىتمػػػػاـ
يػػة فػػ  مكرػػكعيا ث ثػػة تتادكدػػد ترػػمنت اي، الػػدكل  بيػػذه النكعيػػة مػػف الجػػرائـ ىتمػػاـاي

ـ األكؿ منيػػا مجمكعػػة الجػػرائـ التػػ  يمكػػف أف تتعػػرض ليػػا األنترنػػت يتنػػاكؿ القسػػ، أدسػػاـ
أنما ى  نقؿ مكس  عف الجرائـ المقررة ، أف مجمكعة الجرائـإلى  كيشار ىنا، كالحاسكب

ات جػراءيػة مجمكعػة اإتتاد، كيتنػاكؿ القسػـ الثػان  مػف اي(1)ف  التشري  األمريك  اساسػان 
كمػػا ترػػمف القسػػـ الثالػػث مػػف ، ة ىػػذه الجػػرائـالجنائيػػة التػػ  يمكػػف أف تتخػػذ فػػ  مكاجيػػ

كأف ، (2)يػػةتتاديػػة مكرػػكع التعػػاكف الػػدكل  بػػيف الػػدكؿ األعرػػاء المػػكدعيف عمػػى ايتتاداي
أم التجريـ كمدل ، المكركع  بالجانبالذم ييمنا ف  دراستنا ىك القسـ األكؿ المتعمؽ 

ت بشػػػيف مكافحػػػة يػػػة بكدابسػػػاتتادكحيػػػث تػػػنص المػػػادة الخامسػػػة مػػػف ، مكاكبتيػػػا لمعصػػػر
ات جػراءيػة أف يتبنػى اإتتادالمعمكمات  عمى أنو ت   يجب عمى كؿ طرؼ ف  اي جراـاإ

، تبعػػػان لقانكنػػػو المحمػػػ ، ات أخػػػرل يػػػرل أنيػػػا رػػػركرية لمتجػػػريـإجػػػراءأيػػػة أك  التشػػػريعية
عػػػف طريػػػؽ ، الكظيتػػػة نظػػػاـ الحاسػػػب، كدكف حػػػؽ، إذا تػػػـ ذلػػػؾ عمػػػدان ، الخطيػػػرة اإعادػػػة
طمػػػػػػس البيانػػػػػػات أك  إتػػػػػػ ؼأك  ،تعطيػػػػػػؿأك  ،محػػػػػػكأك  ،ارػػػػػػرارأك  ،نقػػػػػػؿأك  ،إدخػػػػػػاؿ

ىػػػػ  حمايػػػػة مصػػػػمحة ، المعمكماتيػػػػة  ، كالمصػػػػمحة القانكنيػػػػة المحميػػػػة كفقػػػػان ليػػػػذا الػػػػنص
كتػـ صػيارة نػص ، الصػحيح ليػا سػتخداـمستخدم  كمشغم  نظـ الحاسب اآلل  فػ  اي

، (3)حمايتيا بمقتراه ىذه المادة بطريقة طبيعية بحيث تشمؿ كافة الكظائؼ الت  يمكف 
                                                           

 . 16ص، مصدر سابؽ، بف يكنس أبك بكر( د. عمر محمد 1)
 . 74ىامش ص، ( د. محمد عبيد الكعب ، مصدر سابؽ2)
اطركحػػة ، ة لممعمكمػات عمػى شػػبكة األنترنػتالحمايػة الجنائيػػ، ( رشػدم محمػد عمػػ  محمػد عيػد عمػػ 3)

. كفيمػػػا يمػػػ  نػػػص المػػػادة  167ص، 2119، جامعػػػة القػػػاىرة، كميػػػة الحقػػػكؽإلػػػى  مقدمػػػة، دكتػػػكراه
 ية ت نكميز الخامسة بالمغة اإ

“ Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be 

necessary to establish as criminal offences under its domestic law , when 

committed intentionally , the serious hindering without right of the = 

=functioning of a computer system by inputting , transmitting , damaging , 

deleting , deteriorating , altering or suppressing computer data . 
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يػػة عمػػى أنػػو ت   يجػػب عمػػى كػػؿ طػػرؼ مػػف تتادكمػػا كتػػنص المػػادة السػػابعة مػػف نتػػس اي
ات أخرل يرل إنيا رركرية إجراءأية أك  ات التشريعيةجراءية أف يتبنى اإتتادأطراؼ اي
أك  ،المحػػك، األتػػ ؼ، اإدخػػاؿ، كفقػػان لقانكنػػو الػػكطن ، ىػػا جريمػػة جنائيػػةاعتبار مػػف أجػػؿ 

الػػذم ينػػتج عنػػو بيانػػات ريػػر ، لمبيانػػات المعمكماتيػػة، كبػػدكف كجػػو حػػؽ، مػػس العمػػدمالط
بصػرؼ النظػر عمػا إذا ، دانكنية كما لك كانػت صػحيحة رراضيا ألستخدامي، صحيحة

كيمكػػػف ألم طػػػرؼ أف يشػػػترط فػػػ  دانكنػػػو ، كانػػػت سػػػيؿ القػػػراءة مباشػػػرةن ككارػػػحة أـ ي
كي حػظ ، أجؿ تقرير المسؤكلية الجنائية   ية مشابية مفإجرامنية أك  الداخم  نية الغش

 القانكنية كفقان ليذا النص ى  األمػف كالثقػة فػ  البيانػات بالحمايةأف المصمحة المشمكلة 
كتترػمف ، (1)أف تػؤثر عمػى الع دػات القانكنيػة كالتػ  يمكػف، المخزنة ف  الحاسب اآللػ 

يػػػػة كىػػػػذه تتادة عامػػػػة ل ات كسياسػػػػاتجاىػػػػث ثػػػػة ، (2)يػػػػةتتادىيكمػػػػة المشػػػػركع النيػػػػائ  ل 
ية مرتكزان تمتق  عنده حركة التشري  ف  تتادلزكـ أف تككف اي (اكين )ات تتمثؿ ف  تجاىاي

( 36/1الػػدكؿ األربعػػة المشػػاركة كفقػػان لممػػادة ) فرػػ ن عػػف، تحػػادكػػؿ دكلػػة عرػػك فػػ  اي
الييػػا ( التػػ  سػػمحت لغيػػر الػػدكؿ المشػػار 48)مػػ  مراعػػاة مػػا تقػػرره المػػادة ، يػػةتتادمػػف اي
حيػػػث ، طالمػػػا دبمػػػت بمػػػا تترػػػمنو مػػػف شػػػركط تتعمػػػؽ بيػػػا، يػػػةتتادايإلػػػى  اينرػػػماـفػػػ  

ية عمى تحديد ممتقػى مركػزم ألنػكاع الجػرائـ التػ  يجػب أف تكػكف مترػمنة تتادعممت اي
 ، ككما ييت  ت(3)التشريعات الكطنية لمدكؿ األعراءف  

كؿ كالمرادبػػػة ريػػػر كمػػػا ىػػػك الشػػػيف فػػػ  الػػػدخ، الجػػػرائـ المتعمقػػػة بػػػيمف الشػػػبكات -1
، اليػػػو اإسػػػاءةأك  عمػػى النظػػػاـأك  العػػػدكاف عمػػػى الثقػػة فػػػ  البيانػػػات، المشػػركعة

                                                           

 . 072ص، مصدر سابق، ي محمد علي محمد عيد عليرشد( 1)

(2) EXPLANATORY Report , adopted 8 NOV .2001 committee of Ministers 

of the council of Europe / 10thg session (8 NOV. 2001) , available online 

in NOV.2001 at :  

http://convention . coe .int / treaty /EN/ projets / final cvber Rapex , htm .  

(3) Explanatory Report Eu conv . p7 (sec .1. Art -13) established a common 

minimum standard of relevant offence . 
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شػػػػترة الػػػدخكؿ بقصػػػػد أك  ىنػػػا يترػػػػمف بيػػػ  كممػػػػات المػػػركر اإسػػػػاءةكمكرػػػكع 
  .(1)جرائـ ارتكاب

 حتيػػػاؿكالنصػػػب كاي كاينتحػػػاؿ ايخػػػت ؽكمػػػا ىػػػك الشػػػيف فػػػ  ، الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة -2
المعمكمػة  اسػتدعاءتعطيػؿ حركػة أك  اإرػافةأك  ككذلؾ القياـ بالتػدخؿ، المعمكمات 

(2) . 

 . (3)كحيازة ما يتعمؽ بدعارة األطتاؿكبث  إنتاججرائـ األخ ؽ كذلؾ مثؿ  -3

مثػػؿ جػػرائـ ، جػرائـ العػػدكاف عمػػى حقػكؽ الممكيػػة األدبيػػة كالتكريػػة كالحقػكؽ المجػػاكرة-4 .
 ..(4)المصنتات المشمكلة بالحماية استنساخ

 . (5)العنصرية كالعردية عبر األنترنت كذلؾ مثؿ، جرائـ رد الجنس البشرم -5

التػػ  يػػتـ فييػػا  بػػالجرائـكعمػػى الػػررـ مػػف أف القاعػػدة المكرػػكعية الجنائيػػة تتعمػػؽ  
لػذا فػيف ، يػة تسػتخدـ لغػة التكنكلكجيػا المحايػدةتتادفػيف اي، تكنكلكجيا المعمكمات استخداـ

الحاليػػػة  ائيػػػة يمكػػػف أف يػػػتـ تطبيقيػػػا عمػػػى كػػػؿ مػػػف التكنكلكجيػػػاالقاعػػػدة المكرػػػكعية الجن
نػػص المشػػركع النيػػائ  إلػػى  كمػػا كدػػد ارػػيتت مػػادة جديػػدة، (6)كالمسػػتقبمية عمػػى السػػكاء

( التػػػ  نصػػػت عمػػػى التػػػزاـ الػػػدكؿ األعرػػػاء بمراعػػػاة حقػػػكؽ 15كىػػػ  المػػػادة )، يػػػةتتادل 

                                                           

 ية .تتاد( مف اي2,3المادتيف )ينظرت ( 1)
 ية .تتاد( مف اي7,8المادتيف )ينظرت ( 2)
 ية .تتاد( مف اي9المادة )ينظرت ( 3)
 ية .تتاد( مف اي11المادة )ينظرت ( 4)
 . طارية بمكجب بركتكككؿ خاص ف  ىذا اإتتادايإلى  ( كدد تـ ارافتيا5)
، 38ص، مصػدر سػابؽ، يػةيػة بكدابسػت لمكافحػة جػرائـ المعمكماتاتتاد، احمػدالػ ه  ( د. ى ل  عبد6)

 Although the substantive law provision relate toية تنكميز كىذا ىك النص بالمغة اإ

offences using information technology , the convention uses technology – 

neutral language so that the substantive criminal law offences maybe applied 

to both current and future technologies involved . 
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، كليػػػػة كالتشػػػػريعات الكطنيػػػػةيػػػػات الدتتادكحرياتػػػػو األساسػػػػية التػػػػ  ترػػػػمنتيا اي نسػػػػافاإ
كمف النقػاط اليامػة التػ  ركػزت عمييػا المػذكرة التتسػيرية ، (1)انتياكياكذلؾ بعدـ  كايلتزاـ
ية   دكف حؽ   كيتجمى تتادالجرائـ المحصاة ف  ىذه اي ارتكابرركرة أف يككف ، أيران 

يكػػكف القيػػاـ يػػة أف تتادذلػػؾ فػػ  دكليػػا ت يشػػترط فػػ  تجػػريـ األفعػػاؿ المػػذككرة فػػ  ىػػذه اي
أف السمكؾ دد ي  عتباركىذا المصطمح ييخذ ف  اي، san droit  (2)  دكف حؽ  بالتعؿ

مبػرران لػيس فقػط عػف أك  أذ يمكف أف يككف سمككان شرعيان ، يعادب عميو دائمان ف  حد ذاتو
كحالػػػػة ، كالػػػػدفاع الشػػػػرع ، القانكنيػػػػة التقميديػػػػة مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ الررػػػػاء ايسػػػػتثناءاتطريػػػػؽ 
 .(3)الرركرة

كيترػػػػح لنػػػػا ممػػػػا تقػػػػدـ أف الجػػػػرائـ المعمكماتيػػػػة كمنيػػػػا الجػػػػرائـ رػػػػد المعمكمػػػػات  
 كبالتػػال ، يػػا أف ترتكػػب عػػف عمػػدرتكابيشػػترط ي، يػػة أعػػ هتتادالمنصػػكص عمييػػا فػػ  اي
كما أنو يشترط ، أحدل ىذه الجرائـ بطريقة رير عمدية رتكابف  يكجد أم مجاؿ ىنا ي

، القصػػػد الجنػػػائ  العػػػاـ فرػػػ ن عػػػفنػػػائ  خػػػاص فػػػ  بعػػػض ىػػػذه الجػػػرائـ كجػػػكد دصػػػد ج
بػؿ يبػد مػف ، الجنػائ  العػاـ لكحػده بالقصػدمتادىا أف البعض مف ىذه الجرائـ لػـ تكتتػ  

 تكافر القصد الجنائ  الخاص .

 املطلب الثاني
 املعاجلة التشريعية للجرائن املعلىهاتية علً املستىي الىطني

 ريـ الجػػرائـ المعمكماتيػػة سػػكاء فػػػ جػػػنتنػػاكؿ فػػ  ىػػذا المقػػػاـ مكدػػؼ التشػػري  مػػف ت
 ـ عػػػف مكدػػػؼ التشػػػريعات األجنبيػػػة مػػػفنتكمكسػػػ، فػػػ  الػػػدكؿ العربيػػػةأك  نبيػػػةالػػػدكؿ األج

كثػػػـ نبحػػػث فػػػ  مكدػػػؼ التشػػػريعات العربيػػػة مػػػف ، الجريمػػػة المعمكماتيػػػة فػػػ  التػػػرع ايكؿ
 ت التال كعمى النحك ، الجريمة المعمكماتية ف  الترع الثان 

                                                           

 ة .يتتاد( مف اي15نص المادة ) ت( ينظر1)
  . without rightم   نكميز ( كيقابؿ ذلؾ ف  المصطمح اإ2)
 .39ص، مصدر سابؽ، ـ المعمكماتيةية بكدابست لمكافحة جرائاتتاد، احمدال ه  ( د. ى ل  عبد3)
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 الدول األجنبية من الجرائم المعموماتيةموقف : الفرع االول
 اإنكميػزمكلكؿ ما سبؽ ذكره مف أسباب مجتمعػة لػيس رريبػان أف يصػؼ المتكػر  

العػػالـ الػػذم نعػػيش فيػػو بينػػو عػػالـ ، (1)(Anthony Giddensالشػػيير انتػػكن  جيػػدنز )
كأف ، لمسػيطرة إخرػاعوأك  بعصػمتو اإمسػاؾي يمكنػو ، (Runaway world)منتمػت 
بمػا ، كافػة نػكاح  الحيػاة اينتػ ت، كربمػا شػمؿ ىػذا )2)تابان يحمؿ ىػذه التسػمية يصدر ك

كدػػد يعطػػ  ذلػػؾ ، م كالسياسػػ دتصػػاد  كايجتمػػاعالػػدين  كاألخ دػػ  كاي اينتػػ تفييػػا 
كالتػػ  مػػف ، تتسػػيران مقنعػػان لمػػا نػػراه اليػػكـ مػػف النمػػك المتزايػػد كالمطػػرد لمجػػرائـ المعمكماتيػػة

لمكافحتيػا كالتغمػب ، يػة التػ  سػبؽ ذكرىػاتتادعمػى صػيارة اي أجميا حرص مجمػس أكربػا
أما عف طريؽ ، كما حرصت بعض الدكؿ عمى أف ترمف تشريعاتيا ىذه الجرائـ، عمييا

دماجيػا ، كأما عف طريؽ تحديث دكانينيا (3)ف  تشريعات مستقمة استق ين النص عمييا  كا 
سػػبادة فػػ  مجػػاؿ اصػػدار تشػػريعات كتعػػد دكلػػة السػػكيد مػػف الػػدكؿ ال، (4)فػػ  ىػػذه القػػكانيف

                                                           

كيعػػد مػػف اشػػير عممػػاء ىػػذا التخصػػص الػػذيف ذاعػػت ، بجامعػػة كمبػػردج جتمػػاع( ىػػك اسػػتاذ عمػػـ اي1)
كتػب مػا يزيػد عمػى ، بػؿ لمػا يقػدمكه مػف اسػيامات نظريػة كمنيجيػة، قػطي لكثرة مؤلتاتيـ ف، شيرتيـ

امػػا دائمػػة الكتػػب التػػ  كتبيػػا ، مقػػاؿ صػػحت أك  مراجعػػة كتػػبأك  مػػا بػػيف مقػػاؿ بحثػػ ، مػػائت  مقػػاؿ
كالػذم  1999سػنة ، ( كتابان مف بينيا كتاب   عالـ منتمت ت كيػؼ تشػكؿ العكلمػة حياتنػا36فترـ )

 العربية .إلى  تـ ترجمتو
(2) Giddens (Anthony) : “ Runaway world : How Globali Zationis reshaping 

our lives “ , London, Profile books , 1999 . 

يكنيػػػك سػػػنة  29الحاسػػػب فػػػ  المممكػػػة المتحػػػدة الصػػػادر فػػػ   اسػػػتخداـ( كمثػػػاؿ ذلػػػؾ دػػػانكف اسػػػاءة 3)
  . 1991ارسطس سنة  29ان مف اعتبار كالذم طبؽ ، 1991

كالمعمػكؿ بػو ، 1992ابرز ىذه التشريعات دانكف العقكبات الترنس  الجديد الصادر ف  سنة ( كمف 4)
دػػانكف  كالػػذم ارػاؼ فصػ ن ثالثػػان لمبػاب الثػان  مػف القسػػـ الثالػث مػف، 1994منػذ اكؿ مػارس سػنة 

 =كسػػم  ىػػذا القػػانكف بقػػانكف،   انتياكػػات نظػػـ المعالجػػة اآلليػػة لمبيانػػات  العقكبػػات تحػػت عنػػكافت 
=Godfrain  ،(  كذلػػؾ تيمنػػان باسػػـ النائػػب الترنسػػJacques Godfrain الػػذم تقػػدـ بػػو امػػاـ )

د. محمد عبيػد ينظرت ( . 323/7)إلى  (323/1)كيتككف ىذا التصؿ مف المكاد ، المجمس النياب 
 . 71ىامش ص، مصدر سابؽ، الكعب 
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لكػػ  تسػػتطي  متابعػػة ، دانكنيػػة جديػػدة كمسػػتقمة خاصػػة بجػػرائـ األنترنػػت كالحاسػػب اآللػػ 
كدػد صػػدر أكؿ دػانكف خػػاص بيػا سػػم  ، يػػةلكتركنالجػرائـ اإ ارتكػػابكمعادبػة المتيمػيف ب

عػػػف  حتيػػػاؿكدػػػد عػػػالج ىػػػذا القػػػانكف درػػػايا اي، 1973بقػػػانكف البيانػػػات كذلػػػؾ فػػػ  عػػػاـ 
ككذلؾ كاف مف بيف فقرات نصكصو تجريـ الدخكؿ رير المشركع عمى ، ؽ األنترنتطري

الحصػػػكؿ ريػػػر أك  يميػػػاتحك أك  ،يػػػةلكتركنتزكيػػػر المعمكمػػػات اإأك  يػػػةلكتركنالبيانػػػات اإ
مػف ، ككذلؾ تعػد الكييػات المتحػدة األمريكيػة الدكلػة التاليػة بعػد السػكيد، (1)المشركع عميو

إذ أنيػػػا ، يػػػةلكتركنكالتػػػ  تجػػػـر الجػػػرائـ اإ، ا كمسػػػتقمةحيػػػث إصػػػدار دػػػكانيف خاصػػػة بيػػػ
، 1985كف  سنة  (1985-1967)شرعت دانكنان مستق ن لحماية أنظمة الحاسب اآلل  

 ، كى  ت(2)نكاع رئيسية لمجرائـ المعمكماتيةخمسة أ، حدد معيد العدالة القكم  األمريك 

 ريػر المشػػركع عػف بعػػد . خداـسػػتجػرائـ اي -2     جػرائـ الحاسػػب اآللػ  الداخميػػة .-1
              يػػػػػػػػػػة .جرامدعػػػػػػػػػػـ التعػػػػػػػػػػام ت اإ -4     جػػػػػػػػػػرائـ الت عػػػػػػػػػػب بالحاسػػػػػػػػػػب اآللػػػػػػػػػػ  .-3
 سردة البرامج الجاىزة كالمككنات المادية لمحاسب . -5

، صػدارىماإتػـ ، المعمكماتيػة بػالجرائـثمػة دػانكنيف متخصصػيف  1988كف  سنة  
أمػػػػػا القػػػػػانكف الثػػػػػان  فيػػػػػك دػػػػػانكف سػػػػػرية ، كترىمػػػػػا دػػػػػانكف الغػػػػػش كالتعسػػػػػؼ فػػػػػ  الكمبيػػػػػ

كفػػ  ، (3)التصػػنت عمييػػا بشػػكؿ ريػػر مػػرخص بػػو أك  ،يػػة الخاصػػةلكتركنت اإتصػػاياي
الػػػػذم ترػػػػمف نصكصػػػػان خاصػػػػة بقػػػػانكف رداب ، تتصػػػػايصػػػػدر دػػػػانكف اي 1996سػػػػنة 
عامػػة عمػػى الصػػكر كالمػػكاد المخمػػة بػػاآلداب ال ايطػػ عكتنػػاكؿ تقييػػد حريػػة ، تتصػػاياي
أصػػدرت المحكمػػة العميػػا األمريكيػػة  1997كفػػ  سػػنة ، (4)تشػػرة عمػػى شػػبكة األنترنػػتالمن

                                                           

 . 433ص، مصدر سابؽ، فرؿ احمد( د. سميماف 1)
(2) Scott Charney And Kent Alexander , COMPUTER CRIME , 1996 , 

Vol.45, 45 Emory L.J, p.949 . 

، 2111، لبنػػػػػػاف، دار صػػػػػادر، التنظػػػػػيـ القػػػػػانكن  لشػػػػػػبكة األنترنػػػػػت، ( د. طػػػػػكن  ميشػػػػػاؿ عيسػػػػػػى3)
 .191ص

 . 71ص، مصدر سابؽ، ( د. محمد عبيد الكعب 1)
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ف ، (1)تتصػايحكمان بعدـ دستكرية البعض مف نصػكص دػانكف رداب اي كىػذا القػانكف كا 
إي  ، أنو يتعػرض لحريػة التعبيػر اعتبارعمى ، كاف دد أثار رجة كردكد أفعاؿ رافرة لو
إيجػػػػاد حمػػػػكؿ تقنيػػػػة لمكاجيػػػػة مخػػػػاطر  اتجػػػػاهان بأنػػػػو دػػػػد عكػػػػس تصػػػػكران كارػػػػحان كمممكسػػػػ

ككػػذلؾ أصػػدر ، (2)كخاصػػة البػػث الردمػػ ، عػػف بعػػد تصػػاؿالتكنكلكجيػػات الحديثػػة فػػ  اي
 The Digitalدانكنػان سػم  ب) 1998اكتػكبر  28الػرئيس األمريكػ  بيػؿ كمينتػكف فػ  
Millennium Copyright Act)  لـ ىك أف المشرع األمريك، اليو اإشارةكمما تجدر  

بػؿ أف الكييػات المتحػدة األمريكيػة ىػ  أكؿ دكلػة فػ  العػالـ أىتمػت ، يقؼ عند ىذا الحد
بتػػكفير التػػدريب الػػ ـز لمكافحػػة الجػػرائـ المعمكماتيػػة، كالتحقيػػؽ فييػػا مػػف خػػ ؿ الػػدكرات 

، الت  تعقدىا أكاديمية التحقيقات التيدرالية ف  بعض الكييات مثؿ فرجينيا، المتخصصة
كذلػػؾ كمػػػو مػػف أجػػػؿ رفػػػ  ، العدالػػػة الجنائيػػػة إدارةقػػػ  الشػػركة كالعػػػامميف فػػ  لتػػدريب محق

كذلػػػػؾ لسػػػػيكلة الكشػػػػؼ عػػػػف الجػػػػرائـ المسػػػػتحدثة ، كتػػػػاءة القػػػػائميف عمػػػػى ىػػػػذه األعمػػػػاؿ
أف الكييػات المتحػدة األمريكيػة إلػى  اإشػارةكي بػد مػف ، (3)كالررب عمػى أيػدم مرتكبييػا

ممػت بنيتيػا التشػريعية مػ  نيايػة القػرف العشػريف كك، دد دامت بتغطية كاجباتيػا التشػريعية
، ية كتتصدل الجريمػة المعمكماتيػةلكتركنفيما يخص التشريعات الت  تحكـ التعام ت اإ

يػػة عمػػى مسػػتكل الدكلػػة تحادايأك  ،سػػكاء فػػ  تشػػريعاتيا المحميػػة عمػػى مسػػتكل الكييػػات
  الصػػادر عػػاـ لكتركنػػاإ التيدراليػػة ،كأف أكثػػر ىػػذه التشػػريعات حداثػػة ىػػك دػػانكف التكديػػ 

2111(4). 

 

                                                           

، القػػػاىرة، دار النيرػػػة العربيػػة ،عمػػػى األشػػخاص كاألنترنػػت عتػػداءجػػػرائـ اي، ( د. مػػدحت رمرػػاف2)
 . 25ص ، 2111

 . 234ص، مصدر سابؽ، ( د. طكن  ميشاؿ عيسى3)
 . 48ص، مصدر سابؽ، ة لمجرائـ المعمكماتيةجرائيالجكانب اإ، ( د. ىشاـ فريد محمد رستـ4)
جمػة م، بحث منشكر، الجريمة المعمكماتية كازمة الشرعية الجزائية، ( عادؿ يكسؼ عبدالنب  الشكرم1)

 . 125ص، 2118، العدد الساب ، جامعة الككفة، كمية القانكف
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 موقف الدول العربية من الجرائم المعموماتية :الفرع الثاني
، عندما نبحث عف النصكص كالتشريعات العربية عمكمان تجاه الجػرائـ المعمكماتيػة

دػانكف إلػى  حيث أف الغالبية مػف الػدكؿ العربيػة تتتقػر، نجد أنو ىناؾ فراغ تشريع  كبير
كلكػػػف فػػػ  ذات الكدػػػت ىنػػػاؾ دكؿ عربيػػػة دػػػد تصػػػدت ليػػػذه ، المعمكماتيػػػة لتجػػػريـ الجػػػرائـ

القػػػػانكف العربػػػػ  إلػػػػى  ىنػػػػاكمػػػػا يمتػػػػت النظػػػػر ىػػػػك أف نشػػػػير ، الظػػػػاىرة بقػػػػكانيف مسػػػػتقمة
حيػث ، ( مػادة27كدد تـ إدرار ىػذا القػانكف فػ  صػكرتو النيائيػة فػ  عػدد )، (1)النمكذج 

-24ككػذلؾ تناكلػت المػكاد )، بيانػاتإتػ ؼ الأك  ( منػو جريمػة تعطيػؿ6تناكلت المادة )
يػػػػة إيجابات المتعمقػػػػة بػػػػالجرائـ المعمكماتيػػػػة كىػػػػ  تعػػػػد بمثابػػػػة خطػػػػكة جػػػػراء( منػػػػو اإ27

صػدار  لممكدؼ العرب  مف أجؿ خدمة الدكؿ العربية ف  السير نحػك خطػى فعميػة لسػف كا 
فػػػ   ةكاإدميميػػػالتشػػػريعات فػػػ  مكافحػػػة الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة كمكاكبػػػة التطػػػكرات الدكليػػػة 

كدد كانػت المممكػة العربيػة السػعكدية سػبادة فػ  ، مجاؿ المعمكماتية كسد التراغ التشريع 
إذ سػػبقت المممكػػة العربيػػة ، تشػػريعان خاصػػان بػػذلؾ كأصػػدرت، التصػػدم لمثػػكرة المعمكماتيػػة

صػػػػػدار دػػػػػانكف جديػػػػػد لمكاجيػػػػػة الجػػػػػرائـ إة نظيراتيػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة فػػػػػ  السػػػػػعكدي
ق المكافػػػػػػؽ 8/3/1428مجمػػػػػػس الػػػػػػكزراء فػػػػػػ  المممكػػػػػػة فػػػػػػ   فقػػػػػػد كافػػػػػػؽ، المعمكماتيػػػػػػة

، (2)يػػػةلكتركنـ عمػػػى نظػػػام  مكافحػػػة الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة كالتعػػػام ت اإ27/3/2117
ية كتحدد الجرائـ المسػتيدفة لمنظػاـ كالعقكبػات لكتركنككاف ذلؾ لمحد مف كدكع الجرائـ اإ

 ؿ المػػػادة الثانيػػػة منػػػوت مػػػف خػػػ كىػػػدؼ ىػػػذا النظػػػاـ دػػػد تػػػـ تحديػػػده، المقػػػدرة لكػػػؿ جريمػػػة
كتنظيميا كتكفير إطػار ، يةلكتركنربط التعام ت كالتكديعات اإإلى  ييدؼ ىذا النظاـ 

                                                           

الػػذم تػػـ ادػػراره فػػ  سػػنة ، ( القػػانكف العربػػ  النمػػكذج  فػػ  شػػيف مكافحػػة جػػرائـ الكمبيػػكتر كاألنترنػػت2)
اد تشػػػػػري  فػػػػػ  الجػػػػػرائـ بكصػػػػػتو منيجػػػػػان استرشػػػػػاديان يمػػػػػـز بػػػػػو المشػػػػػرع الػػػػػكطن  عنػػػػػد اعػػػػػد، 2113

 .المعمكماتية
بحث ، مكافحة جرائـ المعمكماتية ف  المممكة العربية السعكدية، بدالغن  محمد عطااي( د. شيماء ع3)

   الشخص  لمدكتكرة شيماء تلكتركنمتاح عمى المكد  اإ، منشكر
 Faxulty .Ksu .cdu.sa/Shaimaaatalla ،  21/12/2115خر زيارة رتاري . 
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( لتحديد أنػكاع الجػرائـ 11-3كجاءت المكاد )، (1)تحقيؽ ...  إلى  م  ليا بما يؤدمنظا
الػدخكؿ ريػر كما كنصت المكاد المتبقيػة عمػى جػرائـ ، (2)لمعمكماتية كالعقكبة المقررة لياا

يقػػاؼ الشػػبكةأك  البيانػػات إلغػػاءالمشػػركع  إلػػى  إعادػػة الكصػػكؿأك  تعطيميػػاأك  حػػذفيا كا 
نشػػاء المػػكاد بػػالجنس تجػػارلإككػػذلؾ إنشػػاء المكادػػ  ، تشكيشػػياأك  الخدمػػة أك  البشػػرم كا 
 اإتجػارأك  يػةإرىابكأيران يعادب القانكف عمى إنشاء مكاد  لمنظمػات ، اإباحيةالبيانات 
 . (3)راتبالمخد

أما دكلػة األمػارات فيػ  األخػرل أيرػان تصػدت لمجػرائـ المعمكماتيػة بسػنيا تشػري   
كفػػػ  خػػػ ؿ عقػػػد مػػػف الػػػزمف عػػػالج ، خػػػاص فػػػ  شػػػيف مكافحػػػة جػػػرائـ تقنيػػػة المعمكمػػػات

م ردػـ اتحػادصػدر مرسػكمان بقػانكف أحيػث ، كرة المعمكماتيػة بقػانكنيفالثػ اإمارات المشرع 
كدػد ترػمف تعػدي ت لمػا ، افحة جرائـ تقنية المعمكماتفيما يخص مك 2112( لسنة 5)

فيمػػػػا يخػػػػص مكافحػػػػة جػػػػرائـ تقنيػػػػة  2116( لسػػػػنة 2م ردػػػػـ )تحػػػػادكرد فػػػػ  القػػػػانكف اي
، كالػػذم تػػـ الغػػاؤه بمكجػػب المرسػػـك بقػػانكف الػػذم تػػـ نشػػره بالجريػػدة الرسػػمية، المعمكمػػات

 ل دتػداءمتشػريعات العربيػة كيعد دافعان معنكيان ل، اإمارات كىك مكدؼ يحمد عميو المشرع 
نيجػػػػو كسػػػػد التػػػػراغ التشػػػػريع  فيمػػػػا يخػػػػص الجػػػػػرائـ  كانتيػػػػاجبػػػػو كالسػػػػير عمػػػػى خطػػػػاه 

                                                           

نكف مكافحػة جػرائـ المعمكماتيػة السػعكدم ( مػف دػا2تكممػة نػص المػادة )ينظرت ( لمزيد مف التتصيؿ 1)
2117 . 

عمػى انػو ت   يعادػب  2117( مف دانكف مكافحة جرائـ المعمكماتية السػعكدم 3( مث ن تنص المادة )2)
ل ىػاتيف العقػكبتيف احػدأك  ،بالسجف مدة ي تزيد عمى سنة كبغرامة ي تزيد عمى خمسػمائة الػؼ ل

مكماتيػػة اآلتيػػة ت التصػػنت عمػػى مػػا ىػػك مرسػػؿ عػػف طريػػؽ يػػان مػػف الجػػرائـ المعأكػػؿ شػػخص يرتكػػب 
أك  التقاطػػػػػوأك  احػػػػد اجيػػػػزة الحاسػػػػػب اآللػػػػ  دكف مسػػػػكغ نظػػػػام  صػػػػحيحأك  المعمكماتيػػػػة الشػػػػبكة
عنو  متناعايأك  ابتزازه لحممو عمى القياـ بتعؿأك  كالدخكؿ رير المشركع لتيديد شخص، اعترارو

كالمسػاس بالحيػاة الخاصػة عػف طريػؽ اسػاءة ، مشػركعان  عنػو متنػاعايأك  كلك كاف القياـ بيػذا التعػؿ
كالتشيير باآلخريف كالحاؽ الررر بيـ ، ما ف  حكمياأك  اليكاتؼ النقالة المزكدة بالكاميرا استخداـ

  عبر كسائؿ تقنيات المعمكمات المختمتة   .
 . 184ص، مصدر سابؽ، ( د. عماد مجدم عبدالممؾ3)
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كدد ترمف القػانكف أعػ ه العديػد مػف المػكاد التػ  مػف شػينيا تػكفير الحمايػة ، المعمكماتية
مػػػػف ، القانكنيػػػػة كالجنائيػػػػة لخصكصػػػػية مػػػػا يػػػػتـ نشػػػػره كتداكلػػػػو عمػػػػى الشػػػػبكة المعمكماتيػػػػة

كأردػػػػػػاـ بيانػػػػػػات الحسػػػػػػابات ، ايئتمانيػػػػػػة بالبطادػػػػػػاتات كبيانػػػػػػات كأردػػػػػػاـ تتعمػػػػػػؽ معمكمػػػػػػ
ألم مػػف  اسػػتخداـككػػذلؾ كػػؿ ،  لكتركنػػأيػػة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ الػػدف  اإأك  ،المصػػرفية

البطادػػات أك  ايئتمانيػػةنسػػ  لمبطادػػات أك  تقميػػدأك  كسػػائؿ تقنيػػة المعمكمػػات فػػ  تزكيػػر
ىػػدد شخصػػان رخػػر لحممػػو أك  قػػانكف كػػؿ مػػف أبتػػزكمػػا يعادػػب بمكجػػب المرسػػـك ب، المدنيػػة

، كسػيمة تقنيػة ...أك  شبكة معمكماتية استخداـكذلؾ ب، عنو متناعايأك  عمى القياـ بتعؿ
 يػةإرىابكذلػؾ لجماعػة ، أشػرؼ عميػو ...أك  يان إلكتركنأدار مكدعان أك  ككذلؾ كؿ مف أنشي

 . (1)...، ىيئة رير مشركعةأك  منظمةأك  جمعيةأك  أم مجمكعةأك 

كي بد مف الكدكؼ عنػد المشػرع المصػرم كمػدل مكاكبتػو لمتطػكرات الحاصػمة فػ   
شػػيف تقنيػػة المعمكمػػات كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف رثػػار سػػمبية متمثمػػة بػػالجرائـ العديػػدة التػػ  

فتبيف لنا عدـ كجكد دانكف خاص بشيف تجريـ ، الكسائؿ التقنية الحديثة استخداـترتكب ب
كمػػا إف دػػانكف العقكبػػات المصػػرم ىػػك اآلخػػر لػػـ يػػنص ،   مصػػرالجػػرائـ المعمكماتيػػة فػػ

ل أف سػك ، كي يتناكؿ مكركعيا ف  أم مادة مف مكاده العديػدة، عمى الجرائـ المعمكماتية
الذم نص ف  بعض نصكصػو عمػى النظػاـ المعمكمػات  ، (2)ىناؾ دانكف األحكاؿ المدنية

ص ىذا القػانكف كجػدنا أنيػا عمى بعض نصك  اط عناكمف خ ؿ ، كالجرائـ المتصمة بيا
منػو عمػى  (72)تػنص المػادة ، فعمى سبيؿ المثػاؿ، ي تتناكؿ مكافحة الجرائـ المعمكماتية

أنػػػػو ت   فػػػػ  تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػانكف كدػػػػانكف العقكبػػػػات تعتبػػػػر البيانػػػػات المسػػػػجمة 
الخاصػػػػة  اإصػػػػداراآلليػػػػة كممحقاتيػػػػا بمراكػػػػز األحػػػػكاؿ المدنيػػػػة كمحطػػػػات  بالحاسػػػػبات

أك  يعادػػب بػػالحبس ... كػػؿ مػػف عطػػؿ تػػنص عمػػى أنػػو ت   (75)ككػػذلؾ المػػادة ،  ...بيػػا

                                                           

م لدكلة األمارات العربية لمكافحة جػرائـ تحادكص مكاد القانكف اينصينظرت ( كلمزيد مف التتصيؿ 1)
 . 2112( لسنة 5تقنية المعمكمات ردـ )

 . 1994لسنة  143( دانكف األحكاؿ المدنية المصرم ردـ 2)
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كىذه ، (1)كمكاد أخرل، جزء منيا ...  أك  أتمؼ الشبكة النادمة لمعمكمات األحكاؿ المدنية
كىػ  نصػكص خاصػة ، المعمكمػات  بالنظاـالمكاد الت  تناكلت مكركع الجرائـ المتصمة 

كيمكننا القكؿ بػيف الكرػ  فػ  ، كي تسرم عمى ريرىا مف الجرائـ، باألحكاؿ المدنية فقط
عممػان بػيف ىػذه النكعيػة مػف الجػرائـ فػ  ، مصر ي يحمد عقبػاه بشػيف الجػرائـ المعمكماتيػة

كأنػػػو يتحػػػتـ عمػػػى المشػػػرع ، كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل القػػػكانيف ثابتػػػة كي تتغيػػػر، تزايػػػد مسػػػتمر
كأف يعػػدؿ القػػكانيف الحاليػػة لكػػ  ، يػػةالمعمكمات بػػالجرائـالمصػػرم أف يسػػف تشػػري  خػػاص 

كف  نياية المكادؼ التشريعية العربيةت نتناكؿ مكدؼ المشرع العراد  ، تكاكب ىذه الجرائـ
، المعمكمػات  جػراـكمدل تصػديو لمجريمػة المعمكماتيػة لمكاكبػة التطػكر الحاصػؿ بشػيف اإ

إي  إننا عثرنػا ، عمكماتيةفيننا كجدنا خمك الساحة العرادية مف أم دانكف يكافح الجريمة الم
 عمى مشركع مسكدة دػانكف خػاص لمكافحػة جػرائـ المعمكماتيػة فػ  التشػري  العرادػ  مقػدـ

لى حد أعداد ىذه ايطركحة المشركع ا  ك  ، (2)2112مجمس النكاب العراد  منذ سنة إلى 
، (3)منيػا ىنػاؾ دػػكانيف، اإصػداركحسػب تقػػديرم بػيف لممشػركع مبػررات عػػدـ ، لػـ يصػدر

، تنظػػػيـإلػػػى  كىنػػػاؾ أمػػػكر تحتػػػاج، ات يجػػػب أف تتخػػػذإجػػػراءكىنػػػاؾ ، كجب التعػػػديؿتسػػػت
  كلذلؾ فيننا أكردنا ما يم  فيما يخص المشركع ت

يػػػػػػا ارتكابكمتطػػػػػػكرة فػػػػػػ  أسػػػػػػمكب ، ف الجػػػػػػرائـ المعمكماتيػػػػػػة جػػػػػػرائـ حديثػػػػػػة العيػػػػػػدإ -1
يلؼ كالمجتمػ  العرادػ  لػـ يػ، كمصطمحاتيا رير ميلكفة ف  القكانيف العقابيػة العراديػة

 ىذه السمككيات مف دبؿ .

مراجعػػػة فػػػ  نصػػػكص دػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات إلػػػى  الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة تحتػػػاج -2
 المعدؿ . 1971لسنة  23الجزائية العراد  ردـ 

                                                           

 . 1994لسنة  143( مف دانكف األحكاؿ المدنية المصرم ردـ 72,74,75( المكاد )1)
. متػػػػاح عمػػػػى المكدػػػػ   2112ماتيػػػػة فػػػػ  التشػػػػري  العرادػػػػ  لسػػػػنة ( مشػػػػركع مكافحػػػػة الجػػػػرائـ المعمك 2)

 . 21/12/2115 تاري  اخر زيارة،  http://www.Iraqja.iq/view.1645     تلكتركناإ
 المعدؿ . 1971لسنة  (23)( مثؿ دانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراد  ردـ 3)

http://www.iraqja.iq/view.1645
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ي بػد مػف إعػادة النظػر فػ  ، جػدم فػ  تشػري  ىػذا القػانكف اتجػاهإذا كاف ىناؾ ثمػة  -3
لمعمكماتيػػة المكرػػكع عمػػى العقكبػػات المنصػػكص عمييػػا فػػ  مشػػركع دػػانكف الجػػرائـ ا

 طاكلة مجمس النكاب العراد  لككنو مبالح ف  البعض منيا .

، واسػػػػػتخداميجػػػػػب أف تكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ تكعيػػػػػة دانكنيػػػػػة بمخػػػػػاطر األنترنػػػػػت كمخػػػػػاطر  -4
الكبيػػر  ايجتيػػاحبعػػد ، اإع ميػػةالتكعيػػة  فرػػ ن عػػف، خصكصػػان مػػف دبػػؿ األحػػداث
 .لثكرة المعمكماتية كمخاطرىا .

كمنيػا ، كات عمميػة جديػة ترػمف حسػف سػير كتطبيػؽ ىػذا القػانكفيرجى البػدء بخطػ -5
 المسؤكلة عف تكفيرىا .  تصاؿكشركات اي، تنظيـ عمؿ مكاتب األنترنت

مػ  عػدـ المسػاس ، فػ  تشػري  ىػذا القػانكف مػف دبػؿ مجمػس النػكاب اإسػراعرركرة  -6
 كعمى شرط أف ينسجـ القانكف م  الدستكر . ، الشخصية بالحريات

كالػذم يتمتػ  بسػمطات  دمػيـ ككردسػتاف العػراؽإفػ  جػزء مػف العػراؽ كىػك إي  أنػو ك  
، الذم ي يتنادض م  الدستكر العرادػ  بالشكؿ، صدار القكانيفإكمنيا سمطة  (1)دستكرية

، (2)المعمكمػػػات  جػػراـإصػػدار دػػانكف فيمػػا يخػػص اإإلػػى  فقػػد بػػادر المشػػرع الككردسػػتان 
مػدة ي تقػؿ عػف  بػالحبسعمػى أنػو ت   يعادػب حيث تنص المادة الثانية مف ىػذا القػانكف 

ستة أشػير كي تزيػد عمػى خمػس سػنكات كبغرامػة ي تقػؿ عػف مميػكف دينػار كي تزيػد عمػى 
 اليػاتؼ الخمػكم اسػتعماؿىػاتيف العقػكبتيف كػؿ مػف أسػاء  بإحدلأك  خمسة م ييف دينار

  كذلػػػؾ عػػػف نػػػلكترك البريػػػد اإأك  األنترنػػػتأك  يسػػػمكيةأك  سػػػمكية اتصػػػاؿأيػػػة أجيػػػزة أك 
ككػػػذلؾ تػػػنص المػػػادة ، نشػػػر أخبػػػار مختمقػػػة...  أك  السػػػبأك  القػػػذؼأك  طريػػػؽ التيديػػػد

                                                           

ت ( منو4لتقرة )أكين( مف المادة )حيث نصت ا، 2116دميـ ككردستاف العراؽ لسنة إشركع دستكر ( م1)
كلدسػػتكر ادمػػيـ ، كيمارسػػيا عبػػر مؤسسػػاتو الدسػػتكرية،   الشػػعب مصػػدر السػػمطات كاسػػاس شػػرعيتيا

ككردسػػػػتاف كدكانينػػػػو السػػػػيادة كالسػػػػمك عمػػػػى كافػػػػة القػػػػكانيف الصػػػػادرة مػػػػف الحككمػػػػة العراديػػػػة خػػػػارج 
( مػػػف دسػػػتكر 111المنصػػػكص عمييػػػا فػػػ  المػػػادة )، يػػػةتحادالحصػػػرية لمحككمػػػة اي تصاصػػػاتايخ

 ية   .تحادجميكرية العراؽ اي
 . 2118( لسنة 6ت ردـ )تصاياجيزة اي استعماؿ( دانكف من  اساءة 2)
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مػػدة ي تقػػؿ عػػف ث ثػػة أشػػير كي  بػػالحبسالثالثػػة مػػف نتػػس القػػانكف عمػػى أنػػو ت   يعادػػب 
تزيػػد عمػػى سػػنة كبغرامػػة ي تقػػؿ عػػف سػػبعمائة كخمسػػكف الػػؼ دينػػار كي تزيػػد عمػػى ث ثػػة 

 كاسػػػتغ ؿ اسػػػتخداـىػػػاتيف العقػػػكبتيف كػػػؿ مػػػف تسػػػبب عمػػػدان ب لبإحػػػدأك  م يػػػيف دينػػػار
  لكتركنالبريد اإأك  األنترنتأك  يسمكيةأك  سمكية اتصاؿأية أجيزة أك  الياتؼ الخمكم

كنحف لسنا ، ف  إزعاج ريره ف  رير الحايت الكاردة ف  المادة الثانية مف ىذا القانكف  
إي  أنو ىناؾ ثمة عكارض عممية تحكؿ دكف  ،بصدد إبداء الم حظات عمى ىذا القانكف

ت تطػػػرح تصػػػايكذلػػػؾ لكػػػكف شػػػركات اي، تطبيػػػؽ ىػػػذا القػػػانكف فػػػ  العديػػػد مػػػف الحػػػايت
بعرػان مػف شػرائحيا لمبيػ  مقابػؿ سػػعر رػئيؿ ي يتجػاكز ث ثػة ريؼ دينػار دكف مطالبػػة 

حف نعمػـ كن، كدكف تسجيؿ الشريحة، المشترم بيية مستمسكات رسمية تعريتيةأك  الحائز
كبيػػذا العمػػؿ يرتكبػػكف ، أف مسػػيلة األثبػػات فػػ  الجػػرائـ المعمكماتيػػة معقػػدة كصػػعبة لمغايػػة

كلكػف عمػى الػررـ مػف ذلػؾ فػيف ، الجناة جػرائميـ بكاسػطة ىػذه الشػرائح دكف عقػاب يػذكر
يػػػة عمػػػى مكاكبػػػة التطػػػكر الحاصػػػؿ عمػػػى مسػػػتكل إيجابإصػػػدار ىػػػذا القػػػانكف يعػػػد خطػػػكة 

مصػػاؼ الػػدكؿ التػػ  إلػػى  بػػالعراؽكمػػا إنيػػا تػػدف  ، يػػة التصػػدم ليػػاالجػػرائـ المعمكماتيػػة كرل
ننػػػػا نطمػػػػح مػػػػف المشػػػػرع الككردسػػػػتان  المزيػػػػد مػػػػف ، عالجػػػػت مشػػػػكمة التػػػػراغ التشػػػػريع  كا 

التػ  فػ  تطػكر كزيػادة مسػتمرة يكمػان بعػد ، التشريعات المكافحة لجرائـ التقنية المعمكماتية
حيػث ، ردستان  بخصكص ىذا القانكفكف  نتس الكدت لنا ميخذ عمى المشرع الكك ، يكـ

كعمػى ، و اف يستغؿ الترصة كيرصد كافة الجرائـ المعمكماتية ف  ىػذا القػانكفإمكانكاف ب
األعمػاؿ  ارتكػابكمنيا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ، كجو الخصكص الجرائـ المعمكماتية الخطيرة

كأخيػران ،   حاليػان لكتركنػاإ رىػابمػا يسػمى باإأك  ،ية عبر الكسائؿ التقنية الحديثةرىاباإ
بيذا النػكع مػف الجػرائـ  ىتماـأف الكر  فيما يخص الدكؿ العربية دميمة اي، فيننا يحظنا

األمػػر الػػػذم نػػرل رػػػركرة تػػدخؿ المشػػػرع فػػ  ىػػػذه الػػدكؿ بتشػػػري  ، كطػػرؽ التصػػدم ليػػػا
كخاصػة ، ريػر المشػركع لشػبكة األنترنػت سػتخداـدكانيف لمكاجية الجرائـ الناجمة عػف اي

ف ، عرفنػػا أف القكاعػػد التقميديػػة ي تسػػتطي  الكدػػكؼ أمػػاـ ىػػذه الجػػرائـ كمعالجتيػػاإذا مػػا  كا 
إي  أنيػػػػا ي تعػػػػد سػػػػكل أحكػػػػاـ ، فػػػػ  بعػػػػض األحيػػػػاف بعػػػػض النصػػػػكص عمييػػػػا انطبقػػػػت
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القيػػاس كالػػذم يتعػػارض مػػ  إلػػى  كبعيػػدان عػػف المجػػكء، كأعمػػاين لمبػػدأ الشػػرعية، اسػػتثنائية
لتػدخؿ كبسػرعة بنصػكص تشػريعية لمكاجيػة ىػذه يسػتكجب عمػى المشػرع ا، مبدأ الشػرعية

، اليػػػو حػػػكؿ األخػػػذ بمصػػػطمح الجريمػػػة المعمكماتيػػػة اإشػػػارةككػػػذلؾ ممػػػا تجػػػدر ، الجػػػرائـ
جػػػػػرائـ شػػػػػبكة أك  ،بحسػػػػػب كركد تسػػػػػميات كمصػػػػػطمحات أخػػػػػرل مثػػػػػاؿ جػػػػػرائـ األنترنػػػػػت

ة يعػػد عنػػد مصػػطمح الجريمػػة المعمكماتيػػ كايسػػتقرارإي  إننػػا نػػرل بػػيف األخػػذ ، المعمكماتيػػة
كذلؾ لما تتميز بو ىػذه الجريمػة مػف ، األفرؿ كاألدؽ مف بيف المصطمحات الت  أثيرت

األمػػػر الػػػذم ، خصػػػائص لػػػذاتيا لعػػػؿ أىميػػػا أنيػػػا تػػػرد عمػػػى محػػػؿ ذات طبيعػػػة خاصػػػة
، يستكجب أف تعامؿ ىذه الجرائـ كفؽ دكاعد ي ينبغ  لمجرائـ األخرل أف تعامؿ بمكجبيا

كالتػ  تختمػؼ ، كالتػ  يترػمنيا دػانكف العقكبػات، قميديػةكعمى كجو الخصكص الجرائـ الت
بػػػؿ كفػػػ  القكاعػػػد ، األمػػػر الػػػذم يػػػنعكس عمػػػى طبيعتيػػػا، عنيػػػا لػػػيس فػػػ  جانػػػب المحػػػؿ

 كاألصكؿ الجنائية الت  ينبغ  تطبيقيا .
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 الخاتمة
إلػػػػى  بعػػػػد اف انتيينػػػػا مػػػػف كتابػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث المتكارػػػػ  بعكنػػػػو تعػػػػالى تكصػػػػمنا 

 ت  التال التكصيات نكرده عمى الشكؿ مجمكعة مف ايستنتاجات ك 
 :  االستنتاجات :أواًل 

، يػػػػاارتكابالحػػػػد مػػػػف أك  كالتصػػػػدم ليػػػػا، يػػػػة معقػػػػدة جػػػػدان اجتماعلجريمػػػػة ظػػػػاىرة ا -1
كمنيػا القطػاع الخػاص ، مسؤكلية تق  عمى عػاتؽ المجتمػ  بكافػة دطاعاتػو كشػرائحو

فيك يعد نكع مف  ،عمى معالجتيا عف طريؽ الجزاء الجنائ  ايدتصاراما ، بالتجريـ
كدػد ، عمى األدؿ ىركب مف معالجة األسباب الحقيقيػة لمجػرائـأك  التشؿأك  القصكر

ية رير اجتماعأك  يةادتصاداثبتت التجارب عمى اف ارمب الجرائـ تنشي ف  اكراع 
سػػارىا يجػػر د كالعمػػؿ عمػػى تصػػحيح م، كمػػف ثػػـ فػػاف معالجػػة ىػػذه األكرػػاع، سػػكية

 الخيار الجنائ  . استخداـبالتال  مف كيغن  ، سبابياأالجريمة مف 
، كانمػػا تتخػػذ العػػالـ كمػػو مسػػرحان ليػػا، جػػرائـ األنترنػػت ي تقتصػػر عمػػى دكلػػة معينػػة -2

حيػث ، ف عكلمػة الجريمػة بيػذا المعنػى تقترػ  عكلمػة المكاجيػة التشػريعيةإكلذلؾ فػ
ف لـ تعد السمطات القرائية ف  بمد ما دادره بمتردىا عمػى التصػدم ليػذا الجػرائـ دك 

مشػػاركة ريرىػػا مػػف السػػمطات فػػ  الػػدكؿ األخػػرل كمػػف ىنػػا يظيػػر دكر أك  مسػػاندة
يات التػ  تتادكمف اىـ المعاىدات كاي، التعاكف الدكل  مف اجؿ مكافحة تمؾ الجرائـ

معاىػدة بكدابسػت ، يةلكتركنتعمؿ عمى التعاكف الدكل  ف  مجاؿ مكافحة الجرائـ اإ
جمػػػػػػس األكربػػػػػػ  المتعمقػػػػػػة بتكنكلكجيػػػػػػا كتكصػػػػػػيات الم، لمكافحػػػػػػة جػػػػػػرائـ األنترنػػػػػػت

 المعمكمات .
ف التطػػكر التكنكلػػكج  الػػذم صػػاحب ثػػكرة الحاسػػب اآللػػ  كتطبيقاتػػو دػػد انعكػػس إ -3

أك  سػػػكاء تػػػـ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ اليكاتػػػؼ العاديػػػة، ت الحديثػػػةتصػػػايعمػػػى كسػػػائؿ اي
كممػا ي ، عػف طريػؽ شػبكات األنترنػتأك  ،المحمكلة عػف طريػؽ األدمػار الصػناعية

  يجػػابعمػػى الػػررـ مػػف جانبػػو اإ، كسػػائؿ التكنكلكجيػػا الحديثػػة اسػػتعماؿاف  شػػؾ فيػػو
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ي  اف األمػػر ي يخمػػك مػػف خطػػر يرجػػ  إ، المشػػرؽ المرػػ ء فػػ  حيػػاة البشػػر جميعػػان 
كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كىذا ىػك الجانػب  استعماؿ بإساءةدياـ البعض إلى  سببو

كسػػػائؿ التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة ى إلػػػ اإسػػػاءةكالػػػذم دػػػد يترػػػمف ، السػػػمب  مػػػف السػػػمكؾ
سػكاء افػراد اـ ، لمغيػر اإسػاءةدػد يمثػؿ فػ  ، كبعض الجكانب السمبية األخػرل، ذاتيا

 كى  جرائـ كثيرة ي مجاؿ لحصرىا .، جماعات اـ مؤسسات
اي  انػو كجػدنا مػف يػرل اف ، لـ نعثر عمى تعريؼ جام  مػان  لمجريمػة المعمكماتيػة -4

، ىػػك المعيػػار األفرػػؿ لتعريتيػػا (يػػاارتكابيمػػة كاداة المعيػػار المػػزدكج )مكرػػكع الجر 
كتنتػػرد بيػػا عمػػى ، كمػػا اف مػػا تتميػػز بػػو الجػػرائـ المعمكماتيػػة مػػف خصػػائص متميػػزة

كصعبة األثبات ، كذلؾ لككنيا جرائـ عابرة لمحدكد، سائر خصائص الجرائـ األخرل
شػرعيف مما فػرض عمػى الم، كجرائـ ناعمة كترد عمى محاؿ رير مادية، كتشاؼكاي

ككػذلؾ ، عتبػاراخػذىا بنظػر اي، ف  مختمؼ الدكؿ عنػد كرػ  النصػكص التشػريعية
 عف مكاجيتيا . التقميديةفيف ىذه الخصائص تظير دصكر النصكص الجنائية 

المجػػػػػـر المعمكمػػػػػات  يمتػػػػػاز بخصػػػػػائص كسػػػػػمات ينتػػػػػرد بيػػػػػا بعيػػػػػدان عػػػػػف المجػػػػػـر  -5
كريػر ،  جتمػاعفة كالتكيؼ ايمثؿ الذكاء كالميارة كالخبرة كالسمطة كالمعر ، التقميدم
عالػو كمػا يختمػؼ فػ  تصػنيتاتو كدكافػ  أفيكترث بالمسؤكلية الجنائيػة عػف  عنيؼ كي
 و الجريمة .ارتكابكاىداؼ 

 ثانيًا : التوصيات :

ينبغػػ  فػػ  حالػػة ديػػاـ المشػػرع بسػػف تشػػري  جنػػائ  خػػاص لمكاجيػػة األنشػػطة ريػػر  -1
المعمكمػات كيعامميػا معاممػة إلػى  اف ينظػر، كالتػ  تػرد عمػى المعمكماتيػة، المشركعة

كيػػكفر ليػػا ، نيػػا مػػاين معنكيػػان مسػػاكيان فػػ  األىميػػة لممػػاؿ المػػادمأ اعتبػػارالمػػاؿ عمػػى 
مػػ  مراعػػػاة عػػدـ تعػػارض ىػػػذه ، عمييػػا عتػػداءالحمايػػة الجنائيػػة المكرػػكعية مػػػف اي

 الحماية م  ما يكتؿ حرية تدفؽ المعمكمات كالحصكؿ عمييا .
الحاسب اآللػ  كتطبيقاتػو  استخداـلنشر ثقافة المعمكماتية ك  التخطيط الجيد كالسميـ -2

ذات اختصاصػػػات ، ككػػػذلؾ شػػػبكة األنترنػػػت ينبغػػػ  خرػػػكعو لجيػػػة حككميػػػة عميػػػا
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، كاف ترػػػـ فػػػ  عرػػػكيتيا كػػػؿ القػػػائميف عمػػػى ىػػػذا األمػػػر، كصػػػ حيات كسػػػمطات
 كاد  عمم  .إلى  كييميـ نشر ىذه الثقافة تمييدان لتحكيميا

، ايسراع ف  سف دانكف خاص بجػرائـ تقنيػة المعمكمػاتإلى   ندعك المشرع العراد -3
، السػػ ء لمكسػػائؿ التقنيػػة بشػػكؿ عػػاـ سػػتخداـكذلػػؾ لمػػا لػػو مػػف تػػيثير فػػ  تقميػػؿ اي

ناىيػػػؾ عػػػف العديػػػد مػػػف ، جػػػرائـ المعمكماتيػػػة عمػػػى كجػػػو الخصػػػكص ارتكػػػابكمنيػػػا 
يػػا رتكابي ت سػػبي ن تصػػايالجػػرائـ ايخػػرل الخطيػػرة التػػ  تتخػػذ مػػف تقنيػػة كسػػائؿ اي

ي سػيما اف ىػذه الجػرائـ تحمػؿ سػمات تسػتكجب معالجػة خاصػة مػف ، جرائـ مختمتة
 حيث التجريـ . 

ات اسػتخدامالدكليػة لمردابػة كاألشػراؼ عمػى  منيػةخمػؽ كتيسػيس اآلليػات كاألجيػزة األ -4
ت كالمعمكمػػات فػػ  مكافحػػة الجػػرائـ التػػ  تقػػ  فػػ  ىػػذا تصػػايالتقنيػػة الحديثػػة فػػ  اي

كتتبػػ  المجػػرميف فػػ  ام مكػػاف مػػف العػػالـ كتقػػديميـ لمعدالػػة بيػػدؼ  كرػػبط، اإطػػار
 استقرار الع دات الدكلية كتحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف .
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 قائمة المصادر
 الكتب : :أوالً 

جػػػػرائـ تقنيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات  المناعسػػػػة ك جػػػػ ؿ محمػػػػد الزعبػػػػ ، احمػػػػدأسػػػػامة   -1
 . 2114عماف،  شر كالتكزي ،ية ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة لمنلكتركناإ

، الطبعػػة األكلػػى، القػػانكف الجنػػائ  كالتكنكلكجيػػا الحديثػػة، جميػػؿ عبػػدالباد  الصػػغير -2
 . 1992، القاىرة، دار النيرة العربية

دار ، السياسػػػة الجنائيػػة فػػ  مكاجيػػة جػػرائـ األنترنػػػت، د. حسػػيف بػػف سػػعيد الغػػافرم -3
 . 2119، القاىرة، النيرة العربية

، مكافحػػػة الجػػػرائـ المعمكماتيػػػة فػػػ  التشػػػريعات المقارنػػػة، القارػػػ  د. رامػػػ  متػػػكل   -4
 .2111، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى

المكتػب ، المشاكؿ القانكنية كالتنية لمتحقيؽ ف  الجرائـ المعمكماتية، رشاد خالد عمر -5
 .2113، يةسكندر اإ، الجامع  الحديث

، دار الكتػب القانكنيػة، الجػرائـ المعمكماتيػة التتتيش ف ، د. سام  ج ؿ فق  حسيف -6
 . 2111، يةسكندر اإ

 اسػػتخداـلمجػػرائـ الناشػػئة عػػف  منيػةالمكاجيػػة التشػػريعية كاأل، فرػػؿ احمػػدد. سػميماف  -7
 . 2113، القاىرة، دار النيرة العربية، شبكة المعمكمات الدكلية

شػػػبكة الجػػػرائـ المسػػػتخدمة بطػػػرؽ ريػػػر مشػػػركعة ل، شمسػػػاف نػػػاج  صػػػالح الخيمػػػ  -8
 . 2119، القاىرة، دار النيرة العربية، األنترنت

دار ، يػػةلكتركنالحمايػػة الجنائيػػة لمتعػػام ت اإ، د. شػػيماء عبػػدالغن  محمػػد عطػػا اي -9
 . 2117، يةسكندر اإ، الجامعة الجديدة

، دار الجامعػػػػػة الجديػػػػػػدة، عكلمػػػػػة الجريمػػػػػػة، د. طػػػػػارؽ ابػػػػػػراىيـ الدسػػػػػكد  عطيػػػػػػة -11
 . 2111، يةسكندر اإ
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، لبنػػاف، دار صػػادر، التنظػػيـ القػػانكن  لشػػبكة األنترنػػت، ميشػػاؿ عيسػػى د. طػػكن  -11
2111 . 

، المحكمػػة الردميػػة كالجريمػػة المعمكماتيػػة، القػػكم عمػػ  مصػرم د. عبدالصػبكر عبػػد -12
، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، ، الريػػػاضدتصػػػادمكتبػػػة القػػػانكف كاي، الطبعػػػة األكلػػػى

2112 . 
رائـ الكمبيػػػكتر كاألنترنػػػت فػػػ  القػػػانكف مكافحػػػة جػػػ، د. عبػػػدالتتاح بيػػػكم  حجػػػازم -13

 . 2118، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى، العرب  النمكذج 
نحك صيارة نظرية عامة ف  عمـ الجريمػة كالمجػـر ، د. عبدالتتاح بيكم  حجازم -14

 . 2119، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى، المعمكمات 
فخػػػراكم  مؤسسػػػة، الطبعػػػة الثانيػػػة يػػػة،لكتركنالجػػػرائـ اإ، د. عمػػػ  حسػػػف الطكالبػػػة -15

 . 2119، مممكة البحريف، لمدراسات كالنشر
دار المطبكعػػػػػػات ، جػػػػػػرائـ الككمبيػػػػػػكتر كاألنترنػػػػػػت، د. عمػػػػػػاد مجػػػػػػدم عبػػػػػػدالممؾ -16

 . 2111، يةسكندر اإ، الجامعية
 ،ايفترارػػيةيػػة األكربيػػة حػػكؿ الجريمػػة تتاداي، بكػػر بػػف يػػكنس كأبػػمػػر محمػػد د. ع -17

 . 2118، الطبعة الثانية، مالطا، مؤسسة ردـ لمنشر كالتكزي 
دار ، الجريمػػػة المعمكماتيػػػة نمػػػاذج مػػػف تطبيقاتيػػػا، د. محمػػػد حمػػػاد مػػػرىج الييكػػػ  -18

 . 2114، القاىرة، الكتب القانكنية
، منشػػػاة المعػػػارؼ، جػػػرائـ الككمبيػػػكتر كاألنترنػػػت، بكػػػر سػػػ مة بػػػكأمحمػػػد عبػػػداي  -19

 . 2116، يةسكندر اإ
ريػػػػػر المشػػػػػركع لشػػػػػبكة  سػػػػػتخداـالجػػػػػرائـ الناشػػػػػئة عػػػػػف اي، بيػػػػػد الكعبػػػػػ محمػػػػػد ع -21

 . 2119، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة الثانية، األنترنت
، يةسػػكندر اإ، دار الجامعػػة الجديػػدة، الجػػرائـ المعمكماتيػػة، د. محمػػد عمػػ  العريػػاف -21

2111 . 
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مطػػػػػاب  دار ، الجريمػػػػػة المعمكماتيػػػػػة ككيتيػػػػػة التصػػػػػدم ليػػػػػا، محمػػػػػد عمػػػػػ  سػػػػػكيكر -22
 . 2111، القاىرة، الجميكرية لمصحافة

ايسػس ) رىػابعمػـ اإد. محمد عكض الترتكرم ك د. ارادير عرفػات جكيحػاف .  -23
دار ، الطبعػػػػة ايكلػػػػى، (رىػػػػابيػػػػة كالتربكيػػػػة لدراسػػػػة اإجتماعالتكريػػػػة كالنتسػػػػية كاي
 . 2116، عماف، الحامد لمنشر كالتكزي 

دار الثقافػػػػػة لمنشػػػػػر ، ب كابعادىػػػػػا الدكليػػػػػةجػػػػػرائـ الحاسػػػػػك ، عباينػػػػػة احمػػػػػدمحمػػػػػكد  -24
 . 2119، األردف، عماف، كالتكزي 

دار النيرػػػػة ، عمػػػػى األشػػػػخاص كاألنترنػػػػت عتػػػػداءجػػػػرائـ اي، د. مػػػػدحت رمرػػػػاف -25
 . 2111، القاىرة، العربية

، الطبعػػػة األكلػػػى، يةدتصػػػادجػػػرائـ الحاسػػػب اي، د. نائمػػػة عػػػادؿ محمػػػد فريػػػد دػػػكرة -26
 . 2115لبناف، ، كتبير ، منشكرات الحمب  الحقكدية

، دار التكػػػػر الجػػػػامع ، ة لجػػػػرائـ األنترنػػػػتجرائيػػػػالجكانػػػػب اإ، نبيمػػػػة ىبػػػػة ىػػػػركاؿ -27
 . 2116، يةسكندر اإ

منشػػػػاة ، الجريمػػػػة المعمكماتيػػػػة كالمجػػػػـر المعمكمػػػػات ، د. نسػػػػريف عبدالحميػػػػد نبيػػػػو -28
 . 2118، يةسكندر اإ، المعارؼ

دار الثقافة لمنشر ، لطبعة الثانيةا، الجرائـ المعمكماتية، د. ني  عبدالقادر المكمن  -29
 . 2111، األردف، عماف، كالتكزي 

دار ،   فػػػ  التشػػػري  المقػػػارفلكتركنػػػجػػػرائـ الحاسػػػكب اإ، د. ىػػػدل حامػػػد دشػػػقكش -31
 . 1992، القاىرة، النيرة العربية

، الطبعة األكلى، ة لمجرائـ المعمكماتيةجرائيالجكانب اإ د. ىشاـ محمد فريد رستـ، -31
 . 1994، اسيكط، لحديثةمكتبة اآليت ا

مكتبػػػة ، دػػػانكف العقكبػػػات كمخػػػاطر تقنيػػػة المعمكمػػػات، د. ىشػػػاـ محمػػػد فريػػػد رسػػػتـ -32
 . 1994، اسيكط، اآليت الحديثة
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الطبعػػة ، يػػة بكدابسػػت لمكافحػػة جػػرائـ المعمكماتيػػةاتتاد، احمػػدالػػ ه  د. ى لػػ  عبػػد -33
 القاىرة .، دار النيرة العربية، األكلى

، ة لجػػػرائـ المعمكماتيػػػةجرائيػػػالجكانػػػب المكرػػػكعية كاإ، داحمػػػالػػػ ه  د. ى لػػػ  عبػػػد -34
 . 2113، القاىرة، دار النيرة العربية، الطبعة األكلى

 الجامعية : واألطاريحالرسائل  :ثانياً 

األحكاـ المكركعية لمقانكف الجنائ  كالجرائـ ، ايمف عبدالحتيظ عبدالحميد سميماف -35
 .2111، جامعة القاىرة، ة الحقكؽيكمإلى  مقدمة، رسالة ماجستير، المعمكماتية

الحمايػػػة الجنائيػػػة لممعمكمػػػات عمػػػى شػػػبكة ، رشػػػدم محمػػػد عمػػػ  محمػػػد عيػػػد عمػػػ  -36
 .  2119، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽإلى  مقدمة، اطركحة دكتكراه، األنترنت

كميػػػػة إلػػػػى  مقدمػػػػة، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، جػػػػرائـ الككمبيػػػػكتر، عتيتػػػػ  كامػػػػؿ عتيتػػػػ  -37
 . 2113، يةسكندر جامعة اإ، الحقكؽ

، جػػرائـ الحاسػػب اآللػػ  كعقكباتيػػا فػػ  التقػػو كالنظػػاـ، محسػػف بػػف سػػميماف الخميتػػة -38
اكاديميػػة ، دسػػـ العدالػػة الجنائيػػة، كميػػة الدراسػػات العميػػاإلػػى  مقدمػػة، رسػػالة ماجسػػتير

 . 2113، الرياض، منيةنايؼ العربية لمعمـك األ
عػػف جػػرائـ األمػػكاؿ عبػػر المسػػؤكلية الجنائيػػة الناشػػئة ، محمػػد عبػػداي محمػػد العػػكا -39

 . 2112، يةسكندر جامعة اإ، كمية الحقكؽإلى  مقدمة، اطركحة دكتكراه، األنترنت
، اطركحػػة دكتػػكراه، الجػػرائـ المعمكماتيػة عػػابرة الحػدكد، محمػد محمػػد عمػر الغيػػاثيف -41

 . 2113، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽإلى  مقدمة

 البحوث والتقارير :  :ثالثاً 

األثبات الجنػائ  فػ  جػرائـ اسػاءة ، اي حمد احمدد خشاف ك د. د. امؿ فارؿ عب -41
مجمػػػػػة كميػػػػػة القػػػػػانكف لمعمػػػػػـك القانكنيػػػػػة ، بحػػػػػث منشػػػػػكر، اليػػػػػاتؼ النقػػػػػاؿ اسػػػػػتعماؿ
 . 2115، 12العدد ، ، الجزء األكؿ4المجمد ، جامعة كرككؾ، كالسياسية
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مجمػػة  ،بحػػث منشػػكر، الػػدليؿ فػػ  الجريمػػة المعمكماتيػػة، د. راشػػد بػػف حمػػد البمكشػػ  -42
جامعػػػػػػة ، كميػػػػػػة الحقػػػػػػكؽ، العػػػػػػدد األكؿ، يةدتصػػػػػػادالحقػػػػػػكؽ لمبحػػػػػػكث القانكنيػػػػػػة كاي

 . 2118، يةسكندر اإ
، بحث منشػكر، التتتيش ف  الجرائـ المعمكماتية، د. عادؿ عبداي خميس المعمرم -43

األمػػػػارات ، مركػػػػز بحػػػػكث الشػػػػرطة، 86، العػػػػدد22المجمػػػػد ، مجمػػػػة التكػػػػر الشػػػػرط 
 . 2113، العربية المتحدة

، الجريمػػػة المعمكماتيػػػة كازمػػػة الشػػػرعية الجزائيػػػة، عػػػادؿ يكسػػػؼ عبػػػدالنب  الشػػػكرم -44
 . 2118، العدد الساب ، جامعة الككفة، مجمة كمية القانكف، بحث منشكر

مجمة العمـك ، بحث منشكر، يةلكتركناألحكاـ العامة لمجريمة اإ، د. فايز الظتيرم -45
، 44السػػػنة ، 2العػػػدد ، يف شػػػمسجامعػػػة عػػػ، كميػػػة الحقػػػكؽ، يةدتصػػػادالقانكنيػػػة كاي

 . 2112يكليك 
بحػث منشػكر فػ  ،  لكتركنػاإ حتيػاؿجػرائـ اي، د. محمد دػدرم حسػف عبػدالرحمف -46

األمػػارات العربيػػة ، امػػارة الشػػاردة، 79العػػدد ، (21المجمػػد )، مجمػػة التكػػر الشػػرط 
 . 2111، المتحدة

ية تصػػػػاددجريمػػػػة الحاسػػػػب كصػػػػكرة مػػػػف الجػػػػرائـ اي، د. ىشػػػػاـ محمػػػػد فريػػػػد رسػػػػتـ -47
مقدـ لمؤتمر األمػـ المتحػدة لمنػ  الجريمػة الػذم عقػد فػ  ، بحث منشكر، المستحدثة

، جامعػػػة اسػػػيكط، منشػػػكر فػػػ  مجمػػػة الدراسػػػات القانكنيػػػة، كميػػػة الحقػػػكؽ، أبريػػػؿ 29
 .  1995يكنيك ، 17العدد

 المصادر األجنبية : :رابعاً 
48- Bert-Jaap Koops , Technology and the crime society : 

(Rethinking lagal protection), 2009, Vol.2(1), 1Law 

Innovation and tech.93  .  

49- Explanatory Report Eu conv . p7 (sec .1. Art -13) established 

a common minimum standard of relevant offence.  
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50- Giddens (Anthony):“ Runaway world : How Globali Zationis 

reshaping our lives “ , London, Profile books , 1999 .  
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 :ـمخــــصــالمـ
 ،الجريمػة المعمكماتيػةأك  جرائـ التقنية العاليػةأك  اينترنتأك  جرائـ الكمبيكتر إف ظاىرة 

ية حديثة نسػبيان تقػرع فػ  جنباتيػا إجرامظاىرة ، جرائـ اصحاب اليادات البيراءأك  ،(السيبر)أك 
ىػػكؿ الخسػػائر كايرػػرار اجػػراس الخطػػر لتنبػػو مجتمعػػات العصػػر الحػػال  عػػف حجػػـ المخػػاطر ك 

عمػػى المعطيػػات بػػديلتيا التقنيػػة الكاسػػعة  عتػػداءنيػػا تسػػتيدؼ ايأ اعتبػػارعمػػى ، الناجمػػة عنيػػا
فيػػػ  جريمػػػة تقنيػػػة تنشػػػي فػػػ  الختػػػاء يقترفيػػػا ، (نكاعيػػػاأيانػػػات كمعمكمػػػات كبػػػرامج عمػػػى كافػػػة ب)

كتطػاؿ ، معمكمػاتتكجػو لمنيػؿ مػف الحػؽ فػ  ال، مجرمكف اذكيػاء يمتمكػكف ادكات المعرفػة التقنيػة
اتيا معطيات الكمبيكتر المخزنة كالمعمكمات المنقكلة عبر نظـ كشػبكات المعمكمػات كفػ  اعتداء

، نػػاةات الج  اعتػػداءىػػذه المعطيػػات ىػػ  مكرػػكع ىػػذه الجريمػػة كمػػا تسػػتيدفو ، مقػػدمتيا اينترنػػت
حػػؽ فػػ  كىػػذا بحػػد ذاتػػو يظيػػر مػػدل خطػػكرة الجػػرائـ المعمكماتيػػة فيػػ  فػػ  الكدػػت الػػذم تطػػاؿ ال

القػػكم  كالسػػيادة الكطنيػػة كتشػػي  مػػف كتيػػدد األ لألفػػرادايرػػان تمػػس الحيػػاة الخاصػػة ، المعمكمػػات
ماىيػػػػة الجػػػرائـ المعمكماتيػػػػة  إدراؾف إلػػػػذا فػػػ، تيػػػػدد ابػػػداع العقػػػػؿ البشػػػرمفقػػػداف الثقػػػػة بالتقنيػػػة ك 

كاسػػػػتظيار مكرػػػػكعيا كخصائصػػػػيا كمخاطرىػػػػا كحجػػػػـ ، كالطبيعػػػػة المكرػػػػكعية ليػػػػذه الجػػػػرائـ
كسػػمات مرتكبييػػا كدكافعػػو يتخػػذ اىميػػة اسػػتثنائية لسػػ مة التعامػػؿ مػػ  ، ئر الناجمػػة عنيػػاالخسػػا

ذا كانػت مجتمعاتنػا ا  ك  ،منيػةيػة كالثقافيػة كاألجتماعية كايدتصػادىذه الظاىرة كنطاؽ مخاطرىا اي
ف خطػػر إفػػ، جػػراـالعربيػػة لػػـ تتػػيثر بعػػد بشػػكؿ مممػػكس بمخػػاطر ىػػذا الػػنمط المسػػتحدث مػػف اإ

اف الجاىزيػػة  اعتبػػارعمػػى ، مكماتيػػة المحتمػػؿ فػػ  البيئػػة العربيػػة يمكػػف اف يكػػكف كبيػػران جػػرائـ المع
مكاجيتيػػػػا ليسػػػػت بالمسػػػػتكل ل، (اسػػػػتراتيجيات حمايػػػػة المعمكمػػػػات)التقنيػػػػة كالتشػػػػريعية كايدائيػػػػة 

كبالمقابػػؿ فقػػد امسػػت جػػرائـ المعمكماتيػػة مػػف اخطػػر الجػػرائـ ، ف لػػـ تكػػف رائبػػة تمامػػان إالمطمػػكب 
كليذا تزايػدت خطػط مكافحػة ىػذه ، تحديدان ايمريكية كايكركبية، ب ف  الدكؿ المتقدمةالت  ترتك

الجرائـ كانصبت الجيػكد سػكاء عمػى المسػتكل الػدكل  اـ الػكطن  عمػى دراسػتيا المتعمقػة كرليػات 
حيػث بػرز فػ  ىػذا المجػاؿ المنظمػات ، م  خمؽ رليات دانكنية لمحماية مف اخطارىػا، مكافحتيا

دراكػػػك ، دميميػػػة خاصػػػةن المنظمػػػات كالييئػػػات ايدميميػػػة ايكركبيػػػةالدكليػػػة كاي ان لقصػػػكر القػػػكانيف ا 
كػاف ي بػد لمعديػد مػف الػدكؿ كرػ  دػكانيف ، الجنائية بما تترمنو مػف نصػكص التجػريـ التقميديػة

العمؿ عمى جبية دكانينيا الداخمية لجيػة تعػديميا مػف اجػؿ رػماف تػكفير أك  ،كتشريعات خاصة
 كنية التاعمة رد ىذه الجرائـ .الحماية القان
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ABSTRACT : 

The phenomenon of computer, network, and informatics crimes - 

cybercrimes or white collar- relatively is a new phenomenon of serious 

crimes in which signalize our society to be acquainted. This is based on 

the ground that these kinds of crimes target all kinds of confidential 

data and information. Furthermore, cybercrimes is committed by 

professional criminals and they commit it in a hidden way. Hence, the 

object of these types of offense is data and information in computers 

and when this information is transformed via network, in particularly 

via internet. This indicates the seriousness of informatics crimes which 

affect the right of information, affects individuals’ privacy, threaten 

national security and sovereignty, effect on community confidence, and 

it will affect human’s thinking and inventions. Therefore, apprehending 

the essence of informatics crimes, its nature, clarification object of the 

crime, its merits, seriousness, the damage and loss in which results 

from it, perpetrators attribute and motivation is very substantial to deal 

with the scope of this dangerous phenomenon pertaining to economic, 

social, cultural, and security . 

 Although Arab societies have not been affected by the 

informatics crimes in a wide scope, the dangerous and seriousness of 

this crime will be a lot due to the preparedness of technical, 

legislatively, and its performance- information protection strategy- is 

not sufficient to encounter these kinds of crimes, or they might not 

have regulated at all. On the other hand, informatics crimes have been 

increased in developed countries, such as United States and Europe. 

Thus, most of these developed countries have regulated and set laws in 

both national and international level’s to encounter these types of 

crimes. In addition, regional and international organizations- 

specifically regional organization in Europe- have called upon 

regulating and encountering informatics crimes; likewise many 

countries which had no laws to regulate it, they have commenced to 

pass laws or amend the existed law which was not adequate to provide 

efficient legal protection against this crime. 


