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Abstract: 

Informatics emerged as a product of scientific evolution and technical progress 

known in the world since the mid - twentieth century, and with time, nowadays, 

systems of electronic treatment of information dominate all aspects of daily and 

practical life of individuals, institutions  and different companies, and even countries 

and various organizations. However, with all what these modern techniques possess 

of benefits, they produced a new pattern of crime; namely: Cybercrime. 

All crimes that the world is witnessing nowadays and what it knew of destruction 

and disorder; especially in the Arab countries, like terrorist crimes, organized crimes, 

espionage, war crimes and different cross-border crimes are performed, today, using 

information systems. All of this makes us stand to think carefully and wisely to 

confront this modern way of criminality. Moving on a first step can not be made 

only through innovation and activation of new and ingenious methods to counter 

such crimes in line with the specificity characterized by it. 

Therefore, this research study deals with a subject relating to develop and activate 

legal and innovative mechanisms to counter cybercrime, through changing research 

and inquiry methods about the cyber crimes, as well as the development of methods 

of international cooperation, and especially Arab cooperation, to create 

mechanisms in line with the requirements of this type of crimes. This can only be 

achieved by amending the internal legal systems of Arab countries by incorporating 

legal rules creating research and investigation systems and create a list based upon 

human and specialized technical structure, on the one hand; and the development of 

research ways by making them cross-bordering researches, on the second hand. This, 

by creating an internal Arab legislative cooperation channels without 

being faced with obstacles of sovereignty but the real wish to unify the legal patterns 

of legal and technical tracking. All of this to achieve real results for reducing crime 
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based on information as well as to facilitate pursuing of its perpetrators and to arrest 

them. 

 

 ملخص:

ظهرت املعلوماتية كنتاج للتطور العلمي والتقدم التقين الذي عرفه العامل منذ منتصف القرن  
العشرين، ومع الزمن أصبحت اليوم نظم املعاجلة اإللكرتونية للمعلومات هتيمن على كافة نواحي احلياة 

لكن مع ما كان  تختلةة،اليومية والعملية لألفراد واملؤسسات والشركات املتنوعة وحىت الدول واملنظمات امل
، وماتيةالجرائم المعل هلذه التقنيات احلديثة من فوائد إال أهنا أفرزت منطا جديدا من اإلجرام يسمى:

فكل اجلرائم اليت يشهدها العامل اليوم وما يعرفه من دمار واضطراب، وخاصة يف الدول العربية كاجلرائم 
تخدام حلرب وخمتلف اجلرائم العابرة للحدود تتم اليوم باستاإلرهابية واجلرائم املنظمة والتجسس وجرائم ا

نظم معلوماتية، كل هذا جيعلنا نقف لنةكر مليا وحبكمة ملواجهة هذا الطريق احلديث لإلجرام، فاالنتقال  
كتخطوة أوىل لن يكون إال من خالل ابتكار وإعمال طرق جديدة ومبتكرة ملكافحة هذه اجلرائم تتماشى 

 تميز هبا.واخلصوصية اليت ت

وعليه فإن هذه الدراسة البحثية تتناول موضوعا يتعلق بتطوير وتةعيل آليات قانونية مستحدثة 
ملكافحة اجلرمية املعلوماتية، من خالل تغيري طرق البحث والتحري حول اجلرائم املعلوماتية، وكذا تطوير 

هذا ال النوع من اجلرائم، و  طرق التعاون الدويل وخاصة العريب، خللق آليات تتماشى ومقتضيات هذا
ميكن أن يتحقق إال من خالل تعديل النظم القانونية الداخلية للدول العربية بإدخال قواعد قانونية ختلق 
أجهزة حبث وحتري وحتقيق قائمة على هيكل بشري وتقين متتخصص هذا من جهة، وتطوير طرق البحث 

عرتضها ت التعاون التشريعي الداخلي العريب دون أن تجبعلها عابرة للحدود من جهة ثانية، وهذا خبلق قنوا
احلد  عوائق السيادة بل الرغبة احلقيقية لتوحيد أمناط التتبع القانوين التقين، كل هذا لتحقيق نتائج فعلية يف

 من اإلجرام باالعتماد على املعلوماتية وكذا تسهيل مالحقة مرتكبيها والقبض عليهم.  

 

 مقدمة : 
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ر ظهرت املعلوماتية كنتاج للتطور العلمي والتقين الذي عرفته البشرية، حىت أصبحنا اليوم نعيش يف عص     

الرقمنة أين تتدخل االنرتنت يف كل جماالت احلياة اليومية ويف معظم املعامالت على اختالف أنواعها ملا 

غرية ال تعرف حيول العامل إىل قرية ص توفره هذه التقنيات من سرعة وعبور لكل احلدود، يف عامل افرتاضي

 املسافات اجلغرافية.

مصراعيه اب على فتحت الب أهنا يف اآلن ذاتهإال  املعلوماتية من كل هذه املزايا اليت وفرهتاغم الر  على    

لتسهيل ارتكاب عدد هائل من اجلرائم بكل سهولة ويسر وسرعة، وابتكار طرق جديدة لطمس معامل 

هذه اجلرائم دون ترك أي أثر، هذه الطائةة اجلديدة من اجلرائم تسمى اجلرائم املعلوماتية، كل هذا يدفعنا 

ام هذا اإلجرام نية اليت تقف عاجزة أمإىل الوقوف للتةكري مليا حبكمة وروية إلعادة النظر يف النظم القانو 

اجلديد ومضطرة يف اآلن ذاته إلعادة التةكري يف صيغ وآليات ونظم قانونية جديدة جتاري التطور احلاصل 

يف ميدان اإلجرام املعلومايت، ألن مواجهة هذه الظاهرة واحلد منها هو أول اخلطى الضرورية للوصول إىل 

يتجسد إال يف جمتمع يقضى فيه على وحش مدمر حيرك كل أشكال  عصر احلكمة، ألن هذا األخري ال

 اجلرمية امسه اجلرائم املعلوماتية، على هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية:

ماهي الطرق و اآلليات القانونية التي يمكن أن تساهم في الحد من الجرائم المعلوماتية و تطريق 

 يتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل خطة سمرتكبيها لتكريس الحكمة المعلوماتية ؟ 

 المبحث األول: ماهية الجرائم المعلوماتية

نتناول من خالل هذا املبحث اإلطار املةاهيمي هلذا النوع من اجلرائم، عرب الوقوف على التعريف      

القانوين السليم للجرمية املعلوماتية و كذا إظهار متيز هذا النمط اإلجرامي احلديث بالعديد من امليزات و 
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تماشى و هذه تها بآليات خاصة تاخلصائص اليت متيزه عن باقي اجلرائم الكالسيكية، مما يستدعي إحاط

 اخلصوصية ، كما نتناول يف هذا املبحث خمتلف أشكال و أنواع اجلرائم املعلوماتية من خالل مطلبني.

 المطلب األول: مفهوم الجرائم المعلوماتية

 لإلحاطة مبةهوم اجلرائم املعلوماتية البد من الوقوف على تعريةها وكذا حتديد خصائصها، و هذا ما     

يه سنوضحه يف الةرعني املواليني، الةرع األول نتناول فيه تعريف اجلرائم املعلوماتية أما الةرع الثاين فندرس ف

 خصائصها. 

 الفرع األول : تعريف الجرائم المعلوماتية 

قبل التطرق إىل تعريف هذا النوع من اجلرائم نشري إىل أن هذه اجلرمية تستتخدم بعدة تسميات       

ة سميها اجلرائم اإللكرتونية يف حني يسميها البعض اآلخر اجلرائم املاسة بنظم املعاجلة اإللكرتونيفالبعض ي

للمعلومات، كما يطلق عليها آخرون تسمية اجلرائم السيربانية أو االحتيال املعلومايت أو الغش املعلومايت 

رائم املعلوماتية إىل تسميتها باجل وغريها من املسميات اليت تشري إىل مسمى واحد، فاالجتاه الغالب مييل

 –ا و هي التسمية املعتمدة من جانبن –، أو جرائم احلاسب اآليل و االنرتنت، إذن اجلرمية املعلوماتية 

هي عبارة عن مصطلح مركب : اجلرمية و املعلوماتية، إذا عرفنا اجلرمية : هي كل سلوك مهما كان شكله 

ارتكابه جمرم قانونا، و حيدد له املشرع عقوبة ضمن قانون العقوبات  )فعل أو امتناع( و مهما كانت طريقة

 أو القوانني املكملة و املتممة له .
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أما املعلوماتية فنجد هلا عدة تعاريف مثال )) جمموعة من احلقائق اليت يعرب عنها بالكلمات أو احلروف أو األشكال أو 

مدير املعهد االحتادي  A.I.MIKLAILOVة من قبل وقد استتخدم مصطلح املعلوماتية ألول مر  1الرموز ((

  2للمعلومات العلمية والتقنية باالحتاد السوفيايت ومسي بعلم املعلومات العلمية .

هذا و يعرفها البعض بأهنا :)) علم التعامل العقالين بواسطة آالت أوتوماتيكية مع املعلومات باعتبارها دعامة      

  3للمعارف االنسانية و عمادا لالتصاالت يف ميادين خمتلةة و متنوعة ((

ضبط هلذا املصطلح عريف منعند اجلمع بني املركبني حنصل على مصطلح : اجلرمية املعلوماتية ، ويف حبثنا عن ت     

وجدنا عدة صعوبات، هذا حلداثة هذا النوع من اجلرائم من جهة ، و قيامها على تقنية علمية و معلوماتية عالية الدقة 

 و التعقيد، إضافة إىل جتنب التشريعات اجلنائية املقارنة وضع تعريف هلذا النوع من اجلرائم من جهة أخرى .

ريف ركزت على وسيلة ارتكاب اجلرمي ، وأخرى ركزت على شتخصية مرتكبها )اجملرم املعلومايت إذا جند أن هناك تعا     

( يف حني ربطته بعض التعريةات بتوافر التقنية املعلوماتية، كما أن هناك تعريةات متمحورة حول موضوع اجلرمية يف حد 

 ذاهتا، إضافة إىل وجود تعاريف خمتلطة ومتنوعة .

ه سواء ركز التعريف على الوسيلة أو املوضوع أو الشتخص فإنه يندرج ضمن التعاريف الضيقة، هذا ونالحظ أن     

وكلما كان التعريف أكثر اختالطا وتنوعا كان تعريةا واسعا، وهلذا سنتناول يف دراستنا هلذا املوضوع تقسيم الةقهاء إىل 

 اجتاهني، اجتاه ضيق وآخر واسع .

                                                           
 . 72، ص  7002دار الفكر الجامعية ، االسكندرية ،  الجريمة المعلوماتية و إجرام االنترنت ،سامي علي حامد عياد ،  1

 . 23نفس المرجع السابق، ص  2

 . 00م ، ص  00/00/7602المنعقدة بتاريخ   في الجلسةتعريف لألكاديمية الفرنسية،  3
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 أوال : االتجاه الضيق 

بقوله: ))الةعل غري املشروع الذي يتورط  Merioeمن التعريةات الضيقة للجرائم املعلوماتية، جند تعريف الةقيه      

 4يف ارتكابه احلاسب اآليل .(( 

أن: ))اجلرمية املعلوماتية هي تلك اليت تشمل أي جرمية   trédmanكما يرى البعض اآلخر ومنهم األستاذ       

 5ستتخدام املعاجلة اآللية للمعلومات ((ضد املال مرتبطة با

سواء نظرنا إىل التعريف األول أو الثاين فإن كالمها غري جامع و ال مانع، كون التعريف األول يركز على وسيلة      

ارتكاب اجلرمية املتمثلة يف الكمبيوتر مهمال العامل االفرتاضي واالنرتنت اليت تشكل امليدان اخلصب لإلجرام االكرتوين، 

ن اإللكرتونية وهو املال، يف حني أن املال مل يعد احملل الوحيد هلذا النوع مأما التعريف الثاين يركز على حمل اجلرمية 

اجلرائم، بل امتدت لتشمل األشتخاص من كل الةئات واألعمار كاجلرائم املوجهة لألطةال واملراهقني بكل أشكاهلا، 

 وكذاجرائم الشرف والعرض كجرائم التشهري والسب والقذف وغريها 

دة يف هذا الشأن جند تعريةا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اخلاص باستبيان الغش املعلومايت من التعارف الوار      

بقوهلا: )) كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء على األموال املادية و املعنوية يكون ناجتا بطريقة مباشرة  2881عام 

  6. ((أو غري مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية

كما يعرفها البعض بأهنا: )) كل نشاط غري مشروع موجه للنسخ أو الوصول إىل املعلومات املتخزنة داخل احلاسوب       

  7أو تغيريها أو حذفها ((.

                                                           
; p 554 . ; 1993 ; against  information technologgy in south africa .R.I.D.P . . South Africa ; computer crimes and  other crimes Merur  vender4 

.rev.de.pén.crim.Paris.1984.P612.l’ordinateures éléctroniquesfraude et autres délits d’affairaes commis à l’aide de K trédman. 5  
 . 25، ص  5002، دراسة نظرية و تطبيقية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية نائلة عادلة محمد قورة ،  6
 .71، ص  5002شر و التوزيع ، األردن، ، دار الثقافة للن جرائم الحاسوب و أبعادها الدوليةمحمود أحمد عبابنة ،  7
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جند أن هذه التعريةات أيضا منتقدة وغري جامعة وال مانعة كوهنا تركز على موضوع اجلرمية أو حملها مهملة اجلانب      

 ي والتقين يف هذا النوع من اجلرائم .الشتخصي واملعنو 

يف هذا اإلطار هناك من يرى أن اجلرائم املعلوماتية هي : )) كل فعل اجرامي متعمد أيا كانت صلته باملعلوماتية      

  8ينشأ عنه خسارة تلحق باجملين عليه أو كسب حيققه الةاعل ((.

ات اليت تتطلب إملاما خاصا بتقنيات احلاسب اآليل ونظم املعلومكما عرفها البعض أهنا : )) ذلك النوع من اجلرائم       

  9الرتكاهبا أو التحقيق فيها و مقاضاة فاعلها .((.

هذه التعريةات أيضا قاصرة عن اإلملام مبتختلف أوجه ظاهرة االجرام املعلومايت كوهنا ركزت على الةاعل أو اجملين      

 ر الذي جيعلنا مضطرين لالنتقال لالجتاه الثاين .عليه أو الطريقة املتبعة الرتكاهبا األم

 ثانيا : االتجاه الواسع 

مع تطور املعلوماتية واالنتشار السريع لشبكة االنرتنت وامتدادها بشكل واسع حول الكوكب إىل قرية صغرية ظهرت      

أشكال جديدة للجرائم املعلوماتية، األمر الذي جعل التعاريف الضيقة ال تتماشى وواقع الوترية السريعة واملتنوعة هلذا 

ضرورة اعتماد تعاريف أكثر اتساعا لتشمل أكرب قدر ممكن لكل أوجه وأشكال النوع من اجلرائم، األمر الذي دعى إىل 

 اجلرائم املعلوماتية .

، وكذا: )) كل تالعب  10من التعريةات الواسعة جند مثال : )) كل سلوك اجرامي يتم مبساعدة الكمبيوتر ((     

 11و إحلاق خسارة باجملين عليه.((. باحلاسوب اآليل و نظامه من أجل احلصول بطريقة غري مشروعة على مكسب أ

                                                           
. édoro . paris . 1985 . p 18 . combattre la criminalité informatique .B.D.Parker8   

 . 201، ص  5002، المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، هشام محمد فريد رستم ،))الجرائم المعلوماتية ، أصول التحقيق الجنائي الفني (( ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات المتحدة  9

; C.L.J . London ; 1991 ; p 399 .  ; Computer crimes and the lawAdrian Roden  10   
 . 52هشام محمد فريد رستم ، مرجع سابق ، ص  11
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نالحظ أن هذه التعاريف رغم اجتاهها املوسع إال أنه توسيع فيه مصادرة على املطلوب، كوهنا جتعل كل جرمية مهما       

اك عددا البأس ذلك أن هن ،كان نوعها ترتكب بواسطة جهاز الكمبيوتر من قبيل اجلرائم االلكرتونية وهذا غري صحيح

ائم الكالسيكية اليت ترتكب بواسطة جهاز الكمبيوتر كسرقة املعلومات باستتخدام الوسائط أو ختريب الوحدة به من اجلر 

 املركزية للجهاز أو أحد مكوناته .

من التعاريف املقرتحة يف هذا اإلطار : )) جرائم املعلوماتية تعين جرائم الشبكة العاملية اليت يستتخدم احلاسوب      

 12كوسيلة مساعدة الرتكاب جرمية (( .   وشبكاته العاملية

يف تعريف آخر : )) هي كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات      

 13أو بنقلها(( . 

لوماتية إال أهنا عرغم ما يوجه هلذه التعاريف من انتقادات كوهنا تعاريف وصةية وال تعطي املاهية احلقيقية للجرمية امل     

تبقى األمشل ملعظم صور هذه الطائةة من اجلرائم ودون الرتكيز على جانب دون اآلخر، يف حماولة لعدم إفالت أي من 

 الةاعلني ألي نوع من أنواعها.

 الفرع الثاني : خصائص الجرائم المعلوماتية 

                                                           
، ورقة عمل مقدمة لورشة تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية ، هيئة  صور الجرائم المعلوماتية و اتجاهات تبويبهايونس عرب ،  12

 .  00، ص  7000تنظيم االتصاالت ، هيئة تنظيم االتصاالت ، سلطنة عمان ، 

 . 02المرجع السابق ، ص نفس  13
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من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن هذا النوع من اجلرائم له جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت متيزها عن      

غريها من اجلرائم، هذه اخلصائص جعلت منها ظاهرة إجرامية خطرية وممتدة حتتاج إىل آليات ونظم قانونية خاصة للوقاية 

 ايلي : منها ومكافحتها، من مجلة هذه اخلصائص جند م

 

 

 

   أوال : الجرائم المعلوماتية جرائم ترتكب بواسطة أجهزة اإلعالم اآللي وعبر شبكة االنترنت

حىت نكون أمام جرمية معلوماتية البد من أن تكون مرتكبة يف العامل االفرتاضي عرب شبكة االنرتنت، وهذا ال يتحقق  

اسوب اآليل أو احملمول وخمتلف األجهزة الذكية كالسمار ت من أجهزة اإلعالم اآليل، قد يكون احل إال بواسطة جهاز

 فون أو اآليباد و غريها .

 ثانيا : هي جرائم عابرة لحدود الدول 

إن العامل املعلومايت االفرتاضي ال يعرف حدودا جغرافية، بل يشكل جمتمعا مةتوحا عرب شبكات غري مرئية خترتق      

الزمان واملكان، األمر الذي جعل مسرح اجلرمية يتسم بالعاملية ال احمللية مما يضةي على هذا النوع من اجلرائم الصبغة 

 الدولية لعبورها حدود الدول.

ألمر أفرز مشاكل ال حصر هلا منها صعوبة حتديد الدولة صاحبة االختصاص القضائي للجرمية و كذا القانون هذا ا     

الواجب التطبيق هل الدولة اليت يوجد هبا الةاعل أم الدولة اليت حدث فيها الضرر. ونظرا لعدم تواجد اجلاين واجملين عليه 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

إىل  عن بعد  إذن ال تقف اجلرمية املعلوماتية عند حدود مما يؤديعلى نةس مسرح اجلرمية، بل يرتكب الةاعل اجلرمية 

صعوبة اكتشافها وصعوبة مالحقة واكتشاف مرتكبيها، فقد يوجد اجلاين يف بلد ما ويستطيع الدخول إىل ذاكرة 

اد دالكمبيوتر املوجود يف بلد آخر، وهو هبذا السلوك قد يضرر بأشتخاص موجودين يف بلدان أخرى، أو القيام بإع

( يف بلد ما مث ينسخ ويرسل إىل خمتلف دول العامل ، و يظهر هذا االشكال بصةة خاصة يف Virusبرنامج خبيث )

التعامالت البنكية عرب شبكات املعلومات الدولية ويف ميدان التجارة اإللكرتونية، و هذا يطرح إشكاال آخر هو 

ة األمر الذي يقف حائال دون إمكانية مالحقة اجملرمني أو حىت االصطدام مع سيادة الدول وقوانينها العقابية املتعارض

 وصول القضايا إىل دور القضاء. 

 ثالثا : صعوبة اكتشاف الجرائم المعلوماتية وإثباتها 

تتميز اجلرائم املعلوماتية بصعوبة اكتشافها، هذا لكوهنا حتدث يف عامل افرتاضي فال عنف والسةك دماء و ال كسر      

أو خلع، وإمنا أرقام و بيانات متحى أو تتغري أو ترسل إلكرتونيا، إذن هي جرائم ال ختلف آثارا ورائها ميكن أن نتبعها  

كما أهنا ترتكب من أشتخاص على علم ودراية باملعلوماتية األمر الذي جيعلهم كما هو احلال يف اجلرائم الكالسيكية،  

 قادرين على تدمري أي دليل ميكن أن يكشةهم أو يدل عليهم يف وقت قياسي.

كما أن اجملين عليه يلعب دورا رئيسيا يف عدم إمكانية اكتشافها إذ نادرا ما يقوم باالبالغ عنها ألسباب قد تتعلق       

 14ملؤسسة أو الشركة خمافة زعزعة الثقة هبا وبالتايل تراجع نسب التعامل معها.  بسمعة ا

كل هذا ينتج عنه صعوبة اكتشافها لكوهنا قائمة على وسائل تقنية عالية الدقة، األمر الذي جيعل احملقق التقليدي       

ال ميكنه االعتماد على وسائل االثبات العادية واألدلة التقليدية اليت ال تتالئم مع طبيعة هذه اجلرائم الناعمة واخلةية، 

                                                           
 . 07 هشام فريد رستم ، مرجع سابق ، ص 14



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

وال ضوضاء األمر الذي ينجر معه أنه حىت يف حاالت اإلبالغ عن هذه اجلرائم أو  فال شهود عاينوا الواقعة وال عنف

 اكتشافها يصعب اثباهتا، األمر الذي ينتج معه إفالت اجلناة من العقاب. 

 رابعا : خصوصية المجرم المعلوماتي وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية 

 ، كوهنا جرائم تقنية كما أن األشتخاص القائمني هبا عادة يكونونتتميز هذه اجلرائم بسمات خاصة يف مرتكبيها     

من ذوي االختصاص يف جمال تقنية املعلومات، أو على األقل ممن لديهم حد أدىن من املعرفة والدراية و القدرة على 

تطلب مهارة  قدرة ياستعمال الكمبيوتر وشبكة االنرتنت، مثال جرائم التحويل املايل اإللكرتوين غري املشروع لألموال 

  15فنية وتقنية عالية جدا من قبل مرتكبيها.

لكن هذا ال يعين بالضرورة أن يكون اجملرم املعلومايت على قدر كبري من العلم والدراسة، بل إن الواقع العملي أثبتت      

أن أجنح اجلرائم من جمرمني مل يتلقوا املهارة الالزمة عن طريق التعليم أو اخلربة من العمل يف اجملال، بل قد يكونون 

 قدرات عالية يف التحكم يف أسرار وعامل االنرتنت. مراهقني أو حىت أطةال ولكن لديهم

 المطلب الثاني: أنواع الجرائم المعلوماتية

ينطوي حتت تسمية اجلرائم املعلوماتية طوائف وأنواع عديدة من اجلرائم املتنوعة، وهي إما أن تكون جرائم موجهة      

إذ جند  املعلوماتية للوصول إىل غايات وأهداف إجرامية، ضد النظام املعلومايت يف حد ذاته أو أهنا جرائم تستتخدم النظم

 حتت كل نوع أعدادا ال حصر هلا من اجلرائم، وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 

 الفرع األول : الجرائم على النظم المعلوماتية 

                                                           
، صادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  المجلة العربية للفقه و القضاء،  ))الجرائم الحاسب اآللي ((المرزوقي محمد محمود ،  15

 . 02،  ص 7002،  70العدد 
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 تتمثل يف تلك اجلرائم اليت يكون فيها النظام املعلومايت هو اهلدف من النشاط اإلجرامي و جند عدة أنواع منها: 

 أوال : سرقة وتحويل المال المعلوماتي 

هنا يكون املال املعلومايت هو موضوع اجلرمية سواء باالعتداء على املال بسرقته أو النصب و خيانة األمانة أو      

 الت املالية غري املشروعة.التحوي

 ثانيا : الدخول إلى المواقع المحجوبة )استخدام البروكسي (

الربوكسي هو برنامج يستتخدم لتجاوز املواقع احملجوبة وعادة ما تكون مواقع جنسية أو معادية للدولة، وقد يتم       

 16نشر إحصائيات عن اجلرائم.حجب بعض املواقع اليت ال يةرتض حجبها كاملواقع العملية أو تلك اليت ت

 ثالثا: جرائم االختراقات 

يعد اهلجوم على املواقع واخرتاقها أو اقتحامها والتسلل إليها من اجلرائم الشائعة يف العامل ويشمل تدمري املوقع،      

اخرتاق مواقع رمسية أو شتخصية، اخرتاق األجهزة الشتخصية والتحكم هبا، اخرتاق الربيد اإللكرتوين لآلخرين أو إغراقه 

  17اآلخرين وأرقامهم السرية وإرسال الةريوسات.بالرسائل، أو االستالء على اشرتاكات 

 رابعا : جرائم التزوير 

                                                           
 . 12سامي علي  حامد عياد ، مرجع سابق ، ص  16
 .  12، ص  5075/ 5077مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة تلمسان ، الجزائر ،  )) الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت (( ،رصاع فتيحة ،  17
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هي من أكثر اجلرائم رواجا فال تكاد ختلو جرمية معلوماتية من شكل من أشكال التزوير، من خالل الدخول إىل      

ل على أرباح لحصو قاعدة البيانات وتغيريها إما بإضافة معلومات مغلوطةأو حمو معلومات ووضع أخرى غري صحيحة ل

 18غري مشروعة. 

 خامسا : جرائم قرصنة البرامج والبرامج المعادية 

جرائم القرصنة وتعين النسخ غري املشروع لنظم التشغيل أو الربامج اآللية، وحىت سرقة وتوزيع هذه الربامج دون إذن      

ضد شركيت    APPLEاملالك أو دون ترخيص، مىت كانت املادة تتمتع حبقوق النشر والتأليف فمثال : ادعت الشركة 

hewelt packard  وMicrosoft ء على بعض البنود من براجمها بنستخها دون إذن املالك. تتهمهما باالستيال 

19 

أما الربامج املعادية فقد تكون معادية لألشتخاص أو للهيئات كاملواقع السياسية املعادية للدولة أو املعادية لدين      

 معني أو لشتخص معني هتدف إىل تشويه مسعته.

 الفرع الثاني : الجرائم باستخدام النظم المعلوماتية 

 هي تلك الطائةة من اجلرائم اليت تستتخدم االنرتنت وسيلة الرتكاب جرائمها، وهي كثرية ومتنوعة من أمثلتها:     

 أوال : الجرائم الجنسية والممارسات غير األخالقية 

                                                           
  17سامي علي حماد ، مرجع سابق ، ص  18
 . 772، ص 5000، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  التحديات و التأثيرات االجتماعيةتكنولوجيات االتصاالت : المخاطر و اللبان شريف ،  19
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من أخطر ما أفرزته املعلوماتية واالنرتنت وجود مواقع مشبوهة تدعو إىل إقامة عالقات غري شرعية، بقصد جين      

األرباح لتسويق الةتيات والسيدات واملتاجرة بالقصر واألوالد ومن أشهر هذه املواقع جند مثال : املوقع األمريكي املسمى 

  gles.comAmericansin 20)) العزاب األمريكيون (( أو 

 ثانيا : الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة و إفشاء األسرار 

تكون بالتشهري باألشتخاص أو جبماعات معينة من خالل نشر معلومات تتعلق حبياهتم اخلاصة، وهي تسبب أضرارا     

مادية ومعنوية من خالل القذف أو السب أو تشويه السمعة حىت ولو كانت معلومات صحيحة وليست بالضرورة غري 

لدول واملنظمات، كل هذا إلحلاق أضرار معتربة هبم و ذلك. إضافة إىل جرائم إفشاء أسرار األشتخاص أو اهليئات أو ا

 حتقيق ربح للجاين.

 ثالثا : الجرائم المالية 

جندها كثرية ومتنوعة منها السطور على أرقام بطاقات االئتمان وكذا القمار على االنرتنت بااللتةاف حول صةحة      

 األنرتنت و كل مقامر يف منزله، إضافة إىل خمتلف جرائم التجارة االلكرتونية.

 رابعا : الجرائم المنظمة 

ه االمكانات املتاحة عرب االنرتنت من توسيع نشاطها وكذا استغلت العصابات ومافيا اجلرمية املنظمة ما توفر      

تطوير أساليب التتخطيط والتنةيذ والتوجيه للعمليات اإلجرامية يف يسر وسهولة، بسبب سهولة النقل السريع للمعلومة 

 ونشرها يف ملح البصر، من أمثلتها اجلرائم اإلرهابية وغسيل األموال واالجتار باملتخدرات وغريها....

                                                           
، بحث مقدم إلى االجتماع الخامس للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة ، لمجلس وزراء الداخلية العرب  )) الجرائم المرتكبة بواسطة االنترنت و سبل مكافحتها ((سليم طارق عبد الوهاب ،  20

 م . 7221-02-01، تونس ، 
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لنصل إىل القول أن هذه الطوائف واألنواع كثرية ومتنوعة ومتطورة ومتجددة بتطور وجتدد عامل االنرتنت والتكنولوجيا      

األمر الذي جيعلها تأىب احلصر والتحديد، بل هذا يستدعي نظما وآليات جديدة حملاولة الوقاية من هذه اجلرائم، ويف 

ن، كون هذا األخري مطلب هام وأساسي للوصول إىل عصر احملكمة والتنمية حالة وقوعها بتطويقها ووقةها قدر اإلمكا

 خاصة يف الدول العربية ، و هذا ما سنتناول تةصيله يف املبحث املوايل : 

 أليات مكافحة الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنتالمبحث الثاني: 

إن التنامي اهلائل واخلطري لشىت أنواع اجلرائم املعلوماتية فرض حتمية احلكمة التشريعية ملواجهة هذا       

النوع من اإلجرام الذي يتصادم مع ختلف النصوص القانونية وخاصة العربية منها يف إطار ضآلة التعاون اإلقليمي الةعال 

آليات و قنوات مستحدثة وفعالة للحد من هذه الظاهرة اليت  ملواجهة هذا اخلطر، كل هذا يدعوا إىل ضرورة البحث عن

تشكل حجر عثرة يف طريق الولوج إىل عصر احلكمة خاصة على املستوى العريب، وعليه سنتناول من خالل املطلبني 

ل القوانني ياملواليني جمموع اآلليات القانونية اليت نرى أهنا ضرورية ملكافحة اإلجرام املعلومايت، من خالل تطوير وتعد

الداخلية، مع ضرورة إرساء تعاون دويل عريب حقيقي على غرار التعاون الغريب مثال من خالل إتةاقية بودابست اليت 

 ارست قواعد إجرائية حقيقية ملواجهة هذا اخلطر، و هذا ال جنده على املستوى العريب. 

 المطلب األول:تطوير النظم القانونية الداخلية

 إىل طرق مواجهة اجلرائم املعلوماتية يف التشريعات املقارنة ميكن أن مييز بني اجتاهني رئيسيني مها: إن الناظر      

إجتاه استحدث قوانني خاصة تتعلق مبكافحة هذا النوع من اجلرائم ومن أمثلتها: اجلزائر اليت أصدرت القانون رقم      

وكذا املشرع .21تصلة بتكنلوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتهااملتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم امل 08/00

                                                           
 ، المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ومكافحتها.5002أوت  02الموافق ل 7220شعبان عام  72مؤرخ في  02-02القانون رقم ( 21)
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، وقانون اإلمارات املتحدة رقم  1002وكذا القانون السوداين سنة 22األردين بإصداره قانون جرائم أنظمة املعلومات 

م امللكي رقم و يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، وقانون اململكة العربية السعودية باملرس 1002الصادر يف  01

املتعلق جبرائم املعلوماتية املعدل سنة  2888( لسنة 28، ويف فرنسا صدر القانون رقم )08/00/2018بتاريخ  21

، 2881م املعدل عام  2882فرباير  08، وكذا يف الواليات املتحدة بالقانون الصادر يف 1000وعام  2881

سمى بقانون إساءة استتخدام احلاسب اآليل، وكذا القانون السوداين م امل 2880واململكة املتحدة بالقانون الصادر عام 

 23 .1002لسنة 

إضافة إىل إجتاه ثاين إرتأى بإدخال تعديالت تسد الةراغ والنقص التشريعي ضمن نصوص قانون العقوبات تتعلق       

الذي استحدث مبوجبه  1002 الصادر سنةمبكافحة اجلرائم املعلوماتية، كما فعل املشرع اجلزائري مبوجب القانون 

اجلرائم املاسة بنظم املعاجلة اآللية للمعلومات الذي عدل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قبل إصدار القانون رقم 

و املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية األملاين،  2882ماي  21، وكذا املشرع األملاين بالقانون الصادر يف 08-00

بإضافة فصل  2810لعام  01الذي عدل أحكام قانون اجلزاء العماين رقم  11/1002العماين رقم  املرسوم السلطاين

  24حتت عنوان جرائم احلاسب اآليل. 

سواء كان التشريع ضمن اإلجتاه األول أو االجتاه الثاين فةي مجيع األحوال هناك جمموعة من الصعوبات اليت ال      

 لى هذا النوع من اجلرائم، وعليه سنتناول يف الةرعني املواليني الصعوبات والعوائق اليتتزال عائقا أمام أحكام السيطرة ع

                                                           
 .5070( لعام 20قانون جرائم أنظمة المعلومات مؤقت رقم)( 22)

، 5002األردن، المجلد األول، العدد الثالث، سامي و الهياجنة أحمد، مكافحة الجريمة المعلوماتية كالتجريم و العقاب، المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية، جامعة مؤتة،الرواشالت ( 23)

 .722، 725ص ص 
المعدل لقانون الجزاء العماني  07/01/5007بتاريخ  221المنشور بالجريدة الرسمية العمانية رقم  15/5007في المرسوم السلطاني رقم   02و   02و 05و  07مكرر و مرر  512المواد  24

 الفصل الثاني مكرر مضاف للباب السابع بعنوان جرائم الحاسب اآللي .
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الزالت التشريعات املقارنة العربية تعاين منها، ونتناول يف الةرع الثاين احللول و املقرتحات اليت نرى أهنا متثل حلوال 

 ملواجهة هذه اجلرائم.

 ة التي تثيرها الجرائم المعلوماتيةالفرع األول: الصعوبات و المشاكل العملي

من أهم املشاكل اليت تواجه جهات البحث والتحري عن اجلرائم والتحقيق فيها إعتماد اجلرائم املعلوماتية على       

تقنيات علمية إجرامية عالية، فالتكوين العام للضباط وأعوان الشرطة القضائية وحىت القضاة ال تتماشى والتكوين العام 

استيعاب األفعال اإلجرامية من جهة، و إفالت الةاعلني وضياع األدلة من العادي هلؤالء، كل هذا يؤدي إىل قصور يف 

جهة ثانية، وما يزيد من صعوبة األمر أن اجلناة يف هذه اجلرائم هلم مةرداهتم اخلاصة ولغاهتم املتميزة وبراجمهم املعقدة 

 اليت حتتاج إىل درجة عالية من اخلربة يف هذا اجملال.

تنف هذا النمط اإلجرامي غياب الدليل املرئي، ذلك أن األدلة التقليدية كالسالح أو األداة من الصعوبات اليت تك     

لكن خمتلف األدلة الرقمية تكون ضمن  (25)املستعملة يف إرتكاب اجلرمية يضبط وميكن إدراكه من قبل رجال التحقيق 

م والتتخزين األكواد السرية والنبضات واألرقاعامل إفرتاضي ال وجود إلدراك حسي هلا، بل تعتمد على التشةري والرموز و 

اإللكرتوين، كل هذا جيعلها جرائم ال ختلف أثارا مرئية تكشف عنها، وهذا يسهل ويسرع إخةاءها وطمس معامل اجلرائم 

 اإللكرتونية.

امل اجلرمية عوعليه يسهل إخةاء األدلة و تدمريها، يف حني أن اإلثبات اجلنائي قائم على وجود أدلة تعيد رسم م     

 أمام القضاء، األمر الذي جيعل عددا هائال من اجلرائم ال يصل أصال إىل القضاء لسرعة التتخلص من الدليل.

                                                           
 .22، ص5002جليد، مصر، ، بهجات للطباعة و التالدليل الجنائي و التزوير في جرائم الكمبيوتر و اإلنترنت( عبد الفتاح بيومي حجازي، 25)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 414 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

هذا و يعرف اجلناة يف الغالب بالذكاء والتتخطيط العميق واملسبق، األمر الذي جيعلهم حييطون أنةسهم بتدابري       

كنهم أو هويتهم إلعاقة الرقابة على البيانات املتخزنة أو املنقولة عرب حدود أمنية واقية حتول دون إمكانية حتديد أما 

الدولة، وهذا حيد من قدرات جهات التحري و التحقيق على قراءهتا، األمر الذي جيعل صون حرمة البيانات الشتخصية 

ألمن والدفاع أمرا بالغ ة أو بتدابري ااملتخزنة يف مراكز احلاسبات والشبكات املتعلقة باألسرار التجارية العادية واإللكرتوني

 (26)الصعوبة. 

إضافة إىل الطابع العابر للحدود اإلقليمية وما يثريه من مشاكل عملية إذا يقوم اجملرمون بتطوير آليات معقدة       

لغسيل األموال، والتجارة غري املشروعة )جتارة املتخدرات، الرقيق، الدعارة، القمار...( واألنشطة اإلرهابية واجلرائم املنظمة 

العنكبوتية من آليات معقدة ، كل هذا يصعب تتبع العمليات من الناحية العلمية و  باإلعتماد على ما تقدمه الشبكة

الةنية أمام العوائق القانونية املتمثلة يف: اإلصطدام مببدأ السيادة عند عبور اجلرائم للحدود الوطنية، تعقيد إجراءات 

يب والسليب، إلختصاص القضائي الدويل اإلجياتسليم اجملرمني واملساعدات القضائية الدولية، إضافة إىل مشكلة تنازع ا

فقد يتم تسجيل اإلبالغ عن اجلرمية يف مكان ما من دولة ما، يف حني أن األدلة اجلنائية توجد يف دولة أخرى، واخلسائر 

 حدثت يف دول أخرى، فكيف يعقد اإلختصاص القضائي؟

 للدول العربيةالفرع الثاني: الحلول و المقترحات لتعديل التشريعات الداخلية 

عندما نلقي نظرة على التشريعات الغربية وخاصة األوروبية منها، جند أهنا خطت خطوات جادة حنو تعزيز التعاون       

األورويب لتسهيل إجراءات مالحقة اجملرمني ومكافحة اجلرائم املعلوماتية من خالل عدة إتةاقية و حماوالت أبرزها إتةاقية 

ف غلى محاية اجملتمع من جرائم الةضاء املعلومايت إلرساء سياسة جنائية مشرتكة، وهي إتةاقية ، واليت هتد(27)بودابست

                                                           
 .251( هشام فريد رستم، مرجع سابق، ص26)
 ، تبناها رؤساء الدول و الحكومات األعضاء في المجلس األروبي.52/77/5007( اتفاية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، 27)
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تنظم ألول مرة قائمة جلرائم الكمبيوتر وأمناطها وطوائةها، وكذا إرساء تدابري موضوعية وإجرائية وتوجيهات عريضة 

بات بالنسبة داخلية، مؤكدة على خصوصية اإلثتتطلب حتديدا منظبطا من املؤسسات التشريعية لدى وضعها القوانني ال

للجرائم املعلوماتية هلذا قدمت حلوال لتحقيق اإلنسجام اإلجرائي وقواعد تسهل وتسرع عمليات اإلنابات القضائية 

 ومسائل الضبط والتةتيش خارج حدود الدول.

بشكل تةصيلي  جلرائم املعلوماتية تتنظمهاأما فيما خيص التشريعات العربية فال بد أوال من إصدار قوانني خاصة با      

 بالنسبة للدول اليت اكتةت باجراء تعديالت على قوانينها االجرائية .

هذا و ينبغي على الدول العربية أن تكرس خمتلف التدابري التشريعية والتقنية الكةيلة حبماية أنظمتها املعلوماتية      

السرية من خالل محاية نظم وبرامج التشغيل والتحويل االلكرتوين للبنوك وكذا املعلومات األمنية والعسكرية والسياسية 

رائية من الناحية التقنية، أما من الناحية القانونية فال بد أن تتضمن القوانني االج مع تطويرها وحتديثها بشكل متجدد هذا

العربية أجهزة حبث وحتري وحتقيق متتخصصة يف ميدان اجلرائم املعلوماتية تتلقى تكوينا متتخصصا يراعى فيه أن تكون 

سيكي ال ك أن التكوين العادي والكالالربامج التكوينية على يد خرباء ومتتخصصني على درجة عالية من الكةاءة، وذل

باستحداث اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم  08/00يةي بالغرض، كما فعل املشرع اجلزائري مثال يف القانون رقم 

 املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحته ومن مهامها مساعدة السلطات القضائية الشرطة بشأن املعلوماتية.

طرق البحث والتحري وأساليب مجع األدلة كالتةتيش واملعاينة واالعرتاض بتطويرها وجعلها تتماشى ضرورة تطوير 

والطبيعة اإلكرتونية إضافة إىل تسريع االجراءات و مد االختصاص اإلقليمي ملواكبة سرعة اجلرائم املعلوماتية، وكذا 

رائم لى األدلة الكالسيكية سيؤدي إىل إفالت آالف اجلاالعتماد على وسائل اإلثبات الرقمي واإللكرتوين ألن اإلبقاء ع

ذلك أن املبدأ السائد يف اإلثبات اجلنائي هو مبدأ مشروعية الدليل اجلنائي: أي البد و أن يتماشى الدليل من العقاب، 
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ية لن تقبل ممع الشروط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها قانونا حىت يقبل إلثبات اجلرائم، وعليه فإن األدلة الرق

قضائيا إذا مل يكن املشرع قد مسح مسبقا باإلعتماد عليها.         من مث البد من إدخال تعديالت على القوانني 

اإلجرائية تسمح باإلعتماد على األدلة الرقمية لتطوير مهارات التحقيق وكذا إعتماد هيئات وجهات قانونية مصدرة 

ت نظرا ألمهيتها يف التعامالت املصرفية وأعمال التجارة اإللكرتونية واخلدما لشهادات التوثيق الرقمي لتأكيد اهلوية

 احلكومية اإللكرتونية، وكذا إنشاء وكاالت خاصة باألمن املعلومايت لتأمني املواقع احلكومية واخلاصة وتأمني املعطيات.

يشكل ثغرة  وعدم إخضاعها للتقادم حىت الضرورة تشديد العقوبات اجلزائية املقررة هلذه اجلرائم حىت تكون رادعة      

 إلفالت اجلناة.

ينبغي على الدول العربية أن تتبع سياسة جنائية مشرتكة هتدف إىل خلق سياسات منسجمة لتسهيل مالحقة      

اون عاجلناة، وخلق شبكات معلوماتية مشركة لتتخزين ونقل األدلة املتعلقة باجلرائم املعلوماتية من خالل تةعيل أطر الت

 الدويل، هذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل.

 

 المطلب الثاني: تطوير طرق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة االلكترونية

أمام تنامي و انتشار الوحش املعلومايت، وعبوره لكل احلدود وعدم كةاية التدابري والتشريعات الداخلية للدول يف      

ان لزاما على الدول أن تتعاون مع بعضها إلجياد قنوات وآليات قانونية كةيلة بتوحيد مكافحة اجلرائم املعلوماتية، ك

وتنسيق اجلهود ملواجهة هذا اخلطر، يف احلقيقة هناك جهود وحماوالت دولية وإقليمية وعليه سنتناول يف هذا اإلطار 

 عربية من خالل الةروع التالية : جهود منظمة األمم املتحدة واالنرتبول وكذا جهود اجمللس األورويب والدول ال

 الفرع األول : جهود األمم المتحدة و االنتربول 
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 حظيت اجلرائم املعلوماتية باهتمام على مستوى مؤمترات األمم املتحدة و من أبرزها :     

ية (( و عاملبالربازيل حتت عنوان)) اسرتاتيجيت شاملة لتحديات  1020أفريل  28إىل  21املؤمتر الثاين عشر من     

  28قد دعى إىل عقد اجتماع الةريق من اخلرباء لدراسة شاملة ملشكلة اجلرمية املعلوماتية و تدابري التصدي هلا .

بدولة قطر، وكان املوضوع الرئيسي  1021إىل أفريل  21املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من       

للمؤمتر "إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع للتصدي للتحديات االجتماعية 

ارها الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور" وقررت اجلمعية العامة يف قر واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين 

مايلي : )) إنشاء حلقات عمل من بينها تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي لألشكال  21/280رقم 

 29املتطورة للجرمية ومنها جرائم املعلوماتية ((. 

ات لألمم املتحدة ، و لكنها يف جمملها ال تعدو أن تكون توصيات و إضافة إىل العديد من القرارات والتوصي     

 دعاوى للدول للتعاون يف هذا اجملال دون وضع أطر إجرائية فعالة .

أما عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية األنرتبول فهي منظمة هتدف إىل تعاون أجهزة الشرطة للدول األعضاء       

ء، رمية، عن طريق املكاتب املركزية الوطنية للشرطة الدولية املوجودة يف أقاليم الدول األعضاعلى حنو فعال يف مكافحة اجل

وذلك لضبط اجملرمني مبساعدة أجهزة الشرطة للدول األعضاء، ومدها باملعلومات حول اجلرائم املتشعبة يف عدة دول، 

   30و منها جرائم األنرتنت .

 :الجهود اإلقليمية الفرع الثاني 

                                                           
 نفس المرجع السابق .  28
 حكومة قطر االلكترونية ، صفحة المؤتمر :  29

http//www.moi.gov.qa/UNCCPCJDOha/Arabic /previous – Congrsses . html 
 .  22، ص  5002، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  الجرائم المعلوماتية  على شبكة االنترنتأمير فرج يوسف ،  30
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إضافة إىل جهود هيئة األمم املتحدة جند عدة مبادرات أبرزها دور اجمللس األورويب يف حماولة منه للحد من اجلرائم       

إذ قامت  10/22/1002املعلوماتية، كان أبرزها اإلشراف على اتةاقية بودابست املوقعة من قبل أعضاء اجمللس بتاريخ 

حدة أربع دول غري أوروبية فيها هي: اليابان، جنوب إفريقيا، الواليات املت دولة أوروبية بالتوقيع عليها وشاركت 12

 31أعوام لصياغتها هنائيا .  0األمريكية  إذ استغرقت 

إذ سبق وأشرنا أهنا وضعت آليات إجرائية فعالة يف إطار مكافحة اإلجرام املعلومايت، كما أنشأ اجمللس األورويب       

 32طة أوروبية تكون مهزة وصل بني أجهزة الشرطة األروبية املالحقة اجلناة . شر  2882يف لوكسومبورغ عام 

إذن كل هذه اجلهود الدولية الرامية إىل مواجهة هذه اجلرائم ألن الدول مبةردها ال ميكنها مواجهتها، فالتعاون       

قضائية د من تبادل املساعدات الالقضائي الدويل هو السبيل الوحيد ملكافحة هذه اجلرائم ألهنا عابرة للحدود والب

واخلربات املعلوماتية ألن مبدأ السيادة يقف عقبة أمام تسليم الرعايا، ذلك أن املساعدة القضائية تكون من خالل 

التعاون القضائي الدويل بتبادل املعلومات وإمكاية نقل اإلجراءات يف إطار املشروعية املكرسة مبعاهدات دولية وكذا 

ضائية الدولية بصورة مباشرة بدل املرور بالقنوات الدبلوماسية البطيئة اليت ال تتماشى وسرعة اجلرائم اإلنابات القا

 املعلوماتية، إذن نالحظ أن الدول الغربية قد خطت خطوات فعالة يف هذا اجملال فماذا عن الدول العربية ؟

 من أبرز اجلهود العربية يف إطار مكافحة جرائم املعلوماتية جند مثال:     

القانون العريب االسرتشادي النموذجي ملكافحة اجلرمية املعلوماتية املعتمد من قبل جامعة الدول العربية عرب   -

( و قد تضمن  08/08/1000-28 –د  – 081األمانة العامة جمللس وزراء العدل العرب وقد اعتمد بالقرار رقم ) 

لجرائم املعلوماتية دون التعرض ملسألة االختصاص القضائي أبواب، إذ  تناول أنواعا ل 00مادة موزعة على  11القانون 

                                                           
 .  500، ص  5002، دار المنار للنشر والتوزيع ،  جرائم االنترنتوضاح محمود الحمود ونشأت مفضي المجالي ،  31
  . 12، ص  7221، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باالنترنتجميل عبد الباقي الصغير ،  32
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بشكل واضح و مل يشر إىل إخضاع البيانات و املعلومات لطرق إجرائية منسجمة بني الدول العربية، دون التعرض 

 ملةهوم الدليل التقين و حجيته . 

ها جملس وزراء الداخلية والعدل العرب يف اليت وافق علي 33االتةاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلوماتية  -   

 00و حتتوي على  12/21/1020اجتماعهم املشرتك املنعقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

فصول و هي هتدف إىل تعزيز التعاون القضائي العريب، كما تضمنت هذه االتةاقية إضافة إىل  01مادة موزعة على 

وضوعي املتعلق بالتجرمي شقا إجرائيا من خالل تةتيش املعلومات وضبط املعلومات املتخزنة واعرتاض املعلومات،  الشق امل

كما تناولت أطر التعاون القانوين والقضائي وتسليم وتبادل اجملرمني لكن بشروط عديدة، إضافة إىل تبادل املساعدة 

ها وب منها جرمية سياسية أو أنه يشكل انتهاكا لسيادهتا أو أمنالقضائية بشرط عدم اعتبار قانون الدولة الطرف املطل

 أو مصاحلها األساسية.

ل وزراء املعلومات وما يف حكمها املعتمد من قبإضافة إىل قانون االمارات العريب االسرتشادي حملاكمة جرائم تقنية  -   

و اعتمده جملس وزراء الداخلية  80/20/1000( بتاريخ 081/28بالقرار رقم ) 28العدل العرب يف دورته الــــــــ 

مادة ختص العقوبات على اجلرائم االكرتونية  11( حيتوي على 021/12/1000بالقرار ) 12العرب يف دورته الـــــــــــ 

. 

وغريها من اجلهود العربية اليت قامت هبا هذه الدول يف حماولة لتوحيد اجلهود العربية  لتةعيل قنوات مكافحة اجلرائم       

اإللكرتونية، إال أن معظم النصوص املتةق عليها يف إطار هذه املعاهدات واالتةاقيات تبقى يف أطر موضوعية تتعلق 

ة رغم ما يت تضمنت جوانب إجرائية كاالتةاقية العربية ملكافحة اجلرمية املعلوماتيباجلرمية وعقوبتها، و حىت احلاالت ال

تضمنته من إجراءات تشكل خطورة حنو تعزيز التعاون الدويل العريب، إال أهنا تواجه صعوبات تتعلق باالصطدام مببدأ 

                                                           
 www.arablegalnet.org،  ، الشبكة القانونية العربية إدارة الشؤون القانونيةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،  33



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ادئها )التسليم أو غريه ( تعارضا مع مبالسيادة الذي من شأنه أن يعرقل اختاذ اإلجراء مىت رأت الدولة أن يف اإلجراء 

الداخلية، إضافة إىل ضرورة اعتماد الدول العربية هذه االتةاقية وإدخاهلا ضمن نظامها القانوين الداخلي حىت توضع 

 فعال موضع التنةيذ األمر الذي جيعل موضوع تنةيذ املعاهدة خاضعا لرغبة الدول من عدمه .

نشاء شرطة دولية عربية للتنسيق بني أجهزة الشرطة للدول العربية لتسهيل عمليات إضافة إىل عدم النص على إ     

 تسليم اجملرمني .

 

 

 خالصة:

لنتخلص إىل القول أنه رغم ما يواجهه العامل اليوم من خطر حمدق فيما يتعلق باجلرائم املعلوماتية إىل أنه البد من      

ية ة من الناحية التقنية والقانونية، من خالل تعديل التشريعات الداخلتطوير آليات و طرق مكافحة اجلرائم املعلوماتي

للدول وخاصة العربية، وكذا تطوير وحتديث آليات التعاون القضائي الدويل وخاصة العريب للحد قدر اإلمكان من اجلرائم 

النمط االجرامي  واكب تطوراملعلوماتية وتسهيل مالحقة مرتكبيها بابتكار طرق قانونية و اجرائية جديدة و متطورة ت

اإللكرتوين، ألن املعلوماتية أصبحت تشكل خطرا تزداد آثاره و وحشيته، فمن احلكمة ابتكار آليات ونظم قانونية 

 مستقبلية تضمن قدر اإلمكان الوقاية من هذه اجلرائم.   
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 قائمة المراجع:

    أوال: القوانين واالتفاقيات الدولية

، املتضمن القواعد اخلاصة 1008أوت  01املوافق ل 2000شعبان عام  20مؤرخ يف  00-08 القانون رقم- 2

 بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ومكافحتها.

 .1020( لعام 00قانون جرائم أنظمة املعلومات مؤقت األردين رقم) - 1

املعدل واملتمم لقانون العقوبات الصادر باألمر رقم  20/22/1000املؤرخ يف  00/21القانون رقم  - 0
 املتضمن القانون املتعلق باملساس بنظم املعاجلة اآللية للمعلومات. 08/02/2822املؤرخ يف  22/212

املنشور باجلريدة  11/1002يف املرسوم السلطاين رقم   00و   00و 01و  02مكرر و مكرر  112املواد  - 0
املعدل لقانون اجلزاء العماين الةصل الثاين مكرر مضاف للباب  02/01/1002بتاريخ  288 الرمسية العمانية رقم

 السابع بعنوان جرائم احلاسب اآليل .
، تبناها رؤساء الدول و احلكومات األعضاء يف 10/22/1002اتةاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية،  - 1

 اجمللس األورويب.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

سرتشادي النموذجي ملكافحة اجلرمية املعلوماتية األمانة العامة جمللس وزراء العدل العرب وقد القانون العريب اال - 2
 ( جلامعة الدول العربية. 1000/08/08-28 –د   081اعتمد بالقرار رقم )

ر و بالقرا 1000/08/20( بتاريخ 081/28املعلومات )قانون االمارات العريب االسرتشادي حملاكمة جرائم تقنية  -1
(021/12/1000. ) 
القاهرة بتاريخ وزراء الداخلية والعدل العرب جلامعة الدول العربية باالتةاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلوماتية ل -8

1020/21/12 . 
 
 
 
 
 

 ثانيا : الكتب والمؤلفات

 الكتب والمؤلفات باللغة العربية – 0

ة املتخاطر و التحديات و التأثريات االجتماعية ، الدار املصرية اللبنانياللبان شريف ، تكنولوجيات االتصاالت :  - 2

 .1000، القاهرة ، 

 . 1008، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ،  الجرائم المعلوماتية  على شبكة االنترنتأمري فرج يوسف ،  - 1

ية ، القاهرة، ، دار النهضة العرب نتالجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باالنتر مجيل عبد الباقي الصغري ،  - 0

2888 . 

 .1001دار الةكر اجلامعية ، االسكندرية ،  الجريمة المعلوماتية و إجرام االنترنت ،سامي علي حامد عياد ،  - 0
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جات للطباعة و ، هبالدليل الجنائي و التزوير في جرائم الكمبيوتر و اإلنترنتعبد الةتاح بيومي حجازي،  - 1

 .1008صر، التجليد، م

 .1001، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن،  جرائم الحاسوب و أبعادها الدوليةحممود أمحد عبابنة ،  - 2

قوقية ، دراسة نظرية و تطبيقية ، منشورات احلليب احلجرائم الحاسب اآللي االقتصادية نائلة عادلة حممد قورة ،  - 1

 ،1001. 

 .  1001، دار املنار للنشر والتوزيع ،  جرائم االنترنتوضاح حممود احلمود ونشأت مةضي اجملايل ،  - 8
 
 
 
 الكتب والمؤلفات باللغات األجنبية – 8

 كتب ومؤلفات باللغة اإلنجليزية  –أ 

1 -Merur  vender ; computer crimes and  other crimes ; against  information 

technologgy in south africa .R.I.D.P . . South Africa ; 1993 . 

2 - Adrian Roden ; Computer crimes and the law ; C.L.J . London ; 1991 

 كتب ومؤلفات باللغة الفرنسية –ب 

1 - K trédman.fraude et autres délits d’affairaes commis à l’aide de l’ordinateures 

éléctroniques.rev.de.pén.crim.Paris.1984.P612. 

2 - B.D.Parker. combattre la criminalité informatique . édoro . paris . 1985 . 

 ثالثا: مقاالت قانونية
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 القانون اجمللة األردنية يف، (( مكافحة اجلرمية املعلوماتية كالتجرمي و العقاب))الرواشدة سامي و اهلياجنة أمحد،  - 2

 .1008جامعة مؤتة، األردن، اجمللد األول، العدد الثالث،  العلوم السياسية، و

لعامة ، صادرة عن األمانة ا اجمللة العربية للةقه و القضاءاملرزوقي حممد حممود ، ))اجلرائم احلاسب اآليل (( ،  - 1

 .1000،  18جلامعة الدول العربية، العدد 

،  يعة و القانونجملة كلية الشر املعلوماتية ، أصول التحقيق اجلنائي الةين (( ، هشام حممد فريد رستم ،))اجلرائم  - 0

 .1008جامعة اإلمارات املتحدة ، اجمللد الثاين ، الطبعة الثالثة، 

 

 

 رابعا: أبحاث ومشاركات علمية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  )) الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت (( ،رصاع فتيحة ،  - 2

 . 1021/ 1022املاجستري يف القانون العام ، جامعة تلمسان ، اجلزائر ، 

دم إىل ، حبث مق )) الجرائم المرتكبة بواسطة االنترنت و سبل مكافحتها ((سليم طارق عبد الوهاب ،  - 1

 .2881-08-01ية العرب ، تونس ، االجتماع اخلامس للجنة املتتخصصة باجلرائم املستجدة ، جمللس وزراء الداخل

يف  ، ورقة عمل مقدمة لورشة تطوير التشريعات صور الجرائم المعلوماتية و اتجاهات تبويبهايونس عرب ،  - 0

 .1002جمال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ، هيئة تنظيم االتصاالت ، هيئة تنظيم االتصاالت ، سلطنة عمان ، 

 خامسا : المواقع اإللكترونية
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