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 املقدمة 

    خرتاق املؤسسات تكبة ضد احلياة اخلاصة لألشخاص واخصوصا تلك املر –ال شك أن اجلرائم املعلوماتية    

 تثري قلق اجملتمع الداخلي والدوليتشكل أحد العوامل الرئيسية ، اليت  – كالبنوك والشركات املالية  املالية

ية اليت يكفل هلا القانون وتهدد أمنه وسالمته ، لكونها متثل اعتداء صارًخا علي أحد املصاحل األساس

نية من خالل مؤسساتها املع _ لق كان لزاًما علي الدولة أن تسعىمحاية خاصة . من هذا املنطوالدولي  اجلنائي

.  واجهة األنشطة اإلجرامية لتلك اجلرائم مل _  

احلد الفاصل بني اجلرمية املعلوماتية واجلرمية التقليدية يزداد  ت املتالحقة للتكنولوجيا أضحىطوراومع الت    

و انتشار األجهزة اإللكرتونية والتواصل يف احلياة  (1) انطماًسا علي وجه اإلمجال . فمع التزايد املستمر للعوملة

لسنة  63القانون رقم  املشرع الكويتى التطور ، فقد أصدرعن هذا  يومية ، مل تكن دولة الكويت مبنأىال

. (   2)  وهو ما سنوضح نصوصه  الحقًا بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2015  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هو مصطلح إجنليزي مت ترمجته إلي اللغة العربية ، وتعين جعل الشي عاملًيا من حيث النطاق  Globalizationالعوملة (    1)

أو التطبيق أو مبعين أخر الظاهرة اليت تشري  إلي مرحلة من مراحل التطور التارخيي للمجتمعات اإلنسانية ) االقتصادية 

احلدود بني اجملتمعات ، حبيث تصبح مجيع األنشطة تذويب تسعي إلي  –واالجتماعية والثقافية والسياسية ( فهذه الظاهرة 

ة بينها ، واحلقيقة أن هذه الظاهرة مل يكن هلا تعريف جامع وشامل ، ولكن ااإلنسانية مفتوحة علي بعضها البعض واملساو

رفها البعض كانت هناك حماوالت عديدة لتعريفها ومل ختتلف صياغتها عن املضمون الذي جاءت به تلك الظاهرة ، فقد ع

متصلة ببعضها يف كافة األوجه الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية بأنها الظاهرة اليت من خالهلا تصبح الشعوب 

 :  ق أمر ما على العامل أمجع .. راجعواألخر يرى أنها حركة تهدف إلي تعميم أو تطبي

Bhagwati  ، Jagdihln. Defence of Globalization. New Yourk: Oxford University Press  ،2004 ،

p28 .  

حول ذلك أيضا :  وراجع  

.  17، القاهرة ، ص  2003، ساتها علي قانون العقوبات ، دار النهضة العربية كاحممد سامي الشوا ، ثورة املعلومات وانع د/  

استعمال اهلاتف احملمول دراسة مقارنة ، رسالة أيضا : د / معاذ سليمان راشد حممد املال ، املسئولية اجلنائية عن إساءة  وراجع

أمحد وهدان وأيًضا :  .  2-1ص  م ، 2013، جامعة عني مشس ، عام  رجة الدكتوراه يف القانون اجلنائىقدمت لنيل د

بع واألربعون ، اجمللد الراوملة دراسة يف أثر العوملة على اجلرمية املنظمة ، اجمللة اجلنائية القومية ، األمنية للع االنعكاسات،

 = م .   2001األول والثانى ، مارس /يوليو  ، عام  انالعدد
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الشبكة ووعلي الرغم من أن هناك تشريعات جنائية قد واجهت االعتداءات علي أمن الفضاء املعلوماتي     

تتجاوز أثارها العديد من النشاطات اإلجرامية اليت قد شهد مسرح األحداث الدولية ، اإل أن  (1)املعلوماتية 

نها جرمية ضد النظام حدود الدولة الواحدة لتمتد إلي عدة دول  مكتسبة بذلك طابًعا عاملًيا ، مما جيعل م

 وق وحريات األفراد . ، وأمن وسالم الشعوب ، وحق العام الدوىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م . 2015يوليو  عام  12يف   ،  1244العدد رقم     -( :  اجلريدة الرمسية  بالكويت 2) =

"الشبكة يف أبسط مستوياتها هي" اتصال جهازين  أو أكثر بطريقٍة ما باستخدام األجهزة والربجميات لتمكني األجهزة من   

االتصال ، و ميكن ألجهزة مثل  أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التوجيه واحملوِّالت واألجهزة الالسلكية ونقاط الوصول 

ات  واملساعدات الرقمية الشخصية أن تكون العقد علي الشبكات  . والعقدة هي مكوٌِّن وأجهزة الكمبيوتر احملمولة والطابع

 للشبكة تقوم بتنفيذ وظائف ُمرتِبطة بالشبكة ويتم التعامل معها ككيان واحد" . 

)1) : DAVID (E . LEARNER . )  ، ELECTRONIC CRIME SCENE INVESTIGATION   ،

PUBLISHED IN NOVA SCIENCE  ،LNC   ،NEW YORK   ،2009   ، P. 106 

وعرفت أيًضا الشبكة أنها هي:  "ترابط بني نظامي كمبيوتر أو أكثر، وميكن أن تكون الوصالت أرضية ) على سبيل         

أن املثال: األسالك أو الكابالت (  أو السلكية ) مثل: الراديو أو األشعة حتت احلمراء أو القمر الصناعي ( أو كليهما، وميكن 

تكون الشبكة حمدودة جغرافًيا يف منطقة صغرية )شبكات املنطقة احمللية( أو أن متتد على مساحة شاسعة )شبكات املنطقة 

الواسعة(، وهذه الشبكات بدورها ميكن أن تكون مرتابطة فيما بينها. وُيعتَبر اإلنرتنت شبكة عاملية تتكوَّن من العديد من 

ا نفس الربوتوكوالت، وُتْوَجد أنواع أخرى من الشبكات سواًء كانت متصلة باإلنرتنت أم الشبكات املرتابطة تستخدم مجيعه

ال، القادرة على حتويل بيانات الكمبيوتر بني أنظمة احلاسوب. وميكن أن تكون أنظمة الكمبيوتر متصلة بالشبكة كنقاط 

 تبادل البيانات يتم عرب الشبكة " . نهاية أو كوسيلة للمساعدة يف التواصل على الشبكة. األمر األساس هو أن 

 . 5، ص إلتفاقية بودابست  : التقرير التفسريي راجع

 وُعرَِّفت الشبكة املعلوماتية على أنها : " ارتباط بني أكثر من نظام معلوماتي للحصول على املعلومات وتبادهلا" .      

 م.    2010( من اإلتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لعام  6: املادة الثانية فقرة ) راجع

 2001ائم اإللكرتونية لعام املتعلقة مبكافحة اجلر 185(  انظر : املادة األولي فقرة ) ب ( من أتفاقية بودابست األوربية رقم  1) 

  . م.

من املنظمة الدولية  الوارد يف املادة األولي  مأخوذإلي أن تعريف بيانات الكمبيوتر وقد أشارت املذكرة التفسريية      

 للمواصفات. ويتضمن هذا التعريف مصطلحات "مناسب للمعاجلة"، مبعنى أنه يتم وضع البيانات يف شكل يسمح مبعاجلتها 
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 مشكلة الدراسة : 

   تشريعًيا وقضائًيا  ألي ويف كون اجلرائم املعلوماتية املستحدثة متثل حتدًيا أمنًيا تتلخص مشكلة الدراسة     

تعتمد علي قوة السالح ، بل ظهرت وسائل  بسبب املخاطر الناجتة عن هذه اجلرمية ، فالتهديدات ملجمتمع  

تمر علي حاهلا ، إذ ما لبث اجلديدة ، فاملعطيات القدمية مل تس واملعلومات إجرامية حديثة تعتمد علي التفنيات

،  العامل أن حتول إلي قرية صغرية بفعل سهولة االتصاالت اليت قادتها ثورة التكنولوجيا املعلوماتية احلديثة 

 مما يتطلب الوقوف على كيفية مواجهة هذه اجلرائم  . 

 منهج الدراسة :  

املشكلة ، وتقتصر علي معاجلة املوضوع من إن الدراسة التى حنن بصددها تتناول اجلانب القانوني من    

ناحية مواجهة مرتكيب جرائم تقنية املعلومات علي املستوى الداخلي واملستوى الدوىل ، وهو ما يقتضي بالدرجة 

األوىل تفهم مفهوم اجلرمية املعلوماتية والتشريعات الوطنية اليت واجهت اجلرمية املعلوماتية واملواثيق الدولية 

:   ثالثة فصول  دراسة إىلمات  .وعليه نقسم الكافحة جرائم تقنية املعلواملعنية مب  

 . صفات اجملرم املعلوماتى ومساتها و: ماهية اجلرمية املعلوماتية  األولالفصل 

.  ملواجهتها  اجهة هذه اجلرمية والتعاون القضائياليت عنيت مبوالثاني : التشريعات الوطنية   الفصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات يف مباشرة من خالل نظام الكمبيوتر وتوخًِّيا لتوضيح أن البيانات الواردة يف هذه االتفاقية جيب أن ُتفَهم على أنها = 

وتر"، وأوضحت أنه ميكن أن  شكل إلكرتوني أو أي شكل آخر قابل للمعاجلة التلقائية، ومت إدخال مفهوم "بيانات الكمبي

بيانات الكمبيوتر اليت تتم معاجلتها تلقائًيا موضوع إحدى اجلرائم اجلنائية احملدَّدة يف اتفاقية بودابست ، وكذلك تكون 

 لتحقيق احملدَّدة يف هذه االتفاقية .موضوع تطبيق أحد تدابري ا

، م   2001نوفمرب / تشرين الثاني عام  8، املعتمدة من جلنة وزراء جملس أوربا يف : املذكرة التفسريية إلتفاقية بودابست  راجع

 . 6ص 

رتباط بني أكثر من بأنه هو " أ لشبكة املعلوماتيةا 2015سنة ل 63القانون الكويتى رقم عرف  وجدير بالذكر أنه قد    

 .    "  لتقنية املعلومات للحصول على املعلومات وتبادهلا تالمنظومة اتصا
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 الفصل األول

 اجلرمية املعلوماتية مفهوم

   متهيد وتقسيم : 

توجهات سياسية راديكالية قوية  مني بالكمبيوتر الذين هلم ، قامت جمموعة من األملان املهت 1981عام يف     

للكمبيوتر يف هامبورغ بأملانيا . لقد متكنوا من أخرتاق مكتب الربيد األملاني   chaosبتشكيل نادي شاس 

، ومن خالل استغالل الثغرات األمنية ، مت حتويل مبلغ كبري من احلسابات املصرفية اخلاصة . سرعان ما 

بشأن اإلجراءات احلكومية غري ببيان سياسي الفرصة لالدالء أستغلوا  لكنهمأعادوا هذه األموال إلي البنك 

  .  (1)الفعالة فيما يتعلق باألمن املعلوماتي 

  –كما سردنا سابًقأ  –رغم أن اجلرمية املعلوماتية تعترب يف الواقع حقيقة إجرامية شديدة اخلطورة        

توافر دائما يف األفكار القانونية التى يراد ينبغى أن يتسب بعد شكل الوضوح والتحديد الذي إال إنها مل تك

التى تناولت اجلرمية املعلوماتية ، على املستوى  فمع تعدد الدراساتإقرارها يف التشريعات اجلنائية املعاصرة  . 

 .  الوطنى والدوىل ، فإنه ال يوجد هلا تعريف متفق عليه فى الفقه أو التشريع 

 اجلرمية املعلوماتية سوف نتناوهلا يف مبحثني على النحو التالي :  فهومويف حماولة منا لتحديد م

 . اجلرمية املعلوماتية املبحث األول : مفهوم 

 رم املعلوماتى  . صفات اجملاجلرمية املعلوماتية و مساتالثاني: املبحث 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) :  Goshua( B . hill ) , nancy (E. MARION ) , Introduction to Cybercrime: Computer Crimes, 

Laws, and Policing in the 21st Century , PUBLISHED IN  PRAEGER SECURITY 

INTERNATIONAL  , USE , 2016 , CHAPTER 2 .P . 2 .  
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 املبحث األول

 اجلرمية املعلوماتية  مفهوم

يتالءم مع جهًدا كبرًيأ للوصول لتعريف   (1)من اجلرمية  بذل الفقهاء واملهتمون بدراسة هذا التطور اجلديد    

 . ( 2)التعريف  أن كترًيا من هذه احملاوالت  مل توفق حيت أنه قيل إن اجلرمية املعلوماتية تقاوم طبيعتها  إال 

تعد من اجلرائم التقليدية التى  التجاوز عن تعريف اجلرمية املعلوماتية حبجة أنهادعا البعض إىل  ولقد    

 وصفت أنها جرائم جنائية جديدة نتيجة التطورات األخرية فى تكنولوجيا ف.  (3)رتكبت بأسلوب جديدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   “ computer crime “ائم الكمبيوتر  الدالة علي هذه الظاهرة ، ومن أمثلة هذه املصطلحات : جربعض املصطلخات تعددت 

، وملا أصبحت التكنوجليا الرقمية أكثر إنتشاًرأ ، ظهور مصطلحات      ”computerrelated crime“، واجلرائم احملوسبة  

 Information age crimes“ “أو جرائم عصر املعلومات   ’high-technology‘ أخرى  مثل جرائم التكنولوجيا املتقدمة  

وظهرت مصطلحات أخرى   “ net crime “وبعد ظهور اإلنرتنت  أتاح لنا أستخدام مصطلحات أحرى مثل  جرائم اإلنرتنت 

أن مصطلًحأ واحًدأ قد رائم االفرتاضية ، و أنه ال يزال من غري الواضح اجلتركز على اإلنرتنت  مثل اجلرمية اإللكرتونية أو 

 ه املصطلحات فقد وضع البعض تصنيًفا من ثالث مراحل وهي : ونظًرا إلختالف هذ     أصبح شائًعأ . 

: اجلرائم التى يكون فيها الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر هدف النشاط اإلجرامى . على سبيل املثال هجمات القرصنة 1

 والربامج الضارة 

 : اجلرائم التى يكون فيها الكمبيوتر أداة تستخدم إلرتكاب اجلرمية . 2

جانًبأ عرضًيا الرتكاب اجلرمية ، لكن قد تقدم أدلة على ارتكاب اجلرمية  ستخدام الكمبيوتريكون فيها ا: اجلرائم اليت 3

 ت هاتفية  حملادثات بني اجلانى والضحية قبل القتل  . ثال وجود تسجيال، على سبيل امل

(1)  GONATHAN CLOUGH , PRINCIPLES OF CYBERCRIME , Published in the United 

States of America by Cambridge University Press, New York , 2010 , PP. 8-9 .  

بدون رقم ، 4199، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات ، مكتبة األالت احلديثة ، عام رستم (  د / هشام حممد فريد 2)

.  29القاهرة ، ص  طبعة    

(3): CHEN(Christopher.d. ) , computer crime and the computer fraud and Abuse Act of 1986 , 

c.l.j., 1990-1991 , vol10 , p.72 . 
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  .الكمبيوتر واإلنرتنت  

أن االجتاه السابق يغفل السمات اخلاصة التى تتميز بها اجلرمية املعلوماتية ومسات اجملرم ويالحظ     

  دية عليها .قليتطبيق التعريفات التمن الصعوبة املعلوماتى  والتى جتعل 

دى ذلك إىل إثارة العديد من ؤعليه للجرائم املعلوماتية إمنا ي شك أن عدم االتفاق علي تعريف متفقو ال     

 املشكالت العملية يتمثل أهمها فى  األتي : 

 : صعوبة تقدير حجم ظاهرة اجلرائم املعلوماتية . 1

 : تعذر إجياد حلول مناسبة ملواجهتها . 2

 . ( 1): صعوبة حتقيق التعاون الدوىل ملكافحتها 3

واللغوية وال شك أن احملاوالت التى بذلت لتعريف اجلرمية املعلوماتية متعددة فنعرض أواًل التعريفات الفقهية     

للتشريعات الوطنية التى أوردت فى ة وللتعريف باجلرمية املعلوماتي، وخنصص ثانًيأ  للمعلومات والبيانات 

 ونوضح ذلك فى ثالثة مطالب وهي : . ثالًثا لتوضيح مسات اجلرمية وصفات اجملرم تشريعاتها تعريًفأ هلا ، و

 : للمعلومات والبيانات والتشريعية : التعريفات الفقهية واللغوية  املطلب األول 

 . جلرمية املعلوماتية ثانى : تعريف ااملطلب ال

 . اجلرمية املعلوماتية وصفات اجملرم املعلوماتي املطلب الثالث : مسات 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د/ نائلة عادل حممد فريد قورة ، جرائم احلاسب األلي االقتصادية : دراسة نظرية وتطبيقية ، منشوارت احلليب احلقوقية ،  (  1)

.  28، طبعة أوىل ، ص  2005عام   
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 املطلب األول 

والبيانات  علومات للموالتشريعي الفقهى واللغوى التعريف   

ألول مرة من تدفق املعلومات والبيانات يف شتى اجملاالت ؛ ف اجملتمعات اإلنسانية سيال غري مسبوقتشهد     

 ( 1).  عليها بنقرة زر واحدة اهلائل من البيانات ، التى يسهل الوصول إليها واحلصوليتوفر لدينا هذا الكم 

جوانب  ان ، فاملعلومات حتيط بنا مندائرة املعارف والعلوم املتاحة لإلنس تتتزايد أهمية املعلومات كلما زادو

ونظًرأ ألهميتها ولكونها تكون  ، (3) بات الوعى بأهميتها مظهرًا لتقدم األمم والشعوب، و (2) كافًة احلياة

ت البيانات رفُع فقد ( 4) بتشريعاتها الداخلية قد أوردتها الدولحماًل للجرمية املعلوماتية ف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

التحديات ، املؤمتر يف اجملال األمين اخلصائص والتطبيقات و  ata BIB)!( : د/ حممد عاشور ، دور تقنيات البيات الكربي  

 .  9العلمى الثانوى الدولي الثامن بني كلية شرطة دبى وجامعة القاهرة ،  ص 

دخلاز صالح يوناني ، احلماية اجلنائية املوضوعية للمعلوماتية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر اجلامعي باالسكندرية ،  /( : د 2)

 .  14، ص  2016

حممد صادق إمساعيل ، اجلرائم االلكرتونية ، دراسة قانونية قضائية مقارنة مع أحدث  عبدالعال الديربى ، أ /( : د / 3)

م ، املركز القومى لإلصدارات  2012التشريعات العربية فى جمال مكافحة جرائم املعلوماتية واالنرتنت ، الطبعة األوىل ، عام 

 .  14القانونية ، ص 

كل ما ميكن إنشاؤه أو ختزينه، أو معاجلته،أو رتونية يف القانون املصرى بأنها :" : قد ُعرفت البيانات واملعلومات اإللك (4)

ت ختليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية املعلومات؛ كاألرقام واألكواد والشفرات واحلروف والرموز واإلشارا

 . "  والصور واألصوات, وما فى حكمها

بيانات متعلقة بشخص طبيعى حمدد أو ميكن حتديده، بشكل مباشر أو غري مباشر عن  ها  "أنشخصية:اليانات وعرف أيًضأ الب

. "  طريق الربط بينها وبني بيانات أخرى . 

بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو اهليئات العامة، أو  أنها   "  كوميةوعرف البيانات احل    

اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية، وغريها من األشخاص االعتبارية العامة وما فى حكمها، واملتاحة على الشبكة املعلوماتية أو 

مكرر ج ، السنة احلادية  32( : اجلريدة الرمسية ، العدد 4ع  ) " راجعلى أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها.

، املتعلق مبكافحة جرائم  2018لسنة  175من الباب األول  ، القانون رقم  1، املادة  2018أغسطس ، عام  14والستون ، يف 

 تقنية املعلومات . 
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ة جرائم تقنية املعلومات بأنها "  املتعلق مبكافح 2015لسنة  63اإللكرتونية  فى القانون الكوييت  رقم 

بيانات ذات خصائص إلكرتونية يف شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو 

ويقتضى هذا العرض السابق التعرض لتعريف املعلومات والبيانات ، وذلك على النحو  (. 1)"  قواعد للبيانات

 التالي : 

 أواًل : تعريف املعلومات : 

ج من البيانات حسب ما جرى عليه العرف معرفته ، وإصطالًحأ : املعنى املستنتتعلم الشئ ، أي : : لغًة :  )أ( 

. (  2)واخلربة   

ومن جانب الفقه عرف أحد الفقهاء املعلومات أنها هي : " جمموعة رموز يستخلص منها معنى ُمعني يف )ب( : 

. ( 3) تع بالتحديد واالبتكار والسرية واالستئثار " جمال حمدد وتتم  

كون أو التعليمات اليت تصلح أن ت أو احلقائق أو املفاهيمويرى أحد الفقهاء أنها هى " جمموعة من الرموز     

"  ، سواء بواسطة األفراد أو  processing"  ، أو للمعاجلة "   interpretationحماًل للتغيري أو للتأويل " 

األنظمة اإللكرتونية ، وهى تتميز باملرونة حبيث ميكن تغيريها وجتزئتها ومجعها ، أو نقلها بوسائل وأشكال 

 ( 4) خمتلفة " . 

 . ( 5) البعض األخر أنها هى " عامل من عوامل اختاذ القرارات وُعنصر من عناصر املالءمة  ىوير    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الفصل األول  .  1، املادة رقم  م 2015يوليو  عام  21  املنشور يف ،  1244العدد رقم     -اجلريدة الرمسية  بالكويت ( : 1)  

.  26تقنية املعلومات ، مرجع سابق ، ص خماطر رستم ، قانون العقوبات و ( : د / هشام حممد فريد2)  

( : د / أمحد خليفة امللط  ، اجلرائم املعلوماتية ،دراسة مقارنة ،  دار الفكر اجلامعي باالسكندرية ، الطبعة الثانية ، عام 3)

.  74ص م ،  2006  

،  1999( : د / عمرو إبراهيم الوقاد ، احلماية اجلنائية للمعلوماتية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، بدون رقم طبعة ، عام 4)

.  93ص   

( : د / أمحد حسام طه متام ، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب  األلي  ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 5)

.   41، ص  0020، عام   
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، ويدلل البعض على هذه التفرقة   (1)ستخلص من هذه البيانات لذي يا: املعنى يرى البعض أن املعلومات هى     

 –على سبيل املثال  –باللغة الفرنسية   “ le soleil prille “  بني البيانات واملعلومات باملثال التالي : إن عبارة 

وال ميكن أن تتحول إلي معلومة إىل أحد   (2) تعدو أن تكون بيانًا للشمس ،شرقة ، وهي ال متعين أن الشمس 

انى : أن يكون هذا الشخص مطلع وعلى علم  ألول : أن يطلع عليها بالفعل والثاألشخاص اإل بتوافر شرطني ، ا

احلروف ،  ا وحتى يتحقق هذان الشرطان تظل البيانات جمموعة منهلغة الفرنسية  ؛ حتى يستطيع أن يتفهمبال

 . ( 3) وال ميكن أن تتحول املعلومة اإل بتوافرهما 

ا القول أن هذه التعريفات  ليست باملعين الفين الدقيق  ألن التعريف جيب أن يكون ملم بكافة نوميمكن    

، وجيب أن يكون جامع مانع أى جامع ختالطه مع املفاهيم األخرى صائص  على حنو حيول دون إاخلسمات وال

املواد اخلام اليت تعريفها أنها هي    وميكن لسمات وخصائص املعرف . وأن مينع غريه من الدخول حتت رايتها 

 تتم معاجلتها للمعلومات . 

 ثانيا : تعريف البيانات : 

شارات ممغنطة ، أو إعرفها أحد الفقهاء أنها : كيان مادي حمسوس ، ويتمثل يف نبضات إلكرتونية   

إمكانية تقديرها أو  وإعادة إنتاجها ، وباإلضافة إىل وسائط أوعية معينة ونقلها واستغالهلاوميكن ختزينها ل

 . ( 4) نوًيأ كاحلقوق واألفكار  قياسها ؛ إًذا هي ليست شيًئا مع

صطالحي مهيأة لالتصال شكل ا وعرفها كذلك أحد الفقهاء  بأنها : " الفعل املفهوم أو التعليمات املتمثلة يف

  (. 5)والتفسري أو للمعاجلة بواسطة وسائل انسانية أو الية " 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حنفي معوض ، احلماية اجلنائية للربامج والبيانات املعاجلة إلكرتونًيأ ، دراسة مقارنة ،  ام عبداللطيف  عبدالشايفد/ مح( : 1)

.  20، ص  2017عام رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه حقوق القاهرة ،   

94،  مرجع سابق ، ص  تطبيقية نظرية والقتصادية ،دراسة د / نائلة عادل حممد قورة ، جرائم احلاسب األلي ا( :  2)   

94د / عمرو إبراهيم الوقاد ، احلماية اجلنائية للجرائم املعلوماتية ، مرجع سابق ، ص  ( : 3)    

.  20سابق ، ص ، مرجع  ام عبداللطيف عبدالشايف حنفي معوض ( : د / مح4)  

، دارالنهضة العربية ، القاهرة  2002( : د / حامت عبدالرمحن منصور الشحات ، اإلجرام املعلوماتي  ، الطبعة األولي ،عام  5)

.  28، ص   
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أخر أن البيانات هى : عبارة عن مظهر للمعلومات مبعنى أو بأخر ، أما املعلومات فهى : تفسري   ويرى رأى     

يقوم املالحظ بتطبيقه علي البيانات ، فاملعلومات املختلفة ميكن استقاؤها من ذات البيانات ، وحبيث يعتمد 

علومات ذاتها أو األفكار أو املعرفة ، ذلك على تفسريها ؛ لذلك فعندما يتم تدمريه أو االستيالء عليه ، وليس امل

يم يف شكل مناسب . فالبيانات تعين : أى متثيل للحقائق أو املعلومات أو املفاه (1)قاملادة تظل فى عقل اإلنسان 

.  (2)م الكمبيوتر للمعاجلة فى نظا  

 La ، ميكن أن تكون هدًفأ  علوماتية اليت يتم معاجلتها ألًيأأن يكون معلومًأ أن البيانات املوكما جيب         

cible    إلحدى اجلرائم اجلنائيةune des infractions penales  ‘I     امُلعرفة يف إتفاقية بودابست

 . ( 3)للجرائم املعلوماتية  ، أو أن تكون موضوًعأ لتطبيق أحد إجراءات التنقيب والتحرى  

أية عمليات وقد وضعت اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية تعريًفأ للبيانات املعلوماتية وهي "     

، مبا يف ذلك   مناسب لعملية معاجلة داخل منظومة الكمبيوتر عرض للحقائق أو املعلومات أو املفاهيم يف قالب 

  (4)دي وظائفها . مج مناسب  جلعل منظومة كمبيوتر تؤبرنا

 وماتية إىل أن تعريف البياناتبودابست ملكافحة اجلرائم املعلتفاقية أشارت املذكرة التفسريية الوقد     

مأخوذة من املنظمة الدولية للمواصفات . وميكن املعلوماتية الوارد بالفقرة ب من املادة األوىل من القسم األول 

موضوع إحدى اجلرائم اجلنائية احملددة يف هذه اإلتفاقية أن تكون بيانات الكمبيوتر اليت تتم معاجلتها تلقائًيا 

( 5)تدابري التحقيق احملددة فى هذه االتفاقية .  وكذلك موضوع تطبيق أحد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ئية ، ( :  د / عمر حممد بن يونس ،ترمجة وعرض  التحكم فى جرائم احلاسوب وردعها:  املراقبة الدولية للسياسة اجلنا1)

.  52ص  ،  2008عام م  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999عام ل ملخص الرتمجة العربية ، ملرشد األمم املتحدة  

.   21ى حنفي ، مرجع سابق ، ص ( : د/ محام عبداللطيف عبدالشاف2)  

دار النهضة : د / هالىل عبدالاله أمحد ، إتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية معلقا عليها ،  (3)

.  24، ص  2011العربية ، الطبعة الثامنة ، عام   

ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ، الفقرة رقم ب من املادة األوىل من القسم األول من : اتفاقية بودابست  (4)

.  4ص ، االتفاقية   

.  من النسخة العربية  25( : التقرير التفسريي التفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ، البند رقم 5)   
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ألن البعض  –أنه جيب التفرقة بني مصطلحني وهما البيانات واملعلومات  من الفقه أخر ويرى رأي     

هي :   DONNEES أو Dataاملقصود بالبيانات لكل منهما مدلوله املختلف ف –يستخدمهما كمرتادفني 

اليت متثل اخلامات اليت يتم تشغيلها . أما املعلومات   INPUTSاملدخالت للحاسب اإللكرتوني 

INFORMATIONS  ي : املخرجات فهOUT PUTS  يانات اليت مت إدخاهلا وهذا الناجتة من معاجلة الب

البيانات بأنها ، حقائق أو أشياء  كده التعريف اللغوي لكل من البيانات واملعلومات فيعرف القاموس ما يؤ

رفة ، مبعنى أى أخبار أو معاملعلومات هى تقديم  معروفة يقيًنا ، وميكن منها الوصول إلي نتائج معينة . أما 

شي يضيف إىل الشخص معرفة جديدة . وبالرغم من هذا الفرق بني البيانات واملعلومات ال يستيطع وضع حد 

فاصل دقيق بني ما يعترب بيانات  ) مدخالت  ( وما يعترب ) خمرجات ( فالتداخل قائم بينهما ، وما يعد معلومات 

 . ( 1) أجري عليه معاجلة يف بعض املراحل يعد بيانات يف مراحل أخرى إذا 

ف السابق هو األوضح واألنسب وميكن تعريفها بأنها هي املدخالت وهي كاملادة القول  أن التعريوميكننا     

اخلام عند احلصول عليها ، فتدخل إلي النظام أواًل ، ثم يتم معاجلتها حتى خترج على شكل معلومات  فلوال 

 البيانات ملا تشكلت املعلومات . 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يف القانون الفرنسي واألمريكي ( : د/ أسامة عبداهلل قايد ، احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ، دراسة مقارنة 1)

.  78 - 77م ، ص  2015بدون رقم طبعة ، عام  القاهرة ، واملصري وفًقأ ألخر التعديالت التشريعية ، دار النهضة العربية ،  
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  املطلب الثاني

ة اجلرمية املعلوماتي تعريف  

: وتقسيم   متيهد     

أفراد بأداء فعل غري مشروع أو اإلمتناع عن أداء فعل جيب إتيانه ،  باجلرمية عموًمأ  سلوك فرد أو يقصد    

مما حيدث اضطرابات يف اجملتمع نتيجة ملخالفة قواعد الضبط اإلجتماعي ، وهذا الفعل أو اإلمتناع يطلق عليه 

 إسم اجلرمية ، فاجلرمية ظاهرة اجتماعية فردية يرجع سببها يف تكوين هذا الفرد ، أو يف ظروف

   . ( 1)اعة اجلم 

أي قطع وكسب ، أي الكسب معنى يف اللغة : فأصل كلمة جرمية من جرم  جلرميةلكلمة اويوجد      

، ويف معين أخر يراد فيها احلمل علي فعل محال أمثًا ، ومن ثم ميكننا إطالق كلمة املستهجن واملكروه 

كما أشتق من ذلك املعنى إجرام  املستقيم ،اجلرمية ، على كل فعل أو سلوك خمالف للحق والعدل والسلوك 

وقال اهلل تعاىل يف   (3)ويف قوله تعالي " إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون "  ،  (2)جرمواوأ

 (5)لنا إال اجملرمون " تعالي " وما أض ويف قوله ( 4)كتابه العزيز أيضًا " كلوا ومتتعوا قلياًل ، إنكم جمرمون 

. (6)وقوله "  وحيق اهلل بكلماته ولوكره اجملرمون "   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع ايًضأ .  21، ص 1972ام ( : د / جالل ثروت ، الظاهرة اإلجرامية ، دراسة يف علم اإلجرام والعقاب ، بدون ناشر ، ع1)  

Jonathan Herring , Text, Cases, and Materials , Jonathan (Herring .) ,  Oxford University Press, 

USA , 2012 , p 2 .  

( : د/ أسامة عبداهلل قايد ، شرح قانون العقوبات العام النظرية العامة للجرمية ، دار النهضة العربية ، بدون رقم طبعة ، عام 2)

.  41، ص  2014  

، سورة املطففني .  29( :  أية رقم 3)  

، سورة املرسالت .  46( : أية رقم 4)  

، سورة الشعراء .  99أية رقم  ( : 5)  

من سورة يونس . 82رقم أية ( : 6)  
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يف احلديث و(   1) " ررعية زجر اهلل عنها حبد أو تعزيوعرفت الشريعة االسالمية اجلرمية بأنها " حمظورات ش    

.  ( 2)"  مني جرًما من سأل عن أمر مل حيرم وحرم على املسلمني من أجل مسألتهسلالشريف  "إن أعظم امل  " 

 ، منذ زمن طويل ، ويرجع تاريخ اجلرمية رفت يف صورتها التقليدية صحيح أن اجلرمية ظاهرة قدمية ، ُع    

وشهد العامل ، ومنذ التسعينات من القرن املاضي ، إنتشارًا واسعًا للجرمية املعلوماتية منذ فجر امليالد ، 

وتزايدًا يف درجة خطورتها ، حبيث أصبحت تعترب واحدًا من التحديات اليت تواجه الدول تقريبًا ، املتقدمة منها 

 والنامية . وإن كان ذلك يتفاوت بدرجات متفاوتة من دولة ألخرى . 

الفرع واجلرمية املعلوماتية ب بالتعريفات الفقهية يف فرعني : الفرع األول يتعلقهذا املطلب  ذلك نتناول يوعل    

.   لتشريعات الداخليةتها ادالثاني يتعلق بالتعريفات اليت أور  

: الفقهية للجرمية املعلوماتية : تعدد التعريفات الفرع األول   

، فهناك اصطالح إساءة استخدام احلاسبات األلية ، اجلرائم املعلوماتية ضيًقا واتساًعا  تعريفات دت تعد    

 CYBERواحتيال احلاسبات األلية ، وجرائم اإلنرتنت ، وجرائم اهلاكرز ، وجرائم نظم املعلومات ، وأخريًا 

CRIME   (3)  . 

ائم املعلوماتية " على غريه من املصطلحات ونشري يف هذا السياق : إلي أن سبب تفضيل استخدام مصطلح " اجلر 

بته ل األنشطة اإلجرامية وميكن مواكاألخرى يف هذا البحث  يتمثل يف سببني : األول : ألنه يعرب عن حم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  189ه ــ ص  1404:  حممد حبيب املاوردي : األحكام السلطانية  ، دار الفكر الطبعة األولي  ( 1)  

.      117 /9صحيج البخاري  (: 2)  

دار النهضة العربية ، دولية ،املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب األلي وأبعادها ال –( : د/ عمر الفاروق احلسيين 3)

وراجع أيًضا : اجلرمية الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنت أو .  9، ص  1995الطبعة الثانية سنة  القاهرة ، 

ذلك أطلق مصطلح اجلرمية املعلوماتية علي هذا النوع من اجلرائم لتكنولوجيا االتصاالت تعتمد على املعلومة بشكل رئيسي ، و

م , ،  1999عبدالباقي الصغري ، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات  االئتمان املمغنطة ، دار النهضة العربية ، عام  ل، د / مجي

مية املستحدثة ، وتبًعا لذلك مصطلح اجلرمية املعلوماتية يف وصف الظاهرة اإلجرا ذهب بعض الفقهاء إلي استخدام . وقد  4ص 

اإلجرام املعلوماتي . د/ هدي حامد  قشقوش ، جرائم احلاسب األلي يف التشريع املقارن ، دار  تعبري جرائم املعلوماتية أو أطلق

. 23، ص 1999النهضة العربية ، عام   
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األخرى للتطورات احلاصلة يف جمال املعلوماتية ، دون حصرها يف نطاق وسيلة معينة ، الثاني : املصطلحات 

 ية أو حصرتها يف نطاق نوع معني أدت إلي املشاكل القانونية وعدماليت ربطت بأداة ارتكاب األنشطة اإلجرام

مواكبة التطورات احلاصلة فيها فتخرينا ملصطلح املعلوماتية جاء من حيث أنها ليست جرائم حاسوب فقط 

فبعضها يتعلق باإلنرتنت ، وليست جرائم غش معلوماتي فقط ، فبعضها يدخل ضمن جرائم األشخاص كالقتل 

لي ، بل ميكن وقوعها من أي جهاز تقين وقوع هذه اجلرائم من أجهزة حاسب أكما ال يشرتط  والتحريض ،

أخر ، فهذا املصطلح يدخل يف نطاقه كل ما ميكن أن يتعامل به مع احلاسب األلي وشبكة اإلنرتنت ، بغض 

قنني وضعهم ستخدمت بعض التشريعات هذا املصطلح عند تا، و (1) النظر عن األداة اليت تستخدم لذلك 

، كما أتضح لنا أن هذه اجلرائم تقع علي املعلومات وبواسطتها وعلي   (2)التشريعي يف شأن هذه اجلرائم  

إمنا تقوم األنظمة املعلوماتية اليت ختزنها ، وعليه فإن هذه الظاهرة واجلرائم اليت ميكن أن تتم يف سياقها 

نات املنطقية ليت تشمل البيانات واملعلومات واملكووبصورة مطلقة علي املعلومات مبفهومها الواسع ، ا

   أي أن حمل اجلرائم املعلوماتية يتمثل يف النظام املعلوماتي امج التشغيل ، ، وبركالربامج التطبيقية 

  ( .3)ومكوناته 

إلي تفضيل مصطلح اجلرائم املعلوماتية علي مصطلح الغش املعلوماتي  وعرفها بأنها "  ةفقهي أراء توذهب    

ستخدم  أخرهذا املصطلح وعرفها أنها " كل وا.  (4)كل سلوك غري مشروع يتعلق باملعلومات املعاجلة ونقلها " 

اإلعتداء علي األموال  ىلروع لتقنية املعلوماتية ويهدف إفعل أو امتناع عمدي ، ينشأ عن اإلستخدام غري املش

.  (5)املادية أو املعنوية "   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د/ بشري حممد الفيتوري كندي ، اجلرائم املعلوماتية يف التشريع اللييب ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه يف القانون   ( :1)

.  3 – 2، ص  2017اجلنائي ، جامعة القاهرة ، عام   

راجع الحًقا يف الفرع الثاني من  هذا املبحث التشريعات العربية واألجنبية اليت تصدت لتعريف اجلرمية املعلوماتية .  ( : 2)  

( : د/ خالد ممدوح إبراهيم ، التقاضي اإللكرتوني ، الدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أمام احملاكم ، دار الفكر اجلامعي 3) 

.  335، ص  2007، عام   

 1997 عام مج احلاسب األلي ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،ار القهوجي ، احلماية اجلنائية لرب/ علي عبدالقاد ( : د4)

.  2م ، ص   

  .  7، ص ربية  ،مرجع سابق د / سامي حممد الشوا ، ثورة املعلومات وإنعكاساتها علي قانون العقوبات ، دار النهضة الع( : 5)
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إلي أنها  " جمموعة األفعال غري املشروعة واملرتبطة باملعلوماتية ، واليت ميكن أن تكون وذهب رأي أخر     

.  (1) جديرة بالعقاب  "  

اجلرائم ونعرض  وموسع لتعريف هذه بني مضيقوأنقسمت االجتاهات التعريفات للجرمية املعلوماتية  تتعدد     

 أراء الفقه يف ذلك الشأن يف األتي : 

  : اإلجتاه املضيق لتعريف اجلرمية املعلوماتية  أواًل : 

رمية ، حيث يرى أن اجل(  MERWE الفقيه  ) ف يعرللجرائم املعلوماتية ، ت التعريفات املضيقةمن     

  .  (2)الذي يتورط يف ارتكابه احلاسب األلي " املعلوماتية هي " الفعل غري املشروع 

جانب أخر من الفقه أن اجلرمية املعلوماتية هى " كل فعل غري مشروع يكون العلم بتكنولوجيا ويري     

وطبًقأ هلذا التعريف  (  3)احلاسبات األلية بقدر كبري الزمًا الرتكابه من ناحية ، وملالحقته من ناحية أخرى " . 

فقط من أجل ارتكاب اجلرمية  سجيب أن تتوافر معرفة تكنولوجيا احلاسبات األلية بدرجة كبرية لي

والقائمون علي املعلوماتية ولكن أيًضا من أجل التمكن من مالحقتها والتحقيق فيها علي حنو سليم ،  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : VIVANT  et le stainc , lamy in droit de l‘informatiq ue . p . u. f , ed , 1989 , no , 2323 , p 

.70.   

جرائم احلاسبات األلية يف التشريع املصري ، دراسة مقارنة ، رسالة أمحدحممود  مصطفي ، مشار إليه يف مؤلف دكتور / 

.  16دكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة ، ص   

(2) : MERWA ( VANDER ) , COMPUTER CRIMES AND OTHER CRIMES AGAINST 

INFORMATION TECHNOLOGY IN SOUTH AFRICA , R.I.D.P , 1993 ,P 554 . 

أمحد ، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية ، دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل ،  مشار إليه لدي : د / هاللي عبدالاله 

.  13، ص  2000القاهرة ، عام دار النهضة ،   

(3) : Parker ( DONN B .) , NYCUM ( S . ) and Aura ( s .) , computer Abuse : Stanford research 

instatute , 1973 , taber ( j .k .) on computer crime , c.l.j ., 1979 , vol 1 , p.517 .  

.  28عادل حممد قورة ، جرائم احلاسب األلي االقتصادية ، دراسة نظرية تأصيلية ، مرجع سابق ، ص مشار إليه يف : د/ نائلة   
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مالحقتها علي درجة كبرية من الدراية بهذه التكنولوجيا ،  وقد أخذت وزارة العدل األمريكية بهذا التعريف 

( 1)تية . بشأن اجلرائم املعلوما 1989يف تقرير صادر عنها عام   

الفقه اجلنائي  تعريًفا يضيق من مفهوم اجلرمية املعلوماتية،  وعرفها بأنها " كل فعل بعض من وقد تبين     

 غري مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الكمبيوتر بقدر كبري الزًما الرتكابه من ناحية ومالحقتهم من ناحية

وع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أوالوصول إلي أخرى " ، وعرفها هذا الفريق أيضًأ بأنها " نشاط غري مشر

  (2) املعلومات املخزنة داخل الكمبيوتر أو تلك اليت يتم حتويلها عن طريقه " . 

يتمثل باالعتداءات القانونية اليت ترتكب بواسطة املعلوماتية إلي تعريفها بأنها "   (ماث) االستاذوقد أجته     

بغرض حتقيق ربح " ، ويري االستاذ باركر أن اجلرمية املعلوماتية هي " كل فعل إجرامي متعمد أيًا كان 

( 3)صلته باملعلوماتية ينشأ عنه خسارة تلحق باجملين عليه ، أو كسب حيققه الفاعل "  .   

إلقتصارها علي والواضح أن التعريفات السابقة جاءت قاصرة ومل تربز املعين احلقيقي للجرمية املعلوماتية      

، وإزاء هذه االنتقادات  اجته البعض األخر احلاالت اليت تتطلب الدراية التقنية إلرتكاب اجلرمية املعلوماتية  

ختذ موقف موسع يق لتعريف اجلرمية املعلوماتية وااجلانب املضتفادي أوجه القصور اليت شابت  من الفقه إىل

 وهو ما سنوضحه . 

 ثانيًا : االجتاه املوسع لتعريف اجلرمية املعلوماتية : 

أن اجلرمية املعلوماتية هي " كل عمل أو امتناع يأتيه إىل ذهب البعض  ، علي النقيض من االجتاه السابق      

اإلنسان إضرارًا مبكونات احلاسب املادية واملعنوية وشبكات اإلتصال اخلاصة به ، واعتبارها من املصاحل 

  ( 4)والقيم املتطورة اليت متتد مظلة قانون العقوبات حلمايتها " . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : benson ( carl) , Jablon (Andrew ) , Kaplan ( paul .) & Rosenthal (Mara ) , COMPUTER , 

CRIMES , AMERICAIN , C.L.REV. 34 , N 2,P.410 . 

.  29مشار اليه د / نائلة عادل حممد قورة ، مرجع سابق ، ص   

.  6وري كندي ، اجلرائم املعلوماتية يف التشريع اللييب ، مرجع سابق ، ص ( : د / بشري حممد الفيت2)  

رسالة ماجستري جبامعة الدول العربية يف  : حممد أمني أمحد الشوابكة ، اجلرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت ،  ( : مشار إليه 3) 

.  7، ص  2002املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، القاهرة ، عام   

.  14( : د / هاللي عبدالاله أمحد ، مرجع سابق ، ص 4)  
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فمن ناحية أخري ذهب فريق من الفقهاء إلي تعريف اجلرمية املعلوماتية أنها " كل سلوك إجرامي يتم     

ومياثل ما ذهبت إليه   (1)، أو هي  كل جرمية تتم يف حميط احلاسبات األلية  " .األلي   سباعدة احلامبس

عند تناوهلم موضوع اإلجرام املرتبط  1983جمموعة من خرباء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 

باملعلوماتية ، حيث ذهبوا إلي تعريف اجلرمية املعلوماتية أنها " كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري 

.  (2) أو بنقلها "  مصرح به يتعلق باملعاجلة األلية للبيانات  

:  تعريف للجرمية املعلوماتية وهىعتبارات لكي جند قهي أخر إلي أنه جيب مراعاة عدة اوذهب رأي ف      

عريف مقبواًل هذا التعريف مع فكرة عاملية املعلومات واالتصاال ت ، مبعنى أن يكون الت : جيب أن يتماشى1

علي املستوي العاملي .  ومفهوًما  

ية ثانية ، جيب مراعاة يف تعريف اجلرمية املعلوماتية التطور املستمر لتكنولوجيا احلاسبات األلية : ومن ناح2

كنولوجيا املوجودة حاليًا ، بل يسمح ما عدا ذلك من صور اجلرمية تبصفة خاصة حبيث ال يقتصر علي ال

 املعلوماتية نتيجة تطور هذه التكنولوجيا . 

وك اإلجرامي ابتداء من القتل املعلوماتية تنطوي علي أشكال خمتلفة من السل: وأخريًا ، لكون أن اجلرمية 3

مية املعلوماتية حبيث يبدو أن يوضح التعريف خصوصية اجلراالعتداء علي حرمة احلياة اخلاصة ، فيجب  إىل

رتكاب اجلرمية . لي يف االدور الذي يقوم به احلاسب األ واضًحا  

إىل تعريف اجلرمية املعلوماتية أنها " كل نشاط إجرامي يؤدي فيه نظام  واجته الرأي الفقهي السابق    

ر سواء أكان همية ، وال خيتلف األماحلاسب األلي دورًا إلمتامه علي أن يكون هذا الدور علي قدر من األ

( 3) . أم كان حماًل له احلاسب األلي أداة إلمتام النشاط اإلجرامى   

رمية املعلوماتية والتعريفات السابقة : ثالثًا : موقفنا من تعريف اجل  

 يالحظ أن التعريفات سالفة البيان سواًء املضيق أو املوسع ،  قد أغفلت جانبًا هاما يف تعريف اجلرمية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) : roden ( Adrian ) , computer crime and the law , c,l,j.,1991,vol.15,p.399 .  

.  30مشار إليه يف : د/ نائلة عادل حممد قورة ، مرجع سابق ، ص   

س3صش.  43(:  د / هشام حممد فريد رستم ، مرجع سابق ، ص 2)  

.  33 – 32د / نائلة عادل حممد قورة ،مرجع سابق ، ص ( : 3)  
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أنه ميكن ارتكاب اجلرائم املعلوماتية بدون إتصال بشبكة اإلنرتنت وميكن ارتكابها  وهى املعلوماتية أال 

ليس فقط علي احلاسب األلي وإمنا أيضا علي كل األجهزة التقنية احلديثة مثل التليفون احملمول فيمكن 

وأن تعريف ة االتصال باألجهزة التقنية احلديثة عن طريق اخلطوط اخلاصة باحملمول وعرب االقمار الصناعي

نا تعريفها بأنها هى " كل نوميمك مافتقار ملدلول هااجلرمية املعلوماتية واقتصارها علي احلاسب األلي هو 

دورًا  فيه وسائل التقنية املعلوماتية ؤدي سواء أكان داخل احلدود الوطنيةأو عابر للحدود  ت نشاط إجرامي

ر سواء أكان احلاسب األلي أو وسائل ية ، وال خيتلف األمإلمتامه علي أن يكون هذا الدور علي قدر من األهم

" .له  أداة إلمتام النشاط اإلجرامى أم كان حماًلاألخرى  تقنية املعلومات  

 الفر ع الثاني

اجلرمية املعلوماتية يف التشريعات اجلنائية الداخلية  تعريف  

إىل حتقيقها من جتريم اجلرائم املعلوماتية ، سعى إليها  التشريعات اجلنائية الداخلية ف اليت تأهم األهدامن     

، وحرمان اجلناة من االنتفاع بأموال الضحايا  (1)فراده وقدسية احلياة اخلاصة ألالنظام املالي  هو احلفاظ على

جرمية معلوماتية ،  تنطوي علىاليت املتحصلة من اجلرائم ، وللحد من األخطار الكبرية واملتعددة   (2)

قاب على هذه االنشطة اإلجرامية ، ووضعخاصة للع استحدثت معظم التشريعات اجلنائية الوطنية نصوصًا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ُقْدِسيَّة احلياة اخلاصة ألفراده ، وجعل انتهاك عوراتهم وأسرارهم من  )الشريعة اإلسالمية ( وقد حرص الشرع     : ( 1)

( .   صوصيتهخل انتهاًكا دَُّعوجه حق ُيبدون  للضحية املعلوماتية فالولوج غري القانوني للحاسب اآللي ، ) األمور احمُلرَّمة شرًعا 

: د/ حممد منصور محزة ،  الضوابط الشرعية والقانونية الستخدام التليفون احملمول  ، حبث ُمَقدَّم ملؤمتر كلية احلقوق راجع 

جملة الفكر القانوني  -م،  2010/  4 /28- 27بعنوان اجلوانب القانونية واالقتصادية للهاتف احملمول يف الفرتة من 

472 م ، ص  2010جامعة بنها ،  -ية احلقوق واالقتصادي جملة فصلية حمكمة تصدرها كل  . 

َيا َأيَُّها  )، ومنها قوله تعالي :  ياته الكرميةآية من آأكثر من  نتهاك احلياة اخلاصة يفاد القرأن الكريم  علي حرمة فقد أكَّ

َفِإْن َلْم َتِجُدوا َتَذكَُّروَن  َلَعلَُّكْم لَُّكْم َخْيٌر َذِلُكْم  َأْهِلَها َعَلى َوُتَسلُِّموا َتْسَتْأِنُسوا الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى

ور ، سورة الن .  {  اللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌمَو  َلُكْم َأْزَكى ُهَو َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكُم ِقيَل َوِإْن  َلُكْم ُيْؤَذَنِفيَها َأَحًدا َفَلا َتْدُخُلوَها َحتَّى 

. ( 28،  27 ) رقم اآليتان  

( مصطلح " الضحية املعلوماتية 34/40ها املرقم ) معية العامة لألمم املتحدة يف قرارم  استخدمت اجل29/11/1985ويف ( : 2)

.  22وري كندي ، مرجع سابق ، ص راجع : بشري حممد الفيت " تعبرًيا عن املُتضرِّر يف اجلرائم املعلوماتية  .  
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 تعريف خاص باجلرمية املعلوماتية . ونفصل ذلك يف األتي : 

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الكوييت . اجلرمية املعلوماتية يف  أواًل : تعريف  

تفاقية اال تية ، وصادقت دولة الكويت عليأولت دولة الكويت أهمية كربى مبكافحة اجلرائم املعلوما      

  (1).  2013لسنة  60العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات مبوجب القانون رقم 

قامت دولة الكويت بسن قانون جديد ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ، وبسبب اخلطر الذي  2015ويف عام     

متثله اجلرمية املعلوماتية ، فقد أعطى املشرع الكوييت أولوية كربى ملكافحة هذه اجلرمية وأفرد عدة 

ماتية ، فقد عرف اجلرمية املعلوماتية مصطلحات يف املادة األوىل من القانون من أبرزها تعريف اجلرمية املعلو

أنه " كل فعل يرتكب من خالل استخدام احلاسب األلي أو الشبكة املعلوماتية أو غري ذلك من وسائل تقنية 

(  2)املعلومات باملخالفة ألحكام هذا القانون " .   

جرمية ما ، دًدأ لظاهرة ما أو حمضع تعريًفا ت، وبصفة عامة ، ال  تشريعات اجلنائية ن الأ ورأى بعض الفقه     

بل يكتفي بوضع النموذج  القانوني للجرمية ، ويرتك شأن حتديدها والتعرف على كيفية تطبيقها والتعرف 

من ناحية أخرى ، وفى الواقع هذا أمر الفقه من ناحية ، واالتطبيقات القضائية على مفهومها الجتهادات 

ومناذج مقيدة قد تنجم عنه مشاكل أثناء التطبيق العملي  يف إطار حمدد صر ظاهرة مستحسن حتى ال حت

وهذا بطبيعة احلال ينطبق على ظاهرة اجلرائم خبروج عدد من الصور اإلجرامية عن النموذج اإلجرامي للنص ، 

املعلوماتية موضوع البحث ، السيما وأنها من الظواهر املتطورة بشكل مستمر وتدور وجودًا وعدًمأ مع 

.  (3)قنية والتكنولوجيا التطورات الت  

.تقنية املعلومات اإلماراتياجلرمية املعلوماتية يف قانون مكافحة جرائم  تعريفثانًيا :   

القول بأن  يف دولة الكويت ، سبق أن ذكرنا أن املشرع قد نص على تعريف اجلرمية املعلوماتية ، وميكن      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

املعلومات . الكوييت ، املتعلق مبكافحة جرائم تقنية  2015لسنة  63( :  املذكرة االيضاحية للقانون رقم 1)  

املعلومات .  ة، املتعلق مبكافحة جرائم تقني 2015لسنة  63( :  املادة األوىل ، الفصل األول ، القانون رقم 2)  

.  9( : بشري حممد الفيتوري كندي ، مرجع سابق ، ص 3)  
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مل يتطرق لتعريف (1)املتعلق مبكافحة جرائم تقنية املعلومات   2006لسنة  2القانون اإلماراتي االحتادي رقم   

ة جرائم املعلومات ، مل يتطرق بشأن مكافح2012لسنة  5علوماتية  ، وأيضًا املرسوم بقانون رقم اجلرمية امل

.  (2)تعريف اجلرمية املعلوماتية ، وفضل وضع تعريف ملصطلحات أخرى  إىل  

تقنية املعلومات  املصري . اجلرمية املعلوماتية يف قانون مكافحة جرائم  تعريفثالثًا :   

 وفيما يتعلق بالتشريع املصري  يالحظ أن زيادة خطورة اجلرمية املعلوماتية واإللكرتونية يف أوائل القرن    

هذا على ، وأطلق (3)ملواجهة اجلرمية املعلوماتية  2018إصدار قانون عام  احلالي ، دفعت املشرع املصري إىل

القانون تعبري  مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، ووضع جرائم جديدة وأقر عقوبات أكثر شدة للتصدي 

 مل لألنشطة غري املشروعة اليت تندرج حتت هذه اجلرمية . واملشرع املصري أيًضأ كمثيله يف القانون اإلماراتي 

  صطلحات األخرى  .ط بتعريف بعض امللتعريف اجلرمية املعلوماتية وأكتفي فقيتطرق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  2006، عام  442( :  اجلريدة الرمسية باإلمارات ، العدد رقم 1)  

تعريفًا لبعض املصطلحات دون التطرق لتعريف اجلرمية املعلوماتية ومن  2201نة لس 5( :  قد وضع القانون اإلماراتي رقم 2)

أبرزها  : تعريف احملتوي بأنه " املعلومات والبيانات واخلدمات اإللكرتونية " ، وعرف الربنامج املعلوماتي بأنه " جمموعة من 

واألرقام واحلروف ومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت البيانات والتعليمات واألوامر ، القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية املعل

ًضا نظام املعلومات االلكرتوني  بأنه " جمموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية واإلشارات وغريها " ، وقد عرف أي والرموز

يلة تقنية املعلومات بأنها هي " أي املعلومات املعدة ملعاجلة وإدارة وختزين املعلومات اإللكرتونية أو ما شابه ذلك "، وقد عرف وس

أدارة الكرتونية مغناطيسية ، بصرية ، كهروكميائية ، أو أي أداة أخري تستخدم ملعاجلة البيانات االلكرتونية وأداء العمليات 

ة ختزين املنطقية واحلسابية ، أو الوظائف التخزينية ، ويشمل أ[ وسيلة موصلة أو مرتبطة ، بشكل مباشر، تتيح هلذه الوسيل

.  2012لسنة  5رقم جرائم تقنية املعلومات املعلومات االلكرتونية أو ايصاهلا لالخرين .  راجع :  املادة األوىل ، قانون مكافحة   

لبيانات واملعلومات اإللكرتونية: ا( :  مل يعرف املشرع املصري اجلرمية املعلوماتية وأكتفى فقط بتعريف املصطلحات األتية : 3)

ميكن إنشاؤه أو ختزينه، أو معاجلته،أو ختليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية املعلومات؛ كاألرقام كل ما 

 .واألكواد والشفرات واحلروف والرموز واإلشارات والصور واألصوات, وما فى حكمها

اشر أو غري مباشر عن طريق الربط : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى حمدد أو ميكن حتديده، بشكل مبهى  بيانات شخصية

 .بينها وبني بيانات أخرى

بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو اهليئات العامة، أو اهليئات املستقلة ": هى  بيانات حكومية

لشبكة املعلوماتية أو على أى نظام واألجهزة الرقابية، وغريها من األشخاص االعتبارية العامة وما فى حكمها، واملتاحة على ا

= " معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

أى عملية إلكرتونية أو تقنية تتم كلًيا أو جزئًيا لكتابة أو جتميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو ختزين، أو دمج، أو عرض، أو "اإللكرتونية: املعاجلة =

باستخدام أى  إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو حمو، أو تغيري، أو تعديل، أو اسرتجاع، أو استنباط للبيانات واملعلومات اإللكرتونية، وذلك

" وسيط من الوسائط أو احلاسبات أو األجهزة األخرى اإللكرتونية أو املغناطيسية أو الضوئية أو ما ُيستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى . 

طوير، وتبادل املعلومات أى وسيلة أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة ُتستخدم لتخزين، واسرتجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعاجلة، وت"تقنية املعلومات: 

"أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل املستخدمة سلكًيا أو السلكًيا . 

أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود املستخدمني خبدمات تقنيات املعلومات واالتصاالت، ويشمل ذلك من يقوم مبعاجلة أو ختزين املعلومات "مقدم اخلدمة: 

"نوب عنه فى أى من تلك اخلدمات أو تقنية املعلوماتبذاته أومن ي . 

" كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية املعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت"املستخدم:  . 

شكال، وميكن استخدامها بطريق جمموعة األوامر والتعليمات املعرب عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من األ"الربنامج املعلوماتى: 

ظهر فيه مباشر أو غري مباشر فى حاسب آىل ألداء وظيفة أو حتقيق نتيجة سواء كانت هذه األوامر والتعليمات فى شكلها األصلى أو فى أى شكل آخر ت

"من خالل حاسب آىل، أو نظام معلوماتى . 

"رة ومعاجلة البيانات واملعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتيةجمموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدا": ي هو النظام املعلومات . 

جمموعة من األجهزة أو نظم املعلومات مرتبطة مًعا، وميكنها تبادل املعلومات واالتصاالت فيما بينها، ومنها الشبكات اخلاصة والعامة "شبكة معلوماتية: 

"وشبكات املعلومات الدولية, والتطبيقات املستخدمة عليها . 

جمال أو مكان افرتاضى له عنوان حمدد على شبكة معلوماتية، يهدف إىل إتاحة البيانات واملعلومات للعامة أو اخلاصة"وقع: امل . 

ول ملختلف مدير املوقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو احلفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة املعلوماتية، مبا فى ذلك حقوق الوص

"دمني على ذلك املوقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو حمتواه أو املسئول عنهاملستخ . 

جمموعة من املعلومات اخلاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، ختول له احلق دون غريه الدخول على اخلدمات املتاحة أو استخدامها من "احلساب اخلاص: 

"خالل موقع أو نظام معلوماتى . 

وسيلة لتبادل رسائل إلكرتونية على عنوان حمدد، بني أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عرب شبكة معلوماتية، أو غريها من "ى: الربيد اإللكرتون

"وسائل الربط اإللكرتونية، من خالل أجهزة احلاسب اآلىل وما فى حكمها . 

تعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيري احملتوى، أو إساءة مشاهدة البيانات أو املعلومات أو احلصول عليها, بغرض التنصت أو ال"االعرتاض: 

"االستخدام أو تعديل املسار أو إعادة التوجيه وذلك ألسباب غري مشروعة ودون وجه حق . 

أو حاسب آىل أو شبكة  الدخول غري املرخص به، أو املخالف ألحكام الرتخيص، أو الدخول بأى طريقة غري مشروعة، إىل نظام معلوماتى"االخرتاق: 

" .معلوماتية، وما فى حكمها . 

إىل  أى بيانات تؤدى بذاتها، أو جمتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إىل تكوين معلومة أو حتديد توجه أو اجتاه أو تصور أو معنى أو اإلشارة "احملتوى:

" بيانات أخرى . 

ثبوتية خمزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة احلاسب أو الشبكات املعلوماتية وما فى  أى معلومات إلكرتونية هلا قوة أو قيمة"الدليل الرقمى: 

"حكمها، وميكن جتميعها وحتليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة . 

جماالت تقنية املعلومات اخلربة: كل عمل يتصل بتقديم االستشارات أو الفحص أو املراجعة أو التقييم أو التحليل فى . 

الذى سلكه، حركة االتصال )بيانات املرور(: بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبني مصدر االتصال، وجهته والوجهة املرسل منها واملرسل إليها والطريق 

 .وساعته وتارخيه وحجمه ومدته، ونوع اخلدمة

وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو ختزينها، أو  كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين،"احلاسب: 

"حتويلها، أو ختليقها، أو اسرتجاعها، أو ترتيبها، أو معاجلتها، أو تطويرها، أو تبادهلا، أو حتليلها، أو لالتصاالت . 

اإللكرتونية ومنها األقراص املدجمة أو األقراص الضوئية والذاكرة اإللكرتونية أو أى وسيط مادى حلفظ وتداول البيانات واملعلومات "دعامة إلكرتونية: 

مكرر ج ، السنة احلادية والستون  32املنشور باجلريدة الرمسية ، العدد رقم  2018لسنة  175، قانون رقم  1. راجع املادة رقم "  ما فى حكمها

م .  2018أعسطس عام  14يف ،   
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  الثاني املبحث

اجلرمية املعلوماتية وصفات اجملرم املعلوماتي  مسات  

د وتقسيم : متهي  

ع بطبيعة تذات مسات خاصة ، ووتتماملعلوماتية بأنها جرائم   املعلوماتية املرتكبة ضد الضحية ُتعد اجلرائم     

العتمادها على الوسائل التقنية والفنية املتطورة ، فقد بينا يف املبحث  خاصة متيزها عن اجلرائم التقليدية 

ني يف الدول العربية والفقهاء مل يوفقوا يف وضع تعريف رعاألول تعريف اجلرمية املعلوماتية ، وأتضح لنا أن املش

نبني به : األول :  بني جامع مانع  هلا ، نظرًا لتطورها املتزايد ، وإنطالقًا من ذلك نقسم هذا املبحث إىل مطل

:  صفات اجملرم املعلوماتي .  نبني  اني املعلوماتية  ، ويف املطلب الث مسات وخصائص اجلرمية  

 

 املطلب األول

 مسات اجلرمية املعلوماتية 

اليت تتميز بها ،  إميانًا منا بأن املكافحة الفعالة للجرمية املعلوماتية تستلزم أواًل بيان السمات واخلصائص     

على النحو التالي : ل هذه السمات وفيما يلي نتناو  

 أواًل : اجلرمية املعلوماتية ذات طابع تقين : 

تتسم اجلرائم املعلوماتية بسمة خاصة ، تتمثل يف ارتكاب هذه اجلرمية بواسطة أجهزة احلاسب األلي )      

ئم قد ترتكب عرب شبكة اإلنرتنت ، وأن يكونوا علي والوسائل التقنية األخرى ( ، بل أن بعض هذه اجلرا

دراسة فائقة يف استخدام احلاسب األلي . ويرتتب علي الطابع التقين للجرمية املعلوماتية ، خصائص مشرتكة 

قد ال تتوافر يف اجلرائم التقليدية، وميكن إجيازها يف اتسامها بكثري من التعقيد والغموض ، وكذا عدم 

.  (  1)اتسامها بالعنف   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إجنازات ، مركز  –سئوليات د/ سليمان أمحد فضل : البعد الدولي للجرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها ، ورقة عمل مقدمة لندوة الواقع األمين م ( : 1)

مكافحة احلرائم املعلوماتية يف : د/ رامي متولي القاضي ،  مشار إليه يف  .  5، ص  9/1/2011حبوث الشرطة بأكادميية الشرطة ، القاهرة ، 

.  50، ص  2011التشريعات املقارنة ويف ضوء االتفاقيات واملواثيق الدولية ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، عام   
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 ثانيًا : اجلرمية املعلوماتية عابرة للحدود . 

باالستناد إىل عدة أسباب ، أهما : التغريات الكثرية اليت شهدها العامل يف  تفسر عوملة اجلرمية املعلوماتية    

تكنولوجيا  نهاية القرن العشرين ، سواء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي ، إىل جانب التقدم اهلائل يف

املعلومات الذي حتقق يف العصر احلديث . وكان هلذه احملاوالت ظهور تنظيمات إجرامية كربى تتوافر لديها 

    القدرة على اخرتاق احلدود الوطنية للدول .  

إعطاء شكل  أخر حديث  للجرمية املعلوماتية ، كان لظهور شبكات املعلومات  وتطورها املتزايد  ، أثره يف  

، فيمكن للمجرم املعلوماتي ل  أهم ما أضفته الشبكات املعلوماتية هو الطبيعة الدولية  أو العابرة للحدود ولع

لومات أو أن يكون البيانات واملع الضحية املعلوماتية يف دولة أخرى ارتكاب اجلرمية يف دولة ما ويكون

.   املعتدي عليها يف دولة أخرى  

علوماتية  ، تتطلب القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة  ، حيث فمالحقة مرتكيب اجلرائم امل    

ارتكبت اجلرمية أو جزء منها كاملعاينة أو التفتيش للمواقع اإللكرتونية  ،وضبط البيانات واملعلومات ، 

.  (1)ألخرى والوسائل املادية اليت حتتوي على هذه البيانات واملعلومات ، وهو ال يتحقق بدون التعاون بني الدول ا  

وقد أثارت الطبيعة الدولية هلذه اجلرائم عدة مشكالت ، فيما يتعلق بتحديد الدولة اليت خيتص قضاؤها     

التعاون  معها ، وضرورة وسائل مناسبة لتشجيعمبالحقة اجلرمية ، ومدى فاعلية القوانني القائمة اليت تتعامل 

.  (2) الدوىل ملواجهتها   

اجلرائم املعلوماتية شديدة اخلطورة  ثالثًا :   

فيرتتب عليها اجلرائم املعلوماتية بسمة خاصة وهي أنها متثل خطورة شديدة علي اجملتمع بأسره ،  تتصف    

ئم النصب واالحتيال اليت تقع خسائر مالية ونفسية وجمتمعية كبرية مقارنة باجلرائم التقليدية ، وخاصة جرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  18د / سليمان أمحد فضل ، مرجع سابق ، ص  ( : 1)  

اسة اجلنائية املعاصرة  يف جرائم نظم املعلومات ) الكمبيوتر ( ، قسم يد / حممد حمي الدين عوض ، مشكالت الس( : 2)

اجلرائم الواقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، حبث مقدم للمؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي ، القاهرة ،  يف 

.  360، ص  1993أكتوبر ، عام  28إلي يوم  25الفرتة من يوم   
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حبوالي ل اخلليج ) تقريبًا ( قدر خسائر دوتؤسسات املالية ، واجلرائم املتعلقة باألطفال ، حيث البنوك واملعلى 

من الصعوبة التنبؤ بها أو توقع من يقوم بارتكابها ،  اعف من خطورتها أنهومما يض مئات املاليني سنوًيأ ،

املؤسسات املالية والتجارية عزوف بعض ضحاياها عن االبالغ عما حلقهم من َأضرار ؛ كخوف  أيضًاوبسبب 

 على مسعتها وامسها يف السوق . 

    احلصول عليها من  ين أول شخص باململكة املتحدة حبيازة مواد إباحية لألطفال متَِّدُأ م1995ويف عام      

 16حبيازته لصور غري الئقة ألطفال دون سن  ، وأقرَّ Christopher Sharp باسم وكان ،شبكة اإلنرتنت 

 حيازِة جرميَةارتكابه ر  إْث ىعل للمحاكمة   Crumpton باسمشخص  تقديم متَّم  1996عامًا ، ويف عام 

 . (1) . لألطفال الئقٍة غرِي إباحيٍة صوٍر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1)  yaman ( akdeniz) , internet child pornography and the law : national and international 

responses , published by ashgate . uk . 2008 .p 33 . 

اعت يف ذلك التطورات وبصفة عامة جرمت الغالبية العظمي من الدول املتقدمة املواد اإلباحية املرتبطة بإستغالل األطفال ، ور    

االتصال الرقمي الذي سهل إنتشار هذه املواد ، باإلضافة إلي تشديد العقوبات.  ونذكر من هذه  املرتبطة باالنرتنت وتكنولوجيا

: التشريعات ، علي سبيل املثال ، الواليات املتحدة األمريكية ، وفرنسا ، وكندا ، واململكة املتحدة ، واملانيا   

ني جيرمان األعمال اإلباحية املرتبطة باألطفال مبا يف ذلك ففي الواليات املتحدة األمريكية أصدر الكوجنرس األمريكي قانون )

  ""”child protection act( cpa)الكوجنرس قانون محاية الطفل  درصأ1994ل شبكة املعلومات .ففي عام اليت تتم من خال

أو توزيع أو بيع مواد   والذي مبقتضاه يعاقب بالسجن مدة التزيد علي عشر سنوات وبالغرامة لكل من يقوم عمدًا بنقل أو تلقي

أصدر  1996إباحية تتعلق باألطفال أو حيازتها بنية بيعها ، وذلك بأية وسيلة كانت مبا يف ذلك احلاسبات األلية . ويف عام 

  “ child pornography protection act (cppa) “الكوجنرس القانون اخلاص حبماية الطفل من األعمال اإلباحية 

باحية املتعلقة بالطفل نون بالتجريم األفعال اليت جرمها قانون محاية الطفل ، اإل أنه وسع من مفهوم األعمال اإلوقد تناول هذا القا

 اليت تتم من خالل شبكة اإلنرتنت لتشمل ما يعرف باملواد اإلباحية الزائفة مثل  األعمال اإلباحية 

“computer –genertad child pornography “    ختليقها دون أن ترتبط بأشخاص حقيقيني وذلك ، وهي مواد يتم

العقوبات  _بصورة كبرية  _باالستعانة بالرسوم البيانية يف احلاسبات األلية أو غري ذلك من الوسائل . كما رفع هذا القانون 

 املفروضة  وبصفة خاصة يف مواجهة منتجي وموزعي املواد اإلباحية الكتعلقة باألطفال بنوعيها . 

وبنصوص مما ثلة للقانون األمريكي اخلاص حبماية األطفال من األعمال اإلباحية ، جيرم القانون االجنليزي حلماية األطفال لعام 

حيازة ونقل املواد اإلباحية اخلاصة باألطفال مبا يف ذلك نقلها عرب شبكة املعلومات ، سواء كانت  1994واملعدل عام  1978

وما بعدها .  39د / نائلة عادل حممد فريد  قورة ، مرجع سابق ، ص حقيقية أو زائفة . راجع :   
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وأخريًا : تعد اجلرائم املعلوماتية   شكل من أشكال اجلرائم املستحدثة واجلديدة ، فقد أورد مؤمتر      

بعض  اخلصائص للجرائم اجلديدة  2015نائية عام  لث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلاألمم املتحدة الثا

:   (1)واملستجدة ونعرض أهمها  

أواًل: تقدم األساليب اليت تستخدم يف هذه اجلرائم ، وذلك باستخدام التكنولوجيا احلديثة يف أرتكاب أنشطة 

 إجرامية تتسبب يف ضرر متزايد .

ثري ثانيًا : تعد اجلرائم املستحدثة هي جرائم عابرة للحدود ، فما كان يعد بالنسبة لبعض الدول من حيث التأ

االعتـراف  نومـن ثم فـإًا بوصفها مهددًا عابرًا للحدود ، يعلي الصعيد الوطين ، فيعرتفوا األن بها تدرجي

األهميـة  بالغللجرميـة جانـب ة للحـدود لوطنيـة يف األشـكال اجلديـدة واملـستجدرة بالعناصـر املتطـورة العـاب

اإلقليميالوطين وصعيدين لتوسـيع نطـاق تـدابري التـصدي الوطنية لتشمل ال  

من الصعب حتديدهم ، ومثال علي  م املستحدثة توجه إلي ضحايا جددثالثًا : األشكال اجلديدة من اجلرائ

تضر بعدد كبري جدا من الضحايا يف وقت واحد ، وإن نظم العدالة زيع الربامج احلاسوبية اخلبيثة ذلك ، تو

اجلنائية تستلزم إثبات وجود ضحية حمددة يف إجراءات املالحقة القضائية ، األمر الذي يستلزم مواجهة تلك 

 التحديات . 

ملتميزة ائم اتندرج حتتها جمموعة متنوعة من اجلر أو مرنة جامعة اجلرائم اجلديدة هي نفسها مناذجرابعًا : 

شمل عمومًا اجلرائم اليت يكون فيها النظم أو البيانات احلاسوبية فاجلرمية املعلوماتية ت ،وعلي سبيل املثال 

 موضوع اجلرمية ، وأيضًا تستخدم يف اجلرائم اليت يكون فيها النظم والبيانات احلاسوبية وسيلة اجلرمية . 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، الدوحة ،    2015عام نيسان /أبريل من  19-12(  أنظر : ورقة العمل  من مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر  ، يف الفرتة من 1) 

 .A/CONF/222/8 
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 املطلب الثاني 

 صفات اجملرم املعلوماتي 

السرعة اهلائلة يف التكنولوجيا اليت أدت إىل تطور اجلرمية  من خالهلا  القوانني التقليدية  مل تواكب    

. فاجملرم  (1)القائمة عاجزة عن مواجهتها  وظهور جرائم مل تكن موجودة يف السابق وباتت القوانني التقليدية 

 جي واملهارات التقنية العالية حنناملعلوماتي هي فكرة حديثة على الفقه والقضاء  ، ففي ظل التقدم التكنولو

ليس بصدد جمرم تقليدي ، بل بصدد جمرم ذو مهارات تقنية عالية متكنه من أخرتاق األنظمة املعلوماتية ، 

إلي أخر .  وتقليد الربامج ، وحتويل احلسابات بزر واحد من بنك  

     اجملرم املعلوماتي وهي كاألتي :  اليت يتمتع بها صفاتالأبرز وإنطالًقا من ذلك ، نوضح 

اجملرم املعلوماتي جمرم متخصص . :  1   

اجملرم املعلوماتي ، جمرم متخصص ، فقد ظهر يف عديد من القضايا أن عددًا من اجملرمني ال يرتكبون     

  (2. )سوى جرائم الكمبيوتر ، أي أنهم يتخصصون يف هذا النوع من اجلرائم  

اجملرم املعلوماتي يتميز بقدراته الفنية الفائقة : : 2  

ها جمرمون أذكياء ميتلكون قوة املعرفة الفنية واملهارة التقنية اليت اجلرمية املعلوماتية ظاهرة حديثة يقرتف    

متنكه من أخرتاق النظم املعلوماتية واحلصول على املعلومات والبيانات ، فجرائم الكمبيوتر يشوبها الغموض 

فيصعب على الشخص العادى فك رموز وتفاصيل هذا العلم احلديث ، فاجملرم املعلوماتي دائما ما يتصف 

 بالذكاء  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( : د/ حممد عبيد الكعيب ، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة االنرتنت ، دار النهضة العربية ، بدون رقم 1)

.  40م ، ص 2009طبعة ، عام   

ة واجملرم املعلوماتي : دراسة : املستشار الدكتور / عبدالفتاح بيومي حجازي ، حنو صياغة نظرية عامة يف علم اجلرمي( 2)

مكافحة إدمان اإلنرتنت لدى  –اث بسبب اإلنرتنت حدإحنراف األ:مقة يف التعريف جبرائم التقنية احلديثة واجملرم املعلوماتي عمت

.  97، ص  2009بعض الفئات ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، عام   
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يتصف بالذكاء وغري عنيف . : اجملرم املعلوماتي 3  

طريًقا للتدمري أكثر نعومة ، وذلك لتدمري التكنولوجيا املعلوماتية .  قد يسلك اجملرم املعلوماتي     

وسائل أوهلا : التالعب عن كالتالعب باملعلومات ، والكيانات املنطقية ، أو البيانات ، وحيدث ذلك بعدة 

القنابل املنطلقة ويكون ذلك عن طريق زرع تعليمات يف برنامج مرور بعداد ، وحينما يصل إىل بداية طريق 

معينة تنطلق هذه املعلومات حملو الربامج ، أو البطاقات ، وغالبًا ما حيدث ذلك من قبل العاملني باملؤسسات 

.  (1)املعلوماتية   

دعة ، فال يلجأ اجملرم املعلوماتي إىل العنف يف ارتكاب اجلرائم وينتمي اإلجرام املعلوماتي إلي إجرام املخا    

 املعلوماتية . 

اجملرم املعلوماتي جمرم عائد إلي اإلجرام . رابعًا:    

ث يعود كثري من جمرمي املعلومات إىل ارتكاب أنشطة اتي ، جمرم عائد إىل اإلجرام ، حياجملرم املعلوم

إنطالقًا من الرغبة يف سد الثغرات التى أدت إىل التعرف عليهم  اجرامية أخرى يف جمال الكمبيوتر ، 

كمة يف املرات السابقة ، ويؤدى ذلك إىل عود اجملرم املعلوماتى إىل اإلجرام ، وقد يؤل به اوتقدميهم إلي احمل

  ( 2)األمر كذلك يف املرة التالية إلي تقدميهم إلي احملاكمة . 

شريعات التى واجهت هؤالء ملعلوماتية علي اجملتمع ، فسنوالي شرح التوإنطالًقا من خطورة اجلرمية ا    

وقعت على من ٌأقرتف هذه اجلرائم ذات النعومة يف تنفيذها وكبرية األثر يف خسائرها والعقوبات اليت  اجملرمون

 وسنفصل ذلك يف الفصل الثاني من هذا البحث . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، ص  2018( : د / أمحد فكرى طه ، اجلرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت ، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي ، جامعة القاهرة  ، عام 1)

67، ص  2007فكر اجلامعي ، عام علي حامد عياد ، اجلرمية املعلوماتية وإجرام اإلنرتنت ، دار الد / سامي . وراجع يف ذات املعنى :  35  

  .  97( : د / عبدالفتاح بيومى حجازى ، مرجع سابق ، ص 2)

 وملزيد من التفصيل حول مسات اجملرم املعلوماتي راجع : 

ه ، يف القانون  عبداحلليم بركات أمحد غزال ، احلماية اجلنائية املوضوعية لتعامالت الشبكة الدولية للمعلومات ، رسالة ُقدَِّمت  لنيل درجة الدكتورا _

.  10م ، ص 2014من جامعة املنصورة ، عام   

ياتها " دراسة مقارنة "  ، رسالة ُقدَِّمت  لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق ( انظر : حممد صالح حممد عبداملنعم ، اجلرائم اإللكرتونية وحتد2)وأيًضأ :  _

 .  183م ، ص  2017من جامعة املنصورة ، عام 
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 الفصل الثاني

 سرتاتيجية مكافحة اجلرائم املعلوماتية إ

 

 متهيد وتقسيم : 

سع نطاقها  وزادت خطورتها حيث يعيش العامل هذه احلقبة من تاريخ يف ظل نظام العوملة قد اتاجلرمية     

اجملتمع الدولي املعاصر" عصر العوملة " والذي يتميز بانفتاح غري حمدود وتقدم سريع يف جمال املعلومات 

ولية تقوم إذ لوحظ يف األونة األخرية أن ) اجلرائم املعلوماتية ( ... هى جرائم عابرة للحدود الد والتكنولوجيا ، 

على ظواهر إجرامية خطرية أصبحت تؤثر ليس فقط  بها مؤسسات وعصابات منظمة ـ وهى جرائم تشكل األن 

ولكن تؤثر علي اجملتمع الدولي بالكامل وتهز أمنه واستقراره ، وقد ساعد على  –اجملتمع الداخلي للدول 

انتشارها وسائل التكنولوجيا احلديثة وأجهزة االتصال الدقيقة ، وقد أصبحت توثر علي العالقات بني الدول 

( 1) مما يهدد السلم واألمن الدوليني .   

ألفراد أمرًا مدركًا ومعروفًا ، حيث استطاع اجملرم ل وقد أضحت مسألة التطور التقين والتكنولوجي    

 املعلوماتي التغلب علي العوائق اليت يضعها خرباء التكنولوجيا  ، وجتاوز العقبات اخلاصة بالتكنولوجيا . 

وإنطالقًا من ذلك ، سارعت الدول إىل مواجهة هذا اجلرائم ، وذلك بإصدار تشريعات داخلية تكفل احلد     

ماية منها , وسوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني وهما : األدنى للح  

 املبحث األول : التشريعات الوطنية اليت عنيت مبواجهة اجلرائم املعلوماتية .

 املبحث الثاني : التعاون الدولي ملواجهة اجلرمية املعلوماتية .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

املستشار / حممد فهيم درويش ، اجلرمية وعصر العوملة وملف ألشهر حماكمات يف مصر ، مكتبة كلية احلقوق جامعة ( : 1)

.  7، ص  2000القاهرة ، بدون ناشر وبدون رقم طبعة ، عام   

 



 
31 

 

 املبحث األول 

 التشريعات الوطنية اليت عنيت مبواجهة اجلرائم املعلوماتية . 

 متهيد : 

وما صاحب ذلك من تطور يف كافة  انشأت اجلرمية مع نشأة اجملتمع البشري وتطورت مع تطور احلياة فيه

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والصناعية ، األمر الذي أدى إلي نشوء ثقافات جديدة أسهمت يف ظهور 

هدد النظام العام للمجتمع ، ي وأصبحت خطًرا  ، ومع ظهورها انتشرت اجلرميةجديدة مناط سلوكية منحرفة أ

 األمر الذي جعل الدول تصدر تشريعات ملواجهة اجلرائم احلديثة ) اجلرائم املعلوماتية ( . 

  : التشريع  الكوييتأواًل 

لة الكويت إىل خطورة وحجم جرائم أجرتها السلطات األمنية بدو أوضحت بعض الدراسات األمنية اليت    

اإلنرتنت اليت تزايدت يف األونة األخرية ، حيث ضبطت مواقع إباحية يف العديد من الدول الغربية يف أوربا 

الكويت ، وهى تدعو لتوزيع الصور  مثل هذه اجلرائم استغالهلا داخل وأمريكا ، وحاول بعض املشبوهني يف

ضحة واخلليعة ، .. كما أثبتت اإلحصائيات إلي وجود بعض األنشطة اإلجرامية اليت ترتكب ضد البيانات الفا

( 1)واحلسابات املصرفية الشخصية .  

عن هذا التطور اجلديد يف شكل اجلرائم  مبنأى _ كما ذكرنا سابًقا _مل يكن املشرع الكوييت     

واألنشطة اإلجرامية احلديثة اليت حولت العامل إىل قرية صغرية ، فقد كان قدمًيا القضاء الكوييت يطبق 

بشأن إساءة  2001لسنة  9القواعد العامة يف القانون اجلزائي علي اجملرم املعلوماتي ومن أبرزها : القانون رقم 

املادة األوىل منه بتاريخ  ، ومت إضافة فقرة إىل .(  2)ت نصاالت اهلاتفية  وأجهزة التاستعمال أجهزة االتص

األتي :املادة األوىل مكرر منه ك توقد جاء 2007لسنة  40واليت أضيفت مبوجب القانون رقم  1/7/2007  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، رسالة -دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة  -راشد حممد املري ، اجلرائم اإللكرتونية يف ظل الفكر اجلنائي املعاصر د/ :  (1) 

. 48م ، ص  2013ُقدَِّمت لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق من جامعة القاهرة ،عام    

، الكويت .  ية وأجهزة التنصتإساءة استعمال أجهزة االتصاالت اهلاتف ، بشأن 2001لسنة  9( : القانون رقم 2)  
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يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال جتاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تعمد "     

اإلساءة أو التشهري بغريه عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل االتصال اهلاتفية أو غريها يف التقاط 

فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه األجهزة واستخرج صورا منها صورة أو أكثر أو مقاطع 

.دون إذن أو علم أصحابها ،أو قام باصطناع صور خملة باآلداب العامة ألشخاص آخرين . 

ويعاقب باحلبس مدة الجتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل     

ن قام عن طريق هذه األجهزة أو الوسائل بإرسال الصور املبينة يف الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو م

.خملة باآلداب العامة إىل أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداوهلا بأى وسيلة كانت  . 

ف دينار إذا اقرتنت وتكون العقوبة احلبس مدة الجتاوز مخس سنوات والغرامة اليت ال جتاوز مخسة آال    

األفعال املشار إليها يف أي من الفقرتني السابقتني بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل الصور بأي وسيلة يف 

.اإلخالل باحلياء أو املساس باألعراض أو التحريض على الفسق والفجور . 

ا مما استخدم يف ارتكاب وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة أجهزة ووسائل االتصاالت أو غريه      

  (1)" اجلرمية

وإمياًنأ من املشرع الكوييت خبطورة كافة أشكال األنشطة اإلجرامية للجرمية املعلوماتية ، وما ينطوي     

بشأن  2015لسنة  63عليها من مساس بوحدة الشعب الكوييت وأمنه وسالمته فقد صدر القانون رقم 

أمناط  اجلرائم  : اجلرائم املتعلقة بتقنية املعلومات ومن أبرز ما جاء بهذا القانون من صور و  

إلكرتوني جلة إلكرتونية للبيانات أو إىل نظام أو إىل نظام معاالدخول غري املشروع إىل جهاز حاسب ألي  _

 مؤمتت  أو إىل شبكة معلوماتية . 

إلغاء أو حذف أو إتالف أو تدمري أو إفشاء أو تغيري أو إعادة نشر بيانات أو معلومات .  _  

ىل موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة املعلوماتية أو بأحدى وسائل الدخول غري املشروع إ _

 تقنية املعلومات بقصد احلصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية حبكم القانون . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.   2007لسنة  40، واملضافة بالقانون رقم 2001لسنة  9( : املادة األوىل مكرر من القانون رقم  1)  
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تزوير أو إتالف مستند أو سجل أو توقيع إلكرتوني أو نظام معاجلة الكرتونية للبيانات أو نظام إلكرتوني  _

أو موقع أو نظام حاسب ألي أو نظام إلكرتوني بطريق االصطناع أو التغيري أو التحوير أو بأي طريقة مؤمتت 

 أخرى ، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات . 

تزوير مستند رمسي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكرتونية .  _  

ية أو بنكية إلكرتونية . استعمال مستند رمسي أو بنكي أو بيانات حكوم _  

استعمال مستند رمسي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكرتونية ، مع علمه بتزويرها أو فقدها  _

 لقوتها القانونية . 

التغيري أو اإلتالف العمدي ملستند إلكرتوني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطيب أو العالج الطيب  _

للغري فعل ذلك أو مكنه منه ، وذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو وسيلة من ، أو تسهيل أو الرعاية الطبية 

( 1) وسائل التقنية احلديثة .  

الشبكة املعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية املعلومات يف تهديد أو ابتزاز شخص  ال استعم - -

.  عنه إلمتناعمله على القيام بفعل أو اطبيعي أو اعتباري حل  

لنفسه أو لغريه على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع الء يستائل تقنية املعلومات إىل ااالاستخدام وسيلة من وس -

على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باختاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة متى كان 

  (2).  ذلك من شأنه خداع اجملين عليه

تتوقف جهود دولة الكويت علي إصدار قانون ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ، فقد شارك اإلنرتبول  ومل    

 الكوييت ف احلمالت اليت يطلقها االنرتبول الدولي على املواقع اإلباحية يف العديد من دول العامل يف أوربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( : الباحثة / عذارى سعود عبداحملسن ، الضبط والتفتيش يف جرائم احلاسب األلي ، رسالة ماجستري ، جامعة القاهرة ، عام 1)

.  39، ص  2016  

، الفقرة الرابعة واخلامسة من املادة م  2015يوليو  عام  12يف   ،  1244العدد رقم     -ية  بالكويت :  اجلريدة الرمس (2)

 الثالثة من قانون جرائم تقنية املعلومات الكوييت . 
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( األملانية   vesbedanوأمريكا الشمالية ، وأخصها محلة ) تورنادو ( اليت كانت بدايتها من مدينة فيسبادن ) 

 ملكافحة هذ اجلرائم ومنها :  تاستغالل األطفال ، كما شاركت عامليًا بعدة مؤمتراضد 

 : مشاركة دولة الكويت يف مؤمتر لندن لتجريم جرائم اإلنرتنت . 1

 .  2011: املؤمتر اخلليجي للجرائم االلكرتونية يف مارس عام 2

ز الوطنية يف منظمة الشرطة الدولية ) ساء مكاتب املراكولة الكويت يف املؤمتر الثامن لرؤ: مشاركة د3

 االنرتبول ( . 

 ( 1) : مكافحة دولة الكويت للجرائم املعلوماتية عن طريق اإلعالنات التلفزيونية . 4

 ثانًيأ : التشريع املصري 

مل تكن حدود للدول العابرة للاملعلوماتية رمية ختالف أشكال اجلاقة لإلنرتنت  وتالِحومع التطورات امُل    

لسنة  276مجهورية مصر العربية مَبْنَأى عن هذا التَّطوُّر ، فقد أصدر رئيس مجهورية مصر العربية قراًرا برقم 

م بشأن املوافقة على انضمام مجهورية مصرالعربية إلي االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 2014

املوقََّعة يف القاهرة بتاريخ 2010/12/21 م ) 2 ( ، وأصدر رئيس جملس الوزراء ثالثة قرارات : األول برقم 

2259 لسنة 2014م  بإنشاء جملس أعلى ألمن الُبنَى التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ) 3( ، والثاني  

برقم 1453 لسنة 2015م بشأن إنشاء جملس أعلي للمجتمع الرقمي وحتديد اختصاصاته )4(  أما األخري  

ويتعلق بتنفيذ اجلهات احلكومية لقرارات وتوصيات اجمللس األعلى لألمن  م2017لسنة  994ربقم ف

 السيرباني ) 5 ( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  51راشد حممد املري ، مرجع سابق ، ص ( : د / 1)  

م.2014نوفمرب عام  13يف  46العدد  -(    اجلريدة الرمسية  2)  

م . 2014ديسمرب  عام   15ُمَكرَّر )أ (  يف   50العدد   -(  الوقائع املصرية 3)   

م  . 2015يونية عام   11يف  24العدد  –(   اجلريدة الرمسية 4)  

( أوضح القرار أن تلتزم كافة اجلهات احلكومية  والقطاع العام بتنفيذ قرارات وتوصيات اجمللس األعلى لألمن  5) 

.  2017مايو عام    2مكرر )ب ( يف  17السيرباني ،انظر : الوقائع املصرية العدد   
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اليت  احلالي من الدستور املصري 31هذه القرارات جاءت ُمتَِّفَقًة مع نص املادة  وَتْجُدر اإلشارة هنا إىل أن

.  (1) واألمن القومي   تقضي بأن أمن الفضاء املعلوماتي جزء أساسي من منظومة االقتصاد  

، املتعلق مبكافحة جرائم تقنية املعلومات  2018لسنة  175رقم  القانون ،  د أصدر املشرع املصري وق     

احملافظة على سرية البيانات اليت  وهي :   (2)وقد حدد القانون جمموعة من االلتزامات علي مقدم اخلدمة

مت حفظها وختزينها، وعدم إفشائها أو اإلفصاح عنها بغري أمر مسبب من إحدى اجلهات القضائية 

يدخل عليها املختصة، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة باملواقع واحلسابات اخلاصة اليت  املستخدمون أو .

، وتأمني البيانات واملعلومات مبا حيافظ على سريتها وعدم اخرتاقها أو تلفها ومشل القانون شخاص األ

مو خدمات تقنية املعلومات التزامات مهمة منها مراعاة حرمة احلياة اخلاصة، وأن يلتزم مقد هلم املنوط .

.  ( 3)   املستخدمني بهم تسويق تلك اخلدمات باحلصول على بيانات  

لوزير العدل  بالتعاون مع الوزير املختص منح صفة الضبطية   2018لسنة  175رقم القانون  أجازوقد 

 القضائية لبعض العاملني باجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت وحدد هلم بعض املهام وهي : 

انظمة املعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو ضبط أو سحب أو مجع أو التحفظ على البيانات واملعلومات أو : 1

 سليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرةنظام أو برنامج أو دعامة إليكرتونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم ت

. األمر على أال يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم اخلدمة أن كان هلا مقتضى  

احلاسب وقواعد البيانات وغريها من األجهزة والنظم  البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إىل برامج: 2

. املعلوماتية حتقيقا لغرض الضبط  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م2014يناير عام   18ُمَكرَّر ) أ ( يف  3العدد -اجلريدة الرمسية   :( 1)  

أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود املستخدمني خبدمات تقنيات املعلومات واالتصاالت، ( : مقدم اخلدمة كما أوضحنا سابقًا هو : 2) 

. راجع : املادة األولي من  املعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك اخلدمات أو تقنية املعلوماتويشمل ذلك من يقوم مبعاجلة أو ختزين 

.  2018لسنة  175قانون رقم   

.  2018لسنة  175( :  املادة الثانية ، القانون رقم 3)   
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أو جهاز تقنى، موجودة أن تأمر مقدم اخلدمة بتسليم مالدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى :3

حتت سيطرته أو خمزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة االتصاالت التى متت على ذلك النظام 

  (1).  أو اجلهاز التقنى، وفى كل االحوال حيب أن يكون أمر جهة التحقيق املختصة مسببا

من املشرع املصري بضرورة مكافحة اجلرائم املعلوماتية فقد وضع بعض العقوبات لبعض اجلرائم  وإمياًنا     

 8201لسنة  175اليت تنطوي علي مساس بالنظم والبيانات العلوماتية ، ولعل أبرز ما مت جترميه بالقانون رقم 

 ووضع عقوبات له كاألتي : 

ت واملعلومات وتقنيتها . : جرمية االنتفاع بدون وجه حق خبدمات االتصاال1  

: جرمية جتاوز حدود احلق يف الدخول إىل احلسابات اخلاصة والنظم املعلوماتية . 2  

على نظام معلوماتي حمظور الدخول عليه أو على موقع أو حساب خاص . : جرمية الدخول غري املشروع 3  

ات أو كل ما هو متبادل عن طريق جرمية االعرتاض غري املشروع بدون وجه حق على املعلومات والبيان: 4

 الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب األلي .

أو ألغاء  واء بتعطيل أوأتالف أو تعديلجرمية االعتداء على سالمة البيانات واملعلومات والنظم املعلوماتية س: 5

كلي أو جزئي للربامج والبيانات واملعلومات املخزنة أو املعاجلة أو املولدة أو املخلقة على أي نظام معلوماتي وما 

 يف حكمه . 

جرمية االعتداء على الربيد االليكرتوني أو املواقع أو احلسابات اخلاصة . : 6  

بالدولة .: جرمية االعتداء علي األنظمة املعلوماتية اخلاصة 7  

.: جرمية االعتداء على سالمة الشبكة املعلوماتية 8  

جرائم االحتيال واالعتداء على بطاقات البنوك واخلدمات وأدوات الدفع اإللكرتونى:  9  

. ( 1)  احلياة اخلاصة واحملتوى املعلوماتى غري املشروع ةرائم املتعلقة باالعتداء على حرماجل: 10  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2018لسنة    175املادة السادسة  ، القانون رقم ( :  1)  

. ، مرجع سابق  8201لسنة  175( : راجع القانون رقم 2)  
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املتعلق  2018لسنة  175بالذكر ، أنه قبل إصدار مجهورية مصر العربية القانون رقم  ومن اجلدير    

مبكافحة اجلرائم املعلوماتية ، أصدر املشرع املصري بعض التشريعات اخلاصة اليت واجهت بعض أشكال من 

امللكية ، وقانون محاية  2002لسنة  80اجلرائم املعلوماتية ، مثل قانون مكافحة غسيل األموال رقم 

، وقانون التوقيع اإللكرتوني  2003لسنة  10، وقانون تنظيم االتصاالت رقم  2002لسنة  82الفكرية رقم 

.  2004لسنة  15رقم   

 ثالثًا : اململكة العربية السعودية . 

دولة من  126مليون عملية هجوم إلكرتونية جاءت من  23أثبتت دراسة بالرياض أنه يوجد أكثر من     

امل على أنظمة احلاسب األلي ، ووفقًا لدراسة ألمن اإلنرتنت خالل امللتقى العلمي ملكافحة دول الع خمتلف

 2009/2010دولة يف عام  215أجهزة احلاسب األلي يف  واجه مستخدمو املعلوماتية مبنتدي الرياض تبني أنه 

ن بينها السعودية مركزًا متقدمًا يف ، وقد أحتلت الدول العربية وم مليون عملية هجوم إلكرتوني  6,32حوالي 

الدول املستهدفة بهذه العمليات غري املشروعة ، حيث وصل معدل االنتهاكات املعلوماتية على السعودية مبعدل 

.  (1)من إمجالي اإلعتداءات  27,2  

املتعلق بنظام مكافحة اجلرائم هــ 7/3/1428بتاريخ 79وقد صدرقرار رئيس جملس الوزراء رقم      

تضمن 8/3/2007املوافق  8/3/1428( بتاريخ  17املعلوماتية  وصدق عليه باملرسوم امللكي رقم ) م / 

  (2)نظامًا ملكافحة اجلرائم املعلوماتية. 

ت على ما هو مرسل إىل أجهزة احلاسب األلي دون مسوغ نظامي نصوقد تضمن املرسوم نصوصًا جترم الت    

يح والدخول غري املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه حلمله على القيام بفعل أو االمتناع عن القيام به وكذلك صح

 إعاقة الوصول للخدمة أو مسح الربامج أو البيانات املستخدمة ، وجرم بعض األنشطة اإلجرامية األخرى  ,

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، ص  2009الرياض ، بدون ناشر ورقم طبعة ، عبدالرمحن محوده ، مكافحة اجلرائم املعلوماتية ، دراسة حتليلية ، د / ( : 1)

, وراجع : د/ خالد عايد جاسم العنزي ، اجلرائم االلكرتونية وتأثريها علي االقتصاد القومي ، دراسة مقارنة ، رسالة  13

.  112دكتوراه ، ص   

ة القانون ، دراسة تأصيلية مقارنة ، مكتب( :  الدكرتر / مروان بن مرزوق الروقي ، القصد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية 2)

.  152، ص  2013واالقتصاد ، الطبعة االولي ، عام   
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 رابًعا : دولة فلسطني 

املعلوماتية يف دولة فلسطني سوى تعديالت ادخلت على منذ وقت قريب كان ال وجود لقانون خاص جبرائم     

فية ملواجهة النصوص القدمية مل تعد كاأن كون  2003وكان ذلك عام  1939قانون العقوبات الصادر عام 

ظاهرة اجلرائم املعلوماتية مما دفع دولة فلسطني لوضع سياسة جنائية متطورة تليب احتياجات اجملتمع 

لتعاجل موضوع االقتحام بطريق  393الفلسطيين وتغطي العجز اجلنائي يف التشريع النافذ ، فجاءت املادة 

ام أو حمو البيانات واملعلومات اليت حيتوي الغش لنظام املعلومات اخلاص بالغري وكذلك تعطيل تشغيل النظ

عليها النظام ، وتناولت كذلك جرمية فساد أو عرقلة احلاسب األلي . وما لبث كثريًا حيت صدر القرار بقانون 

بشأن اجلرائم اإللكرتونية  ونشري لبعض األنشطة اإلجرامية الذي فرض هلا عقوبة  2018لسنة  10رقم 

 جنائية وهي : 

أعاق أو عطل الوصول إىل اخلدمة أو الدخول إىل األجهزة أو الربامج أو مصادر البيانات أو كل من :  1

 املعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة اإللكرتونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات

كل من قام عمدًا بفك بيانات مشفرة يف غري األحوال املصرح بها قانونًا: 2  

ندًا إلكرتونيًا رمسيًا من مستندات الدولة أو اهليئات أو املؤسسات العامة معرتفًا به قانونًا يف نظام كل من زور مست: 3

(  1)معلوماتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

املتعلق باجلرائم االلكرتونية ، فلسطني . 2018لسنة  10(  : راجع : القرار بقانون رقم 1)  
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:    األجنبيةتشريعات الدول :  خامًسا  

من أهم مناذج التشريعات اليت  شرعت  قوانني ملواجهة اجلرائم املعلوماتية الواليات املتحدة األمريكية ،     

 والقانون الفرنسي ، والقانون السويدي  ، وغريهم ونوضح ذلك  :  

يف البداية ، كانت دولة السويد هي أول دولة تقوم بسن تشريعات خاصة جبرائم احلاسب األلي واإلنرتنت ،     

م ، الذي أختص مبعاجلة قضايا االحتيال بواسطة احلاسب األلي  1973فصدر قانون البيانات السويدي عام 

احلاسوبية أو تزويرها أو حتويلها  فشمل القانون نصوص عامة خاصة جبرائم الدخول غري املشروع على البيانات

الواليات املتحدة األمريكية خلف دولة السويد حيث سنت قوانني متعلقة  ل غري املشروع عليها . وتأتي أو احلصو

قسم معهد العدالة القومي اجلرائم  1985( ، ويف عام  1985 – 1976حبماية أنظمة احلاسب األلي ) 

 املعلوماتية خلمسة أنواع وهي : 

: جرائم احلاسب األلي الداخلية . 1  

: جرائم االستخدام غري املشروع عن بعد . 2  

: جرائم التالعب باحلاسب األلي .3  

: دعم التعامالت اإلجرامية 4  

  (1): سرقة الربامج اجلاهزة واملكونات املادية للحاسب . 5

وهي :  م املعلوماتية كما أوضحنا ة تشريعات  ملواجهة اجلرائوالواليات املتحدة األمريكية أصدرت عد      

.  1976: قانون محاية أنظمة احلاسب األلي عام 1  

  1984: قانون االحتيال وإساء استغالل احلاسب األلي عام 2

.  1987قانون أمن احلاسب األلي عام : 3  

: عدة قوانني أخري خاصة بالواليات نذكر منها قانون والية تكساس جلرائم احلاسب األلي ، فضاًل عن 4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، حبث ُمَقدَّم  -دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة  -، اجلرمية االلكرتونية ودور القانون اجلنائي يف احلد منها  د/ أمحد عبدالاله املراغي ( : 1)

أبريل  6- 5إىل املؤمتر العلمي العاشر لكلية احلقوق جامعة أسيوط ، عنوان املؤمتر )العصر الرقمي واشكالياته القانونية (، يف الفرتة من 

.  54- 53، ص   م2016سنة    
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قوانني أخري نصت على جتريم إتالف القيم املعلوماتية غري املادية ، وغش احلاسب األلي ، واالستخدام غري 

، واعاقة استخدامه ، والتوصل غري املصرح به لتعديل أو تغيري أو انشاء أو استخدام   املصرح به للحاسب األلي

  (1)  البيانات املخزنة يف نظام احلاسب األلي .

عرف فيه مجيع املصطلحات اهلامة   1213أصدرت الواليات املتحدة تشريًعا حيمل رقم  1986يف عام و     

.  (2)املتعلقة بتطبيق القانون على اجلرائم املعلوماتية             

أقرت وزارة العدل األمريكية تصنيًفا جلرائم الكمبيوتر ، وذلك بالنسبة إلنفاذ قانون  2000عام  ويف      

 الكمبيوتر الفيدرالي لدى مكاتب التحقيق الفيدرالية ومن أهم هذه التصنيفات هي : 

مبيوتر  : السطو على بيانات الك1  

: اإلجتار بكلمة السر 2  

التسجيالت الصوتية ( وعمليات اهلاكرز ) القرصنة ( .  –الربامج  –: حقوق الطبع ) األفالم 3  

: سرقة األسرار التجارية باستخدام الكمبيوتر . 4  

: تزوير العالمات التجارية باستخدام الكمبيوتر 5  

: تزوير العملة باستخدام الكمبيوتر 6  

: اإلحتيال واإلزعاج باستخدام الكمبيوتر . 7  

 ( تصنيفًا للجرائم املعلوماتية وهي كاألتي :  f . B . iوقد أعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالي )     

 : اقتحامات شبكات اهلواتف احملمول العامة أو اخلاصة بواسطة الكمبيوتر , 1

 : إقتحامات شبكة الكمبيوتر الرئيسية ألي جهة . 2

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  57( : دكتور / رامي متولي القاضي ، مرجع سابق ، ص 1)  

.  24د/ أمحد فكري طه ، مرجع سابق ، ص  ( : 2)  
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 : التجسس الصناعي . 3

 : سرقة برامج الكمبيوتر .4

 ( 1): الربامج األخري عندما يكون الكمبيوتر العامل الرئيسي يف أقرتاف هذه املخالفات . 5

ا اجلنائي ومشل مواد خاصة جبرائم احلاسب األلي قامت دولة كندا بتعديل قانونه 1985ويف عام     

ري ، أو الدخول غري واإلنرتنت وحدد عقوبات هلا ومنها العقوبات اخلاصة باجلرائم احلاسوبية ، وجرائم التدم

 ( 2)املشروع ألنظمة احلاسب األلي . 

أصدرت أملانيا االحتادية القانون الثاني ملكافحة اجلرائم االقتصادية ، والذي جرم إتالف  1986ويف عام     

أو حمو أو تغيري أو تزوير البيانات املعاجلة أليًا ، وشدد العقوبات بالنسبة للبيانات ذات األهمية األساسية لقطاع 

واالحتيال  لغرامة ، وكذلك جرم النصبس سنوات والتصل إلي حد السجن ملدة مخاألعمال أو السلطة اإلدارية 

  (3) بواسطة احلاسب األلي وفرض عقوبة هلا . 

(  بإضافة جرائم 88-19طورت فرنسا القوانني اجلنائية الداخلية اخلاصة بها وما بعدها )  1988 ويف عام     

العقوبات  اجلديد قامت فرنسا بإصدار قانون  1994ويف عام  احلاسب األلي  بالقانون اجلنائي الفرنسي ،

مت إعطاء  1994ويف عام  بفقراتها األربعة ، 323والذي عاجل بدوره تنظيم املعاجلة األلية للبيانات يف املادة 

سلطة التحقيق ، ومساع أقوال الشهود ، وعمل التحريات يف اجلرائم املعلوماتية للنيابة العامة . كما قامت 

افحة التزوير ، والتزييف بواسطة التكنولوجيا اإللكرتونية بإصدار قانون ملك 1982بريطانيا يف عام 

،  1990ن إساءة احلاسب األلي عام وقانو (4 )وتكنولوجيا املعلومات  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(  : د / عبدالفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكومبيوتر واالنرتنت يف القانون العربي النموذجي ،دراسة متعمقة يف 1)

.   43 - 42، ص  2006القانون املعلوماتي ، دار الفكر اجلامعي ،  الطبعة األوىل ، عام   

,  54( : د/ أمحد عبدالاله املراغي ، مرجع سابق ، ص 2)  

.  58( : د/ رامي متولي القاضي ، مرجع سابق ، ص 3)  

.  25- 24كري طه ، مرجع سابق ، ص د/أمحد ف( : 4)  
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 املبحث الثاني 

 التعاون الدولي ملواجهة اجلرمية املعلوماتية 

 متهيد وتقسيم : 

اجلرائم املعلوماتية ، من املسلم به أن التعاون الدولي يعد ضرورًيا لنجاح السياسة اجلنائية يف مكافحة     

. فالطابع احمللي الذي تتميز به الوسائل اليت تتخذها كل  غرافية للدول السيما يف صورها العابرة للحدود اجل

للدول اليت مازالت تعتمد يف جترميها هلذه اجلرائم على قوانني دولة على حدة يف تشريعاتها الداخلية ، سواء 

انطالًقا من  –الدول اليت أصدرت تشريعات خاصة ملكافحة هذه اجلرائم  العقوبات أو قانون اإلجراءات  أو

يتناقض مع اتساع نطاق صفة العاملية للجرمية املعلوماتية ، وترتكب هذه اجلرمية  –مبدأ السيادة اإلقليمية 

ا حيتم دون التقيد باحلدود الوطنية للدول  . ولكن تلك احلدود تعرتض عمل الشرطة اجلنائية أو القضاة . مم

اخلطر املتزايد هلذه  ماعيةالدولية لدرء على الدول التعاون فيما بينها من خالل االتفاقيات الثنائية أو اجل

: اتفاقية اجلرمية على اجملتمع الدولي . وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية يف هذا الشأن ولعل من أبرزها 

لعربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات . بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية  ، واالتفاقية ا  

وإنطالًقا من ذلك نقسم هذا املبحث إلي مطلبني وهما :       

االتفاقيات الدولية اليت واجهت اجلرمية املعلوماتية  املطلب األول :   

 املطلب الثاني : التعاون القضائي ملواجهة اجلرمية املعلوماتية . 
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األول املطلب   

 االتفاقيات الدولية اليت واجهت اجلرمية املعلوماتية  

 

يد وتقسيم : همت      

رائم املعلوماتية تعد واحدة من ملواجهة اجلتشريعات الوطنية املقررة اختالف نصوص الال جدال يف أن       

كما سبق أن  –املعلوماتية  ألن جمرمي الصعوبات اليت تواجه اجملتمع الدولي يف احلد من هذه اجلرمية .

علي  تستغل هذا االختالف.  وترتكب جرائمها عرب الدول اليت يكون فيها خطر تطبيق القوانني –ذكرنا 

من غريها من الدول األخرى  ، فالسيادة الوطنية للدول أمر ال ميكن جتاهله ، اإل أن اجملرمني فيها أقل 

لتحقيق املصلحة  رة تنسيق اجلهود بني الدولاملخاطر والتحديات اليت يواجهها اجملتمع الدولي اقتضت ضرو

، ولذا كان ينبغي إبرام اتفاقيات دولية ملواجهة هذه اجلرائم ، وعليه نقسم هذا املطلب إىل العليا للمواطن 

 فرعني : 

. رائم تقنية املعلومات االتفاقية العربية ملكافحة جالفرع األول :   

.  جلرائم املعلوماتية عام اتفاقية بودابست ملكافحة االفرع الثاني :   
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األول الفرع   

م .  2010االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات عام    

م( االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 23/12/2010وقَّع جملس وزراء الداخلية والعدل العرب يف )      

املعلومات، ويأتي ذلك ضمن اجلهود احلثيثة اليت تقوم بها جامعة الدول العربية لتدعيم التدابري األمنية 

 .  (1)ية والبيئة القانونية ملكافحة اجلرائم املتعلِّقة بتقنية املعلومات يف ضوء األسس النظام

وتتكوَّن االتفاقية العربية من ثالٍث وأربعني مادة متثَّلت يف إلزام الدول األطراف بإدخال بعض التعديالت؛       

وهي: أفعال االخرتاق، واالعرتاض غري املشروع ، واالعتداء على سالمة البيانات،  لتجريم جرائم تقنية املعلومات

ْرَمة احلياة اخلاصة، واالعتداء على امللكية الفكرية، وإساءة استخدام وسائل تقنية واالعتداء على ُح

املعلومات، والتزوير، واالحتيال، واجلرائم املتعلِّقة باإلرهاب وغسيل األموال واملخدرات واإلجتار يف اجلنس 

، والتهديد، واالبتزاز، واإلجتار البشري واألعضاء البشرية واألسلحة، واملساس بالِقَيم الدينية أو النظام العام

 يف اآلثار والتَُّحف الفنية، واالستخدام غرياملشروع ألدوات االئتمان والوثائق اإللكرتونية )2( .

وقد عنيت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات مبواجهة عدة جرائم ، ومن أهمها :       

جرمية الدخول غري املشروع : 1  

اض غري املشروع خلط سري البيانات االعرت: 2  

االعتداء على سالمة البيانات : 3  

جرمية إساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات : 4  

جرائم التزوير واالحتيال : 5  

اجلرائم اإلباحية واجلرائم املتعلقة بإنتهاك حق املؤلف : 6  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، م 2013لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق جامعة القاهرة ، عام  ُقدَِّمت ، رسالة  -دراسة مقارنة-حممد محد عمر الغياثني ، اجلرائم املعلوماتية عابرة احلدود  (  د/ 1)

 .  65ص 

 وما بعدها .  70د/ رامي متولي القاضي ، املرجع السابق ، ص (  2)
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وقد جاء  الفصل الثالث والرابع من االتفاقية العربية بتوضيح نطاق تطبيق األحكام اإلجرائية والتعاون     

بسلطات القانوني والقضائي  املتصلة بتسليم اجملرمني واملساعدة املتبادلة بني الدول واملساعدة ذات الصلة أيًضا 

التحقيق  ، والتأكيد على ضرورة أن تلتزم كل دولة طرف تتبنى يف قانونها الداخلي التشريعات واإلجراءات 

 الداخلية ملواجهة اجلرائم املعلوماتية .

االتفاقية العربية  صادقت علىقد   -كما سبق أن ذكرنا  –ومما جتدر اإلشارة إليه أن دولة الكويت      

، وأن مجهورية مصر  (1) 2013لسنة  60مبوجب  القانون رقم  2013ملكافحة جرائم تقنية املعلومات عام 

لسنة  276مبوجب القرار رقم  2014قد أنضمت إىل االتفاقية عام  –كما سبق أن ذكرنا أيضًا  –العربية 

  (2)م .  2014

 الفرع الثاني 

م  2001جرائم املعلوماتية عام  اتفاقية بودابست ملكافحة  

استعرضنا فيما سبق جهود اجلامعة العربية  يف سبيل إبرام اتفاقية عربية ملكافحة اجلرائم اخلاصة بتقنية         

املعلومات حلماية املواطن العربي باعتباره ضحية ومواجهة للجرائم املعلوماتية  العابرة للحدود الواقعة عليهم  بعد 

اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم االلكرتونية .إبرام   

وواقع األمر أنه يف إطار اجلرمية الدولية اليت تقع علي األطفال  وبسبب عدم وجود تشريع دولي ُملِزم للدول     

ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية بصفة عامة فقد فتح جملس أوروبا باب التوقيع على اتفاقية بودابست الدولية يف 

م،وُتَعدُّ الصِّكَّ الدولي األول الذي اجته لتجريم كافة 1/7/2004م، ودخلت حيِّز النفاذ يف  23/11/2001

  (3)السيما اجلرائم املعلوماتية  . أشكال اجلرمية اإللكرتونية 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  21( : راجع سابًقا ، الفرع الثاني من املطلب الثاني من املبحث األول من الفصل األول ، ص 1)

 .. 43( :  راجع سابًقأ ، املبحث األول من الفصل األول ، ص 2) 

الشرطة يف مواجهة اجلرائم املعلوماتية ، جملة راجع يف نفس املعنى د / أمين عبداحلفيظ ، حدود مشروعية دور أجهزة  :( 3) 

.  389، ص  2004يناير  –مركز حبوث الشرطة بأكادميية مبارك ، العدد اخلمس والعشرون   
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وإدراًكا من الدول األعضاء مبجلس أوروبا والدول غري األعضاء واملوقِّعة على االتفاقية لُعْمِق التغيريات اليت     

 mondialisation والعوملة املستمرة   La convergenceوالتقاُرب    numérisationأحدثتها الرقمية 

permanenet   للشبكات املعلوماتيةdes réseaux informatiques    فقد أوضحت املذكرة التفسريية

التكنولوجيا هلذه االتفاقية أن هناك مسة بارزة يف تكنولوجيا املعلومات تتمثَّل يف األثر املرتتِّب على تطوُّر 

واالتصاالت، فبعد أن كان التليفون التقليدي يقتصر على تباُدل الصوت البشري أضحى يتبادل كميات 

كبرية من البيانات اليت حتتوي على أصوات ونصوص وصور فوتوغرافية وأفالم، ومل يقتصر هذا النقل على 

 .( 1) البشر وبعضهم البعض فحسب بل امتد إىل احلاسبات ببعضها البعض 

االوربية اهتماًما بالتوصيات اليت صدرت عن جلنة ت الدول أثناء صياغة االتفاقية َلْووقد َأ     

 الوزراء باالحتاد االوربي، ومن أهمها : 

املتعلِّقة بتنفيذ االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل  85/10التوصية رقم  -

 اجلنائية فيما يتعلق باإلنابة القضائية بشأن اعرتاض االتصاالت السلكية والالسلكية . 

 املتعلِّقة بالَقْرَصَنة يف جمال حقوق التأليف والنشر واحلقوق اجملاورة ,  88/2التوصية رقم  -

 املتعلِّقة بتنظيم استخدام البيانات الشخصية يف قطاع الشرطة .  87/15التوصية رقم  -

املتعلِّقة حبماية البيانات الشخصية يف جمال خدمات االتصاالت  95/4التوصية رقم  -

 السيما اخلدمات اهلاتفية .

توجيهية املتعلِّقة باجلرائم املتصلة بالكمبيوتر اليت توفِّر مبادئ  89/9التوصية رقم  -

 للجهات التشريعية الوطنية بشأن تعريف بعض جرائم الكمبيوتر .

املتعلِّقة باملشاكل اليت يطرحها قانون اإلجراءات ذات الصلة بقانون  95/13التوصية رقم 

 تكنولوجيا املعلومات )2(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  5، مرجع سابق ، ص  ( : أ . د / هاللي عبدالاله أمحد ، اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية معلقًا عليها1)

 وما بعدها .  61د / رامي متولي القاضي ، مرجع سابق ، ص   : (2)
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وأربعني مادة، فجاء الباب األول منها لبيان م على مثاٍن  2001وتضمَّنت اتفاقية بودابست األوروبية لعام     

املصطَلحات املستخَدمة يف االتفاقية، وُتَعدُّ هذه االتفاقية من أوائل االتفاقيات اليت تصدَّت لالستخدام غري 

املشروع للحاسبات وشبكات املعلومات، وتبيَّن ذلك فيما ورد بالقسم األول من الباب الثاني من االتفاقية يف 

لثانية حتى املادة احلادية عشر، وكذلك حتديد معيار مشرَتك لوضع احلد األدنى الذي يسمح باعتبار املادة ا

بعض التصرُّفات من َقِبيل اجلرائم اجلنائية مما فَرض وجود جتانس على املستويني القومي والدولي، وعلى هذا 

فات غري املشروعة، وبشكل خاص الدول لداخلي بني الدول ملقاومة التصراألساس ميكن التواُفق التشريعي ا

 من االتفاقية . (1)التى اختذت تشريعاتها الداخلية معيار أقل صرامة 

ُيَعدُّ الغرض من اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم االلكرتونية  هو استكمال املعاهدات أو الرتتيبات     

 تي : ثنائية أو متعدِّدة األطراف فيما بني األطراف السيما يف اآل

ديسمرب / كانون األول عام  13( االتفاقية األوروبية املتعلِّقة بتسليم اجملرمني اليت ُفِتَحت للتوقيع بباريس يف 1) 

 .  24م، ورقمها يف سلسلة املعاهدات األوربية رقم 1957

وُفِتَح التوقيع بها بسرتاسبور غ  دة املتباَدلة بني الدول يف املسائل اجلنائية،ع( االتفاقية األوروبية املتعلِّقة باملسا2) 

 .  99م، ورقمها يف سلسلة املعاهدات األوربية رقم  1959أبريل /نيسان عام  20يف 

( الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية املتعلِّقة بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واليت ُفِتَح 3) 

 .   (2)99م ، ورقمها بسلسلة املعاهدات األوربية رقم 1978أذار عام  /مارس  17التوقيع بها بسرتاسبورغ يف 

ومن اجلدير بالذكر  أن من الدول العربية اليت صدقت على اتفاقية بودابست دولة املغرب حيث صدقت     

أن  كمام، 1/10/2018م، ودخلت حيِّز النفاذ بالنسبة هلا بتاريخ  29/6/2018علي االتفاقية بتاريخ 

م، وصدَّقت على االتفاقية بتاريخ  23/11/2001ت على االتفاقية بتاريخ عالواليات املتحدة األمريكية قد وق

م، وذلك على الرغم من  1/1/2007م، ودخلت حيِّز النفاذ بالنسبة التفاقية بودابست بتاريخ  29/9/2006

 . م ومل تصدق عليها 1989أنها وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها .  59م، ص  2016جامعة القاهرة ، عام  دكتوراه ، هند جنيب السيد مطر ، اإلثبات يف اجلرائم اإللكرتونية ، رسالة د/ :  ( 1)

من اتفاقية بودابست األوروبية املتعلِّقة باجلرائم اإللكرتونية .  1، فقرة  39( انظر : املادة 2)  
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 املطلب الثاني

ئي ملواجهة اجلرمية املعلوماتية التعاون القضا  

 

طالب املؤمتر الدولي العاشر لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي عقد يف  2000يف عام       

فيينا إىل ضرورة تعزيز التعاون الدولي ملكافحة اجلرائم املعلوماتية باعتبارها جرائم عابرة للحدود االقليمية 

  ( 1)عشرين . للدول ، باعتبارها من التحديات اجلديدة يف القرن احلادي وال

اول كل صورة من لوماتية هو التعاون القضائي ، ونتنومن أبرز صور التعاون الدولي يف جمال اجلرائم املع      

 هذه الصور يف فرع مستقل علي النحو التالي : 

   تسليم اجملرم املعلوماتي الفرع األول : 

  اإلنابة القضائية الفرع الثاني : 

 الفرع األول

اجملرم املعلوماتيتسليم   

احلالي نظرًا للتطورات الالحقة يف أحكام  خيتلف التعريف التقليدي لتسليم اجملرمني عن التعريف "     

ها ؛ قواعد القانون القانون الدولي العام ، السيما إبانً  حماكمات احلرب العاملية الثانية ، واليت من أهم

بي واألخالقي إلي دائرة االلتزام القانوني وصارت أحكامه نظامًا اإلنساني وحتوهلا من االلتزام األد الدولي 

  (2)عاًما دولًيا أمر يتعني مراعاته " 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  16، ص  2006شريف سيد كامل ، احلماية اجلنائية لألطفال ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، عام د / ( : 1)  

( :  د/ أجمد هيكل  ، املسئولية اجلنائية الفردية الدولية أمام القضاء اجلنائي الدولي ، دراسة يف إطار القانون الدولي 2)

 .  6-5، ص  2009، الطبعة الثانية ، عام اإلنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
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 (1)فتسليم اجملرمني لغًة  : حيتوي على لفظني أوهلما : لفظ التسليم ويقال تسلم الشئ أي أخذه وقبضه     

( 2)ه . توتسلمت منه : أي قبض  

 ختلي دولة ألخرى عن شخص ارتكب جرمية لكي حتاكمهوقد عرفه جانب من الفقه اجلنائي بأنه هو : " 

عنها أو لتنفذ فيه احلكم الذي أصدرته عليه حماكمها ، وذلك باعتبار أن الدولة طالبة التسليم هي صاحبة 

  (3)االختصاص الطبيعي أو األوىل مبحاكمته وعقابه " . 

 وهي كاألتي :  وتعد االتفاقية العربية واتفاقية بودابست كأساس لتسليم اجملرم املعلوماتي    

 أواًل : االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات  كأساس لتسليم اجملرمني 

قبل إقرار االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ، ورغبة يف توثيق التعاون األمين يف جمال تسليم     

اجملرمني الفارين من العدالة وافق جملس جامعة الدول العربية على اتفاقية تسليم اجملرمني ) بصفة عامة ( 

، وبعد ذلك أقرت (4) عقاده العادي السادس عشر ، من دور ان 24/9/1952بتاريخ  431مبوجب القرار رقم 

 اتفاقية دعت للتعاون الدولي بني الدول األطراف لتسليم اجملرمني  _وضحنا أكما سبق أن  _اجلامعة العربية 

إلي جواز االعتداد باالتفاقية كأساس قانوني بني الدول األطراف لتسليم  31وقد أشارت االتفاقية يف املادة 

 دت شروط التسليم وهي كاألتي : اجملرمني وحد

: أن تكون من اجلرائم املشار إليها يف الفصل الثاني اليت ال تقل مدة العقوبة السالبة للحرية فيها يف الدولة 1

 عن سنة . 

ر حق الدول األطراف يف : خضوع التسليم للشروط  املنصوص عليها يف الدولة مقدمة طلب التسليم مع تقري2

 ع التعهد بتوجيهه االتهام للجناة . رفض هذا الطلب  م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م .  1960( : املعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية ، مادة سلم ، مطبعة مصر ، عام 1)

 ( : بن منظور " لسان العرب " ، مادة سلم ، اجلزء الثالث ، داراملعارف املصرية . 2)

لدولة  2009لسنة  39وراجع : د / حممد على حممد عبيد احملواث احلمودي ، تسليم اجملرمني وفقًا ألحكام القانون اإلحتادي رقم 

 .  16، ص  2014اه ، عام اإلمارات العربية املتحدة دراسة حتليلية مقارنة ، رسالة دكتور

 . 121بدون سنة ، ص القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –( : د/ عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات 3)

 .  513( : مقدم دكتور  / عبدالكريم صاحل األغربي ، دور الشرطة يف تسليم اجملرمني ،رسالة دكتوراه ،  أكادميية الشرطة ، ص 4)
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 ثانيًا : اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية كأساس لتسليم اجملرمني . 

تعد اتفاقية بودابست كأساس لتسليم اجلناة مرتكيب اجلرائم املعلوماتية ، فقد نصت االتفاقية على تسليم     

أ و الدول  الدولتني اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية معاقب عليها يف تاجملرمني يف حالة إذ ما كان

يف تقل العقوبة املقيدة للحرية  عن سنة  أو عقوبة أشد ، ونصت على تطبيق العقوبة األقل  األطراف املعنيني وأال

 حالة وجود اتفاقية ثنائية بني الدولتني . 

تعد اتفاقية بودابست  مني مشروط على اتفاقية تسليم  أنوقد أقرت للدول اليت ال جتعل تسليم اجملر    

( من 13-2كأساس لتسليم اجملرمني بالنسبة هلم ، واعتربت االتفاقية اجلرائم املنصوص عليها من املادة ) 

 اجلرائم اليت جيوز فيها التسليم . 

 الفرع الثاني 

 . اإلنابة القضائية 

القانون اخلاص ، اجتهت الدول فيما  "قياًسا على الوكالة أو النيابة اليت تتم بني األفراد يف إطار عالقات    

ملصلحة دولة  بينها إلي امكانية أن ينيب بعضها بعًضا يف اختاذ بعض االجراءات اجلنائية على أرضها ولكن

قضائية الدولية تفرتض قيام دولة ، بناءً على طلب دولة أخرى ، باختاذ بعض إجراءات أخرى . فاإلنابة ال

ليس ملصلحتها ويف  –التحقيق اجلنائي على أرضها ملصلحة هذه األخرية . حبيث تعمل الدولة النائبة أو املنفذة 

التعاون دة من أدوات وإمنا حلساب ومصلحة دولة أخرى . وتعد اإلنابة يف هذا املعنى ، واح –قضية ختصها 

مجاعية أو ثنائية سواء . وقد اختذ هذا التعاون هذا التعاون صورة اتفاقيات دولية  الدولي يف مكافحة اجلرمية

اختذت عنوانأ هلا اتفاقيات املساعدة القضائية فى املسائل اجلنائية ، أو اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي . 

دة مثل تبادل املعلومات وتشجيع الزيارات والندوات ، وإعالن الوثائق واألوراق ويتخذ هذا التعاون صوًرا متعد

القضائية وغري القضائية وتبليغها وحضور الشهود واخلرباء يف املواد اجلنائية واالعرتاف باالحكام الصادرة فى 

 ( 1)املواد اجلنائية ، وتسليم اجملرمني ، واإلنابة القضائية . " 

أنه ال ميكن ألى دولة من دول العامل أن تواجه  –يف ظل التقدم التكنولوجي  –ابتة اليوم واحلقيقة الث    

  مبفردها ، إمنا يتطلب األمر تعاوًنا مثمرًا بني الدول . ويرجع ضرورة اللجوء هلذا النوع من  ظاهرة اإلجرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العربية ، بدون رقم طبعة ، عام ( : د/ عمر سامل ، اإلنابة القضائية الدولية فى املسائل اجلنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهض1)

 .  5، ص  2011
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ه ، باإلضافة إىل سهولة ترحك العناصر لعدة أمور من أهمها اتساع مسرح العديد من اجلرائم وامتدادالتعاون 

عن بعد . غري أن اجلهود  وتنقلها ، وهروبها ، وإختفائها ، باإلضافة إىل قيام أنشطتها اإلجراميةاإلجرامية،  

وائق احلدود هلا الدول بغرض تعقب األنشطة اإلجرامية وحتقيق العدالة اجلنائية غالبُا ما تصطدم بعاليت تبذ

 وعليه نوضح األتي :   (1) وسيادتها على إقليمها .  الوطنية للدولة األخرى

 يف االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات .  : املساعدة املتبادلةأ 

قية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات نصوًصا متعلقة باملساعدة املتبادلة بني الدول تضمنت االتفا    

 األعضاء ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ومن أبرزها : 

: حثت االتفاقية الدول األطراف علي التعاون فيما بينها وتقديم املساعدة املتبادلة  لغايات التحقيق ومجع األدلة 1

  (2). وأن يكون الطلب خطي ملعلوماتية فى اجلرائم ا

حثت االتفاقية الدول األطراف تبادل املعلومات فيما بينهم اليت حصلت عليها الدولة أثناء التحقيقات : 2

 باإلضافة إىل اختاذ إجراءات املساعدة املتبادلة . 

حق الدولة األخرى  رفض طلب املساعدة إذا كانت متعلقة جبرائم  35وقد تضمنت االتفاقية يف املادة : 3

 سياسية أو جرائم متعلقة باألمن أو النظام أو املصاحل األساسية . 

 ب: املساعدة املتبادلة يف اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية . 

اقية على اإلجراءات املتعلقة باملساعدة القضائية يف حالة عدم وجود اتفاقية ( من االتف27املادة )  تضمنت     

دولية واجبة التطبيق بشأن الطلبات املتعلقة باملساعدة املتبادلة ، وتضمنت أن يتم رفض طلب املساعدة إذا كان 

 . ( 3) الطلب  متعلق جبرمية سياسية ، أو أن الطلب ميس سيادة الدول أو األمن أو النظام العام

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د / زياد إبراهيم شيحا ، اإلنابة القضائية الدولية يف املسائل اجلنائية ونطاق العالقات اخلاصة الدولية ، دار النهضة (  : 1)

 .  5، ص  2015العربية ، الطبعة األوىل ، عام 

 من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات  .  32( : املادة 2)

 .  132ابق ، ص ( : د/ رامي القاضي ، مرجع س3)
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 خامتة

اجلرائم املعلوماتية تعترب واحدة من أهم أشكال اجلرمية يف الوقت احلاضر نظًرا لتطور التكنولوجيا         

ووجود جمرمني على دراية تقنية كبرية باألجهزة احلديثة ، وعلى الرغم من ذلك مل تنل حقها من الدراسة 

املقصود بالبيانات واملعلومات اليت تعد والتأصيل من الفقه العربي  . وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة بيان 

حمل هلذه اجلرمية ، وإبراز مفهوم اجلرمية املعلوماتية ، فاألختالف مل يكن فقط يف مسميات اجلرمية وإمنا 

 كان أيًضأ يف ماهيتها . 

 وأتضح من خالل هذه الدراسة أن اجملرم املعلوماتي له مسات وخصائص متيزه عن غريه من اجملرمني    

 نظرًا لكونه يتسم بعدة مسات تتمثل فى املعرفة التقنية العالية ، وقدرته الفنية الفائقة على ارتكاب نيقليديالت

 . املعلوماتي اجلرمية املعلوماتية بدون عنف ، ولكونه يتصف بالذكاء 

اتفاقيتني :  تبع موضوع اجلرائم املعلوماتية فى كل االتفاقيات الدولية فقد اخرتناالصعب ت وملا كان من    

 باعتبارها صورة من التعاون الدولي 2010األوىل هي االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات عام 

، باعتبارها صورة للتعاون   2001اإلقليمي ، والثانية هى اتفاقية بودابست ملواجهة جرائم املعلوماتية عام 

يت تنطوي على جرائم املعلومات الالتشريعات األجنبية يف مواجهة والدولي اجلماعي، وأبرزنا دور الدول العربية 

ب وأمنهم  ، وإىل جانب ذلك  مسألة تسليم جمرمي اجلرائم املعلوماتية واإلنابة القضائية املساس بسالمة الشعو

 . الدولية يف املسائل اجلنائية 

ثنائية اتفاقية أو  وجود قانون وطين يتمثل يف ويف هذا السياق ، فإن األساس القانوني لإلنابة القضائية إمنا     

أو مجاعية ، ويرتتب على ذلك أن غيبة هذا االساس حيول دون وجود اإلنابة القضائية يف اجلرائم املعلوماتية . 

تستند على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات يف حالة عدم   -على سبيل املثال  -فالدول العربية 

 .   قانون داخلي أو اتفاقية ثنائية أو مجاعية , والقول بغري ذلك ينطوي على خمالفة للشرعية اإلجرائية وجود
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 التوصيات 

التوصيات اليت توصلنا إليها واليت ة نود أن نشري إىل أبرز باإلضافة إىل املالحظات اليت أوردناها يف الدراس    

 ميكن عرض أهمها يف األتي : 

املعلومات والبيانات مع فكرة عاملية  _كما أوضحنا سابًقا  _ _جيب أن يتالءم تعريف اجلرمية املعلوماتية :  1

مقبواًل ومفهومًا على املستوي الوطين والدولي ، مع األخذ يف االعتبار يف هذا التعريف ، حبيث يكون التعريف 

جيد من صور للجرمية املعلوماتية ؛ نتيجة هلذا  التطور املتالحق لتكنولوجيا احلاسبات األلية ، لتستوعب ما

 التطور . 

املتقاعس يف اإلبالغ عن حاالت االخرتاق ملسألة األوربية و اتفاقية بودابست مل يتعرض القانون الكوييت أ: 2

تنع عن التبيلغ عن هذه اجلرائم ، فقد أوضحنا سابًقا أن مي هل يعد ممناليت تقع على احلاسبات األلية ، و

بعض الشركات واملؤسسات املالية متتنع عن اإلبالغ عن اجلرائم املعلوماتية  الواقعة عليها ختوًفا من املساس 

وثقة العمالء . وإنطالًقا من ذلك جيب سن قانون يلزم املواطنني بالكشف الفوري عن أي ، مبركزها املالي 

 اقات ألمن احلاسبات األلية . خرتا

تعريفهم حبجم بني املستخدمني وكيفية تفادي التعدي على بياناتهم الشخصية و تقينضرورة نشر الوعي ال: 3

 . يف حالة عدم اختاذ االحتياطات الوقائية الالزمة هلم  اخلطورة اليت ترصد

التحري والتحقيق، واحملاكمة حول جرائم جمال للكوادر البشرية العاملني يف عقد دورات مكثفة ضرورة : 4

، واجلرائم املرتبطة بها، والنظر يف تضمني ب األلياآللية للمعطيات وتطبيقات احلاساملساس بأنظمة املعاجلة 

 اجلرائم املعلوماتية . موضوعات عن واحلقوق الشرطة ومعاهد تدريب  مناهج التحقيق اجلنائي يف كليات

وحجمها ، وطنية متخصصة ، وخيتص بتحليل أشكال اجلرائم املعلوماتية إنشاء عدة مراكز ضرورة : 5

  ووضع دراسات لتحليل شخصية مرتكيب هذه اجلرائم التقنية احلديثة . 

الكويت بالتنسيق مع وزارة االتصاالت  خطط وبرامج حلماية أمن البنى دولة : ضرورة وضع وزارة الداخلية يف 6

حتسني أداء نظم تأمني أنظمة املعلومات مبراجعة كافة خطط ات ، واملعلومالتحتية لالتصاالت وتكنولوجيا 

 .النظامعدة مرات الخرتاق جودة، واليت أستغلها املخرتقني تأمني النظام وإغالق كافة الثغرات اليت كانت مو

، والشرطي ، مبا حيقق ب التشريعي والقضائي اجلانالكويت والدول العربية على مستوى  التعاون بني دولة ضرورة توطيد: 7

 الفعالية يف مكافحة اجلرائم املعلوماتية ، واحلد منها .
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 قائمة املراجع 

 أواًل : املراجع العامة : 

عام تها علي قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، كاسارة املعلومات وانعد/ حممد سامي الشوا ، ثو( :  1)

 م .  2003

( : د / هشام حممد فريد رستم ، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات ، مكتبة األالت احلديثة ، عام 2)

،بدون رقم طبعة  القاهرة  .  1994   

(: د/ نائلة عادل حممد فريد قورة ، جرائم احلاسب األلي االقتصادية : دراسة نظرية وتطبيقية ، منشوارت 3)

، طبعة أوىل  .  0520احلليب احلقوقية ، عام   

( : د / دخلاز صالح يوناني ، احلماية اجلنائية املوضوعية للمعلوماتية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر 4) 

.   2016اجلامعي باالسكندرية ،   

عبدالعال الديربى ، أ / حممد صادق إمساعيل ، اجلرائم االلكرتونية ، دراسة قانونية قضائية  /د ( : 5) 

أحدث التشريعات العربية فى جمال مكافحة جرائم املعلوماتية واالنرتنت ، الطبعة األوىل ، عام مقارنة مع 

.  ركز القومى لإلصدارات القانونية م ، امل 2012  

، : د / أمحد خليفة امللط  ، اجلرائم املعلوماتية ،دراسة مقارنة ،  دار الفكر اجلامعي باالسكندرية ( 6)

. م  0062الطبعة الثانية ، عام   

د / عمرو إبراهيم الوقاد ، احلماية اجلنائية للمعلوماتية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، بدون رقم ( : 7)

.  1999طبعة ، عام   

د / أمحد حسام طه متام ، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب  األلي  ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ( : 8) 

.   2000 بية ، القاهرة ، عامالعر  

 الطبعة األوليدار النهضة العربية ، د / حامت عبدالرمحن منصور الشحات ، اإلجرام املعلوماتي  ، ( :  9) 

.  ، القاهرة 2002،عام    
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د / عمر حممد بن يونس ،ترمجة وعرض  التحكم فى جرائم احلاسوب وردعها:  املراقبة الدولية ( :  10)  

النهضة العربية ، م  ، دار  1999رشد األمم املتحدة ، عام ة العربية ، ملئية ، ملخص الرتمجللسياسة اجلنا

. القاهرة   

دار النهضة د / هالىل عبدالاله أمحد ، إتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية معلقا عليها ،  ( : 11)

. 2011لطبعة الثامنة ، عام العربية ، ا  

د/ أسامة عبداهلل قايد ، احلماية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ، دراسة مقارنة يف القانون  ( : 12) 

ون رقم طبعة ، عام الفرنسي واألمريكي واملصري وفًقأ ألخر التعديالت التشريعية ، دار النهضة العربية ، بد

. م  2015  

.   1972قاب ، بدون ناشر ، عام يف علم اإلجرام والع : د / جالل ثروت ، الظاهرة اإلجرامية ، دراسة( 13)  

 : د/ أسامة عبداهلل قايد ، شرح قانون العقوبات العام النظرية العامة للجرمية ، دار النهضة العربية ،( 14)

.   2014بدون رقم طبعة ، عام   

. هــ  1404 ر الطبعة األوليحممد حبيب املاوردي : األحكام السلطانية  ، دار الفك ( : 15)   

.      117 /9صحيج البخاري  ( : 16)  

،  املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب األلي وأبعادها الدولية –د/ عمر الفاروق احلسيين ( :  17)

.  1995الطبعة الثانية سنة   

مغنطة ، دار النهضة د / مجيل عبدالباقي الصغري ، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات  االئتمان امل(  18)

. م 1999العربية ، عام   

.1999دار النهضة العربية ، عام د/ هدي حامد  قشقوش ، جرائم احلاسب األلي يف التشريع املقارن ، (  19)  

د/ خالد ممدوح إبراهيم ، التقاضي اإللكرتوني ، الدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أمام احملاكم ،  (  20)

.   2007الفكر اجلامعي ، عام دار   

د / علي عبدالقادر القهوجي ، احلماية اجلنائية لربامج احلاسب األلي ، دار اجلامعة اجلديدة ،  ( 21)

.  م  1997 اإلسكندرية ،عام   
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 د / سامي حممد الشوا ، ثورة املعلومات وإنعكاساتها علي قانون العقوبات ، دار النهضة العربية  ( : 22)

.   رقم طبعة وسنة النشر ،بدون   

د/ خالد ممدوح إبراهيم ، التقاضي اإللكرتوني ، الدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أمام احملاكم ،  ( : 23)

.   2007الفكر اجلامعي ، عام دار   

 بعةد / هاللي عبدالاله  أمحد ، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية ، دراسة مقارنة ، الط( : 24)

. 2000األوىل ، دار النهضة ،    

د/ رامي متولي القاضي ، مكافحة احلرائم املعلوماتية يف التشريعات املقارنة ويف ضوء االتفاقيات ( : 25)

. 2011الطبعة األوىل ، عام واملواثيق الدولية ، دار النهضة العربية ،   

وملف ألشهر حماكمات يف مصر ، مكتبة  ( : املستشار / حممد فهيم درويش ، اجلرمية وعصر العوملة26)

.  2000وبدون رقم طبعة ، عام كلية احلقوق جامعة القاهرة ، بدون ناشر   

قم طبعة ، : د / عبدالرمحن محوده ، مكافحة اجلرائم املعلوماتية ، دراسة حتليلية ، بدون ناشر ور( 27)

. 2009الرياض ،   

القصد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية ، دراسة تأصيلية مقارنة  ر / مروان بن مرزوق الروقي ،( :  الدكتو28) 

. 2013د ، الطبعة االولي ، عام ، مكتبة القانون واالقتصا  

: د / عبدالفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكومبيوتر واالنرتنت يف القانون العربي النموذجي   (29)

.    2006،دراسة متعمقة يف القانون املعلوماتي ، دار الفكر اجلامعي ،  الطبعة األوىل ، عام   

الثانية ، عام ، الطبعة : د / شريف سيد كامل ، احلماية اجلنائية لألطفال ، دار النهضة العربية ( 30) 

2006  .  

أمام القضاء اجلنائي الدولي ، دراسة يف إطار  ( :  د/ أجمد هيكل  ، املسئولية اجلنائية الفردية الدولية31)

.  2009طبعة الثانية ، عام القانون الدولي اإلنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ال  

م .  1960ربية ، مادة سلم ، مطبعة مصر ، عام ( : املعجم الوسيط ، معجم اللغة الع32)  

( : بن منظور " لسان العرب " ، مادة سلم ، اجلزء الثالث ، داراملعارف املصرية .33)  
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بدون القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –( : د/ عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات 43)

. سنة   

،  ابة القضائية الدولية فى املسائل اجلنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية( : د/ عمر سامل ، اإلن35)

.   2011بدون رقم طبعة ، عام   

: د/ حممد عبيد الكعيب ، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة االنرتنت ، دار النهضة ( 36)

.  م2009العربية ، بدون رقم طبعة ، عام   

املستشار الدكتور / عبدالفتاح بيومي حجازي ، حنو صياغة نظرية عامة يف علم اجلرمية واجملرم ( : 37)

اث بسبب واجملرم املعلوماتي إحنراف األحد املعلوماتي : دراسة منعمقة يف التعريف جبرائم التقنية احلديثة

.2009طبعة األوىل ، عام ال مكافحة إدمان اإلنرتنت لدى بعض الفئات ، دار النهضة العربية ، –اإلنرتنت   

  2007فكر اجلامعي ، عام د / سامي علي حامد عياد ، اجلرمية املعلوماتية وإجرام اإلنرتنت ، دار ال( : 38)

(  : د / زياد إبراهيم شيحا ، اإلنابة القضائية الدولية يف املسائل اجلنائية ونطاق العالقات اخلاصة   39 )

.   2015، عام  ة ، الطبعة األوىلالدولية ، دار النهضة العربي  

 

 رسائل املاجستري والدكتوراةثانيًا : 

د / معاذ سليمان راشد حممد املال ، املسئولية اجلنائية عن إساءة استعمال اهلاتف احملمول دراسة مقارنة ( : 1)

.م  2013معة عني مشس ، عام يف القانون اجلنائى ، جا ة، رسالة قدمت لنيل درجة الدكتورا  

( : د/ محام عبداللطيف  عبدالشافعي حنفي معوض ، احلماية اجلنائية للربامج والبيانات املعاجلة 2)

. 2017حقوق القاهرة ، عام  ، رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراةإلكرتونًيأ ، دراسة مقارنة   

دراسة مقارنة ، رسالة  ، ( :  د/ بشري حممد الفيتوري كندي ، اجلرائم املعلوماتية يف التشريع اللييب3)

. 2017يف القانون اجلنائي ، جامعة القاهرة ، عام  دكتوراة  

دكتور / أمحدحممود  مصطفي ، جرائم احلاسبات األلية يف التشريع املصري ، دراسة مقارنة ، رسالة ( : 4)

كلية احلقوق جامعة القاهرة  . ةدكتورا  
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املرتكبة عرب اإلنرتنت ، رسالة ماجستري جبامعة الدول العربية حممد أمني أمحد الشوابكة ، اجلرائم ( : 5) 

.  2002ة والعلوم ، القاهرة ، عام املنظمة العربية للرتبية والثقاف  

يف القانون اجلنائي ، جامعة  دكتوراة ( : د / أمحد فكرى طه ، اجلرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت ، رسالة6) 

. 2018القاهرة  ، عام   

ليم بركات أمحد غزال ، احلماية اجلنائية املوضوعية لتعامالت الشبكة الدولية للمعلومات ، عبداحل( : 7)

. م 2014معة املنصورة ، عام ، يف القانون  من جا لة ُقدَِّمت  لنيل درجة الدكتوراةرسا  

لة ُقدَِّمت  رسا ( انظر : حممد صالح حممد عبداملنعم ، اجلرائم اإللكرتونية وحتدياتها " دراسة مقارنة "  ،8)

. م  2017جامعة املنصورة ، عام يف احلقوق من  لنيل درجة الدكتوراة  

دراسة حتليلية تأصيلية  -راشد حممد املري ، اجلرائم اإللكرتونية يف ظل الفكر اجلنائي املعاصرد/  :  (9)

.م  2013 ن جامعة القاهرة ،عاميف احلقوق مة لة ُقدَِّمت لنيل درجة الدكتورا، رسا-مقارنة    

( : الباحثة / عذارى سعود عبداحملسن ، الضبط والتفتيش يف جرائم احلاسب األلي ، رسالة ماجستري ، 10)

.  2016جامعة القاهرة ، عام   

مقارنة ،  : د/ خالد عايد جاسم العنزي ، اجلرائم االلكرتونية وتأثريها علي االقتصاد القومي ، دراسة(11)

.  رسالة دكتوراة  

ة ُقدَِّمت  لنيل ، رسال -دراسة مقارنة-د/  حممد محد عمر الغياثني ، اجلرائم املعلوماتية عابرة احلدود (  12)

م،  2013يف احلقوق جامعة القاهرة ، عام درجة الدكتوراة   

،  جامعة القاهرة ،  رائم اإللكرتونية ، رسالة دكتوراة(  : د/ هند جنيب السيد مطر ، اإلثبات يف اجل13)

وما بعدها .  59م، ص  0162عام   

د / حممد على حممد عبيد احملواث احلمودي ، تسليم اجملرمني وفقًا ألحكام القانون اإلحتادي رقم  (: 14)

. 2014، عام  سالة دكتوراةلدولة اإلمارات العربية املتحدة دراسة حتليلية مقارنة ، ر 2009لسنة  39  

،   ليم اجملرمني ،رسالة دكتوراةربي ، دور الشرطة يف تس( : مقدم دكتور  / عبدالكريم صاحل األغ15)

.  أكادميية الشرطة   
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واملؤمترات  والبحوث  جملالت العلمية اثالُثا :   

( : أمحد وهدان ،االنعكاسات األمنية للعوملة دراسة يف أثر العوملة على اجلرمية املنظمة ، اجمللة اجلنائية 1)

م .   2001يوليو  ، عام  واألربعون ، العددان األول والثانى ، مارس /القومية ، اجمللد الرابع   

يف اجملال األمين اخلصائص والتطبيقات   ata BIB: د/ حممد عاشور ، دور تقنيات البيات الكربي  ( 2)

  .شرطة دبى وجامعة القاهرة  والتحديات ، املؤمتر العلمى الثانوى الدولي الثامن بني كلية

( : د/ حممد منصور محزة ،  الضوابط الشرعية والقانونية الستخدام التليفون احملمول  ، حبث ُمَقدَّم 3)

/  4 /28- 27ملؤمتر كلية احلقوق بعنوان اجلوانب القانونية واالقتصادية للهاتف احملمول يف الفرتة من 

جامعة بنها ،  -ا كلية احلقوق جملة الفكر القانوني واالقتصادي جملة فصلية حمكمة تصدره -م،  2010

م .  2010  

د/ سليمان أمحد فضل : البعد الدولي للجرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها ، ورقة عمل مقدمة لندوة (: 4)

. 9/1/2011الشرطة ، القاهرة ، إجنازات ، مركز حبوث الشرطة بأكادميية  –الواقع األمين مسئوليات   

اسة اجلنائية املعاصرة  يف جرائم نظم املعلومات ) ي، مشكالت الس( : د / حممد حمي الدين عوض 5)

الكمبيوتر ( ، قسم اجلرائم الواقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، حبث مقدم للمؤمتر السادس للجمعية 

. 1993أكتوبر ، عام  28لي يوم إ 25املصرية للقانون اجلنائي ، القاهرة ،  يف الفرتة من يوم   

   2015نيسان /أبريل  19-12العمل  من مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ، يف الفرتة من  ( : ورقة6) 

.A/CONF/222/8 

دراسة حتليلية  -د/ أمحد عبدالاله املراغي ، اجلرمية االلكرتونية ودور القانون اجلنائي يف احلد منها  : (7)

ر لكلية احلقوق جامعة أسيوط ، عنوان املؤمتر ، حبث ُمَقدَّم إىل املؤمتر العلمي العاش -تأصيلية مقارنة 

.  م2016أبريل سنة   6- 5)العصر الرقمي واشكالياته القانونية (، يف الفرتة من   

د / أمين عبداحلفيظ ، حدود مشروعية دور أجهزة الشرطة يف مواجهة اجلرائم املعلوماتية ، جملة مركز  ( 8)

.  2004يناير  –حبوث الشرطة بأكادميية مبارك ، العدد اخلمس والعشرون   
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 رابًعأ : اجلرائد الرمسية : 

 . 2018أغسطس ، عام  14مكرر ج ، السنة احلادية والستون ، يف  32اجلريدة الرمسية ، العدد ( : 1)

.  م 2015يوليو  عام  21  املنشور يف ،  1244العدد رقم     -اجلريدة الرمسية  بالكويت ( : 2)  

.  2006، عام  442(  :  اجلريدة الرمسية باإلمارات ، العدد رقم 3)  

م . 2018أعسطس عام  14مكرر ج ، السنة احلادية والستون ، يف  32الرمسية ، العدد رقم ( :  اجلريدة 4)  

م.2014نوفمرب عام  13يف  46العدد  -(    اجلريدة الرمسية  5)   

م . 2014ديسمرب  عام   15ُمَكرَّر )أ (  يف   50العدد   -(  الوقائع املصرية 6)   

م  . 2015يونية عام   11يف  24العدد  –(   اجلريدة الرمسية 7)  

.  2017مايو عام    2مكرر )ب ( يف  17(  الوقائع املصرية العدد  8)   

م .2014يناير عام   18ُمَكرَّر ) أ ( يف  3العدد -( :  اجلريدة الرمسية 9)  

. املتعلق باجلرائم االلكرتونية ، فلسطني 2018لسنة  10(: القرار بقانون رقم 10)  

نية : القرأيات خامسًا : األ  

، سورة املطففني .  29( :  أية رقم 1)   

، سورة املرسالت .  46( : أية رقم 2)  

، سورة الشعراء .  99( :  أية رقم 3)  

من سورة يونس . 82( : أية رقم 4)  

(. 28،  27(: سورة النور ، اآليتان رقم ) 5)   
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