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 المقدمة 

فهي  والمكان  الزمان  بتطور  الجريمة  تنشأ    قديمة ومستمرة   ةاجتماعي  ةظاهر  تتطور 

الصراع على   الالمتناهيال شباع  إ بسبب  المشهود    حاجات  التقني  التطور  تظهر  ومع 

اإللكترونية الجريمة  المعاصر  الوقت  والتي  في  ة  ستجدمُ ة  يإجرام ة  ظاهرتُعد  ؛ 

المُ ة  حدثستومُ    وبرامج( ومعلومات    بيانات)   الواسعة  التقنيةتها  بدالال عطيات  تستهدف 

 . الظاهرةهذه ة لمعالجة االلتفات بجدي ينبغي واعها ولهذا أن بكافةة  ومعنوية وقيم مادي

ابعاد   اإللكترونية وتعددت  أ  جديدا    عدا  بُ   اكتسبتو  الجريمة  فيقوم    دواتهابتطور 

 ،هدافهم غير المشروعةدعم أجه التقدم العلمي والتكنولوجي في  أو ن بتطبيق  وُمجرمال

والبريد   كالهاتف  المتعددة  بأشكالها  التكنولوجيا  لوسائل  المستمر  لالستخدام  ونتيجة 

االجتماعي   التواصل  ومواقع  البلوتوث  عن  فضال   اإللكترونية  والمواقع  اإللكتروني 

الفت  تقصدها  التي  والمنتديات  المواقع  من  بوجٍه عام  وغيرها  والشباب  واألطفال  يات 

انهم   التكنولوجيا  استخداما    االكثروبحكم  لهذه  الخاطئ  االستخدام  أفة  انتشرت  لها، 

اشكاله؛   باختالف  اإللكتروني  التحرش  ظاهرة  استخدام  والذي  وهي  طريق  عن  يتم 

تواجد في   المحتوية على روابط جنسية كما  العشوائية  المواقع اإللكترونية والرسائل 

والمواقع  ا اإللكترونية  الثقافة  بنشر  الخاصة  المنتديات  من  العديد  األخيرة  آلونة 

 اإلباحية التي تُساعد على االنحراف. 

  هو   المتحرش  يحتاجه  ما  ل  ك و  الجسدي،  للتحرش  امتداد ا   اإللكتروني  التحرش  ويُعتبر

  التي   الكثيرة  المعلومات   في  قوته  تكمن  حيث   ومودم،   كمبيوتر  جهاز  إلى  الوصول

  قد   األخير  أن  طالما   اإلنترنت  طريق  عن  اختارها  التي   الضحية  عن  جمعها   يستطيع

  اإلنترنت   مستخدمي   جميع  يصبح  وبذلك   الشخصية،  والبيانات  بالمعلومات   ا  ممل  أصبح

من    .اإللكتروني   للتحرش   عرضة   النوع  هذا  على  التعرف  سنحاول  تقدم  ما  وعلى 

إلكترونية   كجريمة  اإللكتروني  التحرش  في  البحث  خالل  من  وذلك  اإلجرام 

الجنائي   الجهود  والمسئولية  وأهم  الجريمة  هذه  على  الالتشريعية  ألطراف  متخذة 

 . اإللكترونيةالمستويات المحلية واإلقليمية والدولية في مجابهة الجريمة  
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 خطة الدراسة: 

  اإللكتروني التحرش جريمة وأركان : صوراألول المبحث
 .اإللكتروني التحرش صوراألول:  المطلب
 .الوضعية  القوانين في اإللكتروني التحرش جريمة أركانالثاني:  المطلب
 . اإلسالمية  الشريعة في اإللكتروني التحرش جريمة أركانالثالث:  المطلب
 إلكترونية ة م يجرك اإللكتروني التحرش جريمةعن  الجنائية المسئولية: الثانيالمبحث 
 .للجاني  الجنائية المسئولية :  األول المطلب

 ).المستضيفومتعهد اإليواء )  الخدمة  لمزود الجنائية  المسئولية: الثاني المطلب
 اإللكترونية الجرائم لُمكافحة الدولية الجهود: الثالث المبحث
 .الجريمة اإللكترونية ُمكافحة فيت ساهم التي والعربية الدولية األول: القوانين المطلب
 .العربية التشريعات في اإللكترونية  الجرائم  اثبات  الثاني: أدلة المطلب
 .اإللكترونية الجريمة من للحد الدولي الثالث: التعاون المطلب
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 األول المبحث 

 جريمة التحرش اإللكتروني   صور وأركان

 :وتقسيم تمهيد

اإللكتروني  ساهم   التحرش  النتشار  التصدي  في  المعلوماتية  الجرائم  ُمكافحة  نظام 

ولكنه لم يقض عليه ولقد عانى كثيرون من مستخدمي األجهزة اإللكترونية الموصلة  

تبدأ باإللحاح بالتعارف    ُمضايقاتمن تعرضهم ألشكال ُمختلفة من ال  نترنتبشبكة اإل 

من اشخاص ال يعرفونهم وتستمر بتعرضهم للمالحقة والتعقب من جانب آخرين ممن  

 . لديهم خالفات شخصية معهم

من   للتحرش  المرء  يتعرض  الهوية  أوقد  مجهولي  من  او  له  معروفين   (1)شخاص 

استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    نهأويُعرف التحرش اإللكتروني ب 

والزالت الصورة    .(2)تعمد  مُ   خرين في شكلٍ في إيذاء اآل   ةمن جانب فرد او مجموع

( 3)حيال فرض عقوبة على الُمتحرشين الكترونيا  في عالمنا العربي مشوشه تنظيميا   

اإللكتروني التحرش  جريمة  صور  نُبين  متتابعة  مطالب  ثالثة  في    وفي  وأركانها 

 القوانين الوضعية والشرعية اإلسالمية وذلك على النحو التالي:  

 . اإللكتروني التحرش األول: صور المطلب

 أركان جريمة التحرش اإللكتروني في القوانين الوضعية. :المطلب الثاني

 أركان جريمة التحرش اإللكتروني في الشريعة اإلسالمية. :المطلب الثالث

 

                                                                                                                  
د/خالد الشرقاوي السموني، مكافحة الجرائم اإللكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي ونشر في    ((1

   www.startimes.comم.  19/3/2012
م على الرابط  30/10/2014انظر: نورا جبران تعريف التحرش اإللكتروني في مجلة الحياة نُشر بتاريخ    ((2

www.alhayat.com   
 م. 2007حمدان محمود، التحرش اإللكتروني عبر االنترنت األكاديمية العربية لخدمات الباحثين  ((3

http://www.startimes.com/
http://www.alhayat.com/
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 األول المطلب 

 صور التحرش اإللكتروني 

 : تمهيد

والتكنولوجي    التطور من   هنشهد  الذيالتقني  التي  التشريعات  بكثير  يسبق  اليوم 

تواكب ان  والمفترض  مجموعذلك  يستدعى  ه  وال ة  اتخاذ  الخطوات    جراءات من 

على   باأل كاالستراتيجية  وبينها  األصعدة  وافة  خطوات  ضمن   إجراءات خص  تدخل 

التنظيمي ال  بوتيرسيالنطاق  يمتاز  التكنولوجي  التطور  ان  الكثير م    ةما  يجعل  تسارعة 

الزمنمن النصوص واأل  القائمة غير منطبقة وقد تجاوزها  التنظيمية  بيئة   وان   ،حكام 

التطور   من  القدر  على    ومتواصلً اً  كبيراً  تحديالتشريع  ة  وظيفتواجه  بهذا  فقط  ليس 

 . الدولة المعنية به بل امام المجتمع الدولي برمته

  (:1) لكترونيـ التحرش عبر البريد اإل

ت   احتماليلم  بالم  ة  عد  مرتبطة  الجنسي  للتحرش  الشخص  بين تعرض  المباشرة  قابلة 

تحرشال التواصل ال فوالضحية    م  ال  لكترونيمع انتشار وسائل    م تحرش أصبح بإمكان 

وأ  فيالشخص    إلىالوصول   مكان  مستأ  فيي  من  الكثير  يعاني  اذ  وقت  دمي  خي 

بشبك الموصولة  اللكترونية  واألجهزة  االجتماعي  التواصل  من   نترنتال ة  شبكات 

للرسائل غيراستلمهم   التي قد  المتكرر  ة  تحتوي على عبارات او شتائم جنسي  اللئقة 

صور جنسياً  او  مشاهد  او  ،  (2)ة  او  الضحية  صور  باستخدام  واالبتزاز  التهديد  او 

فعلً  موافق  استخدامها  ومشة  دون  عمله  دون  من  او  ذات    فيركتها  اصاحبها  مواقع 

 طابع جنسي او مقرونه بعبارات غير الئقة.

انتشار   إلى  نترنتال ة  تعرض مستخدمي شبكة  مكانيإوقد زادت   بسبب  التحرش  هذا 

والفراغ  ة  ثقاف جهة  من  الشخصية  والمعلومات  الصور  نشر  خلل  من  االستعراض 

والعاط  طويل  فيالنفسي  ساعات  لقضاء  االشخاص  بعض  يدفع  شبكة  الذي  ة  على 

يذاء االخرين من جهة اخرى وال  إ  فيوالرغبة    نترنتدمان ال إ  إلىقد تصل    نترنتال 

العديد من الرجال من تلقيهم لرسائل غير   اذ يشكوإيقتصر التحرش فقط على الفتيات  

 عبارات غير الئقة.  تتضمن صورة مناسب

أكثر شمل  نترنتومع انتشار ال  لكترونيالتحرش باستخدام البريد ال ة وقد بدأت ظاهر

غرف بوك    التحرش  الفيس  مثل  االجتماعي  التواصل  ومواقع  والمنتديات  الدردشة 

التحرش عن تحول  كما  والواتساب  ال   وتويتر  التركيز على    نترنتطريق  مجرد  من 

                                                                                                                  
 .252د/ على محمد، شمول التكنولوجيا الحديثة االتصال الدولي واالنترنت ص   ((1
جرائم    ((2 حول  عمل  ورشه  في  داخله  واالنترنت  المعلومات  لجرائم  التشريعي  اإلطار  الشاعر  نضال 

 ت واالنترنت.المعلوما 
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المالية   الجنسية والسرقات  ة  حاسبات شخصية  ة وتصفياسيمواضيع سي   إلىالمواضيع 

 (.1)االخرين او التشهير بهم ة وتشمل اشكال هذا التحرش ملحق

ف النترنت  عبر  التحرش  لجريمة  النفسية  األضرار  ي  وتعددت  يتعرض قد  من  عانى 

ال  طريق  عن  النفسية    رنتنتللتحرش  والراحة  باألمان  الشعور  وعدم  االكتئاب  من 

ي  ة  خاص اذ  السن  ع  صغار  االكثر  الشريحة  والفتيات  الفتيان  فقلة  رضشكل  ة  للتحرش 

الخطر   حجم  يدركون  ال  يجعلهم  واندفاعهم  سنهم  فعلى  ي    الذيخبرتهم وصغر  هددهم 

حيث    نترنتطريق ال الحب عن    في سبيل المثال يعتقد الكثير منهم من الممكن الوقوع  

ال  طريق  عن  فالمتحدث  الخداع  شاشاً  غالب  نترنتيغلب  وراء  من ة  مختبئ  يستطيع 

طلب المحادثة بالصوت    إلىخللها قول أي كلم سواء كان صادق او كاذب ثم يتطور  

على   اللقاء  او  كعلقأوالصورة  الواقع  غالبة  رض  وقصص  اً  بريئة  بمأساة  تنتهى  ما 

 .لكثير من روايات من تعرضوا للخداع اً  طبقة زنحم  

تساهم   خطوات  كبير    إلىوهناك  ال   فيحد  للتحرش  التعرض  من   لكتروني الحد 

الخصوصية على شبك تحقيق اعلى مستوى من  او على األجهزة    نترنتال ة  وتضمن 

 :(2) اللكترونية وتشمل االتي

  .عدم قبول طلبات الضافة من أي شخص غير معروف •

نشر   • في  عدم  الشخصية  المعلومات  او  الهواتف  ارقام  او  الشخصية  الصور 

 نطاق اوسع من نطاق االصدقاء.

او   • اسماء  تحمل  التي  الرسائل  تحول  يضمن  اللكتروني  للبريد  نظام  وضع 

 Spam.كلمات غير مرغوبة إلى قائمة 

 : لكترونيةاإل ُمضايقاتال

اللكترونية    م ضايقات فقد تزايدت اعداد الشكاوى من ال  لكترونيومع تنامى االعلم ال 

ال  التخويف  يسمى  ما  إلىضافإ  لكترونياو  و  م ضايقات   ة  الجنسي  نواع أالتحرش 

 يقاع بالضحايا. اخرى من حوادث ال 

ختلفة وعلى طرق متنوعة د على تعريفات م  موعلى الرغم من ان شتى الدراسات تعت

الخاصة   ت    فيللقياسات  انها  اال  المضمار  بين    إلىشير  هذا  ما  و9ان  من %  %34 

اللكترونية التي   م ضايقاتالواليات المتحدة يقعون ضحية لل  فيالمراهقين والمراهقات 

 جنسيه.  م ضايقاتتعرف بانها نوع من التهديد او التخريف او القذف ألنها ليست 

بين    إلى ما  ال%  21و  % 4ان  هذه  وراء  يقفون  االشخاص  واظهر   م ضايقاتمن 

ان  ة  سن  17و  10أعمار  استطلع أمريكي أجري عبر الهاتف لألطفال والمراهقين بين  
                                                                                                                  

 آية عامر، دراسة االنترنت يُسهل التحرش عبر مواقع التواصل االجتماعي. ((1
 م.21/3/2017دُعاء عرابي، التحرش عن طريق االنترنت بحث منشور ((2
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نوع%  13 تسلموا  قد  منهم  اً  منهم  اللكتروني  الجنسي  التحرش  رسائل  من  %  4ما 

ي    فإن  الخارج لذلك   فيلللتقاء بهم  ة  حلتسلموا رسائل م   الدهشة ان يتوجه  مما ال  سير 

وال  والمدرسون  النفسية  الصحة  كيفية   إلىباء  اطباء  حول  والمشورة  النصائح  طلب 

 . لكترونيذى ال طفال والمراهقين من هذا األ حماية األ 

مركز   كافحة  وكان  عددم  جمع  قد  ومرقبتها  عام  اً  االمراض  الخبراء   م 2006من 

التة  لمناقش من  المراهقين  حماية  ال سبل  واالبتزاز    م ضايقات وال  لكترونيخويف 

األ  وتوصيتها  اللكترونية  المجموعة  هذه  دراسة  نتائج  نشرت  وقد  ديسمبر   فيخرى 

مجل  في  م2007 من  خاص  المراهقين  ة  عدد  األ أصحة  البحث  مجموعات  خرى  ما 

 . لكترونيفركزت دراستها حول كيفية حماية الفتيان والفتيات من التحرش الجنسي ال 

يرغ مستخدمال  على    في  نترنتال   يب  الشخصية  معلوماتهم  بوضع  ة  شبك الالغالب 

قدم دالئل على ان نشر هذه ت  األن    جريت حتىبحاث التي ا  األ فإن    اللكترونية ومع ذلك

تزداد  . ونترنتخرى على ال نواع السلوك األ أخطره لخطر     فيالمعلومات ليس مماثلً 

للف   والفتيات  الفتيان  تعرض  ال   م ضايقاترص  الجنسي  التحرش  تكون  و  لكترونياو 

يأخذون   ال   في عندما  مع  الكترونيالتفاعل  او  اً  خرين  الفورية  الرسائل  تبادل  مثل 

 غرف الدردشة اللكترونية.  فيحوار  فيالدخول 

انه يبدو    إلىمثل هذه المشكلة    إلىهذا السلوك  ه  في  ديقووليس من الواضح السبب الذي  

تك ان  المحتمل  غ  من  األ ون  فيها  تجرى  التي  هذه  الدردشة  مباشررف   فيو  ةحداث 

عن اعين الكبار هي التي تشجع على حدوث  اً  حيان بعيد غلب األ أ  فيالزمان الواقعي و

 سلوك تلقائي خطير
(1). 

 الشبكات االجتماعية: 

من  %  55ان    2006عام    ( اند أميركانا اليف  إنترنتبيو  موقع ) وجد استطلع اجراه  

اللكترونية  سنة    17  إلى12اعمار    فياالميركيين   االجتماعية  الشبكات  يستخدمون 

شخصييف معلومات  وضع  فيها  يمكنهم  التي  سبيس  وماي  واالتصال  ة  سبوك  عنهم 

اخرين  اً  الكتروني لبأشخاص  الفرصة  يتيح  اللكترونية  مما  البشرية  الذئاب  من  بعض 

 ضحاياهم القتناصهم.ة لمراقب

الذين حللوا كلً فإن    ومع ذلك ف اللكترونية والتحرش يخوتال  م ضايقاتمن    الباحثين 

ال  الشبكات    إلىتوصلوا    لكترونيالجنسي  مواقع  ان  مفاده  ليست  االجتماعية  استنتاج 

األ ة  خطير اللكترونية  النوافذ  خطر  وطني  بمثل  استطلع  وجد  فقد    إلكتروني خرى 

                                                                                                                  
جيل العلوم محمود عبدالعليم سليمان، إيذاء النساء، باثولوجيا التحرش الجنسي اإللكتروني بالمرأة، مجلة    ((1

 .131، ص2018، مصر، مايو 42اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
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يف  ومنهم قالوا انهم تعرضوا للتخ  %33ن  ا  مثلً   سنة  15  إلى  10للصغار من اعمار  

 .لكترونيانهم تعرضوا للتحرش الجنسي ال % 15وقال  لكترونيال 

هذا م ضايقاتغالبيفإن    ومع  ال والتخ  ة  ال   لكترونييف  الجنسي    لكتروني والتحرش 

االجتماعية  ة  نافذ   فيحدثت   الشبكات  الفورية وشكلت  الرسائل  وعبر  الدردشة  غرف 

 .لكترونيمن التحرش الجنسي ال % 4و لكترونيف ال فقط من التخوي% 9

نيوهامشر الذين ة  جامع  فيمركز ابحاث الجرائم المواجهة ضد االطفال    اووجد باحثو

الجنسية على ال  البشرية  الذئاب  بيانات جمعت حول ضحايا  ان الصغار   نترنتحللوا 

فاعلوا مع اشخاص غرباء من  تالذين  هؤالءنوا على االغلب من االذين وقعوا ضحايا ك

 .(1)حوار معهم  فيالذين وصلتهم رسائل منهم او شاركوا 

 ( 2) الرسائل الفورية.

الحالية  ت   التقنيات  المكتوبة جيئةً   نترنتال   فيسهل  الرسائل  ً   تبادل  ألي شخص    وذهابا

الكمبيوتر   االخرى وهذه  ويستخدم  اللكترونية  الجوال واألجهزة  التي  الهاتف  الوسيلة 

تخويف  ال  فيعليهم يتمثل  اً  تزداد شعبيتها لدى الصغار والشباب يبدو انها تشكل خطر

 . والتحرش الجنسي اللكتروني

المثال المتوسطة  الفإن    وعلى سبيل  المدارس  الجنوب الشرقي   فيدراسة على تلميذ 

المصدر    فيو كانت  الفورية  الرسائل  ان  وجدت  المتحدة  للواليات  العربي  الشمال 

ال  للتخويف  االكبر  ال ائبرسة  مقارن  لكترونيالشائع  البريد  غرف  لكترونيل  ة او 

وقال   االجتماعية.  الشبكات  او  ضحية %  67الدردشة  وقعوا  انهم  التلميذ  من 

ال   م ضايقاتل كم  لكتروني التخويف  الرسائل  هذه  وطني  عبر  استطلع  وجد  ا 

ال  الة  سن  15إلى    10بين    ما  نترنت لمستخدمي  والتحرش    م ضايقاتان  اللكترونية 

   .الجنسي تظهر على االغلب اثناء الرسائل الفورية

 رف الدردشة:  غُ 

ما  فيهذه المنتديات اللكترونية المخصصة للحوار تتيح للناس تبادل الرسائل المكتوبة  

والمحادث تابينهم  كما  للمشاركة  ت  المواقع  بعض  واألحاديث  وتيح  الصور    في تبادل 

 نفس الوقت. 

اربع  فيو من  واحد  قال  المتوسطة  المدارس  لتلميذ  تعرضوا ة  استطلع  الذين  من 

رف الدردشة غ    فيحوار    فييشاركون    نوااكاللكترونية انها وقعت عندما    م ضايقاتل

                                                                                                                  
 م.28/3/2016حول مخاطر االنترنت على االطفال منشور بتاريخ 2006استطالع اُجري عام  ((1
والحاسبات    ((2 الرادارات  أجهزة  الحديثة،  والتكنولوجيا  الجنائي  اإلثبات  أدلة  الصغير،  الباقي  عبد  جميل  د/ 

 .100م /ص2001اآللية والبصمة الوراثية الطبعة األولى دار النهضة العربية 
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انه  اً  تقريب ة  قال واحد من كل خمسة  سن  15  إلى   10استطلع وطني للفتيان بين    فيو

 .(1)غرف الدردشة  في م ضايقاتتعرض لل

ان غ  إ الدردشة هذه تشكل خطرال  ال اً  رف  الجنسي  التحرش  ناحية    لكتروني أكبر من 

االتصال  فيها  للمشاركين  تتيح  لكونها  خطره  الدردشة  غرف  ان  الباحثون  ويعتقد 

حداث  شجع على استخدام اللغة البذيئة واأل منها ي    بعضاً وألن  مباشر وبشكل شخصي  ال

 الجنسية والتلميحات الجنسية. 

توجد   غالبايضاً  كما  الدردشة  غرف  يزورون  الذين  الصغار  ان  على  ما  اً  دالئل 

يشعرون بالوحدة او بالكأبة او باالغتراب عن والديهم كذلك وعلى االغلب يعانون من  

باألشخاص الذين ال يزورون غرف  ة  مقارناً  خطراً االنتهاك الجنسي او ان لديهم سلوك

 الدردشة. 

 المدونات اإللكترونية. 

ي    المدونات هذه   الكاتب خواطره و التي  يمكن  راءه او معلوماته الشخصية وآسجل فيها 

تعليقاتهم   ارسال  المدونات  هذه  تقود  ايضاً  لقارئ  قد  بين    إلكترونيحوار    إلىالتي 

 12من الفتيات بين اعمار    5من كل    1او من كاتب المدونة وقد اسس    ينقارئ واخرال

 مدوناتهم الخاصة بهم. ة سن 17إلى 

ال من  المدونات  الجنسي    م ضايقاتوتزيد  التحرش  خطر  من  تزيد  وقد  اللكترونية 

ومن   نترنتتاب المدونات عن خفايا ذاتهم الشخصية على ال ك  حيث يكشف  لكترونيال 

 .(2) ا مشاعر ضعفهم وبياناتهم الشخصيةبينه

 

                                                                                                                  
المعلوماتيةمحم  ((1 الجريمة  واإلنترنت  الحاسوب  جرائم  الشوابكة،  امين  ، والتوزيع  والنشر  الثقافة  دار،  د 

 . 46- 45ص  م،2011،األردن
 .124-117محمد امين الشوابكة جرائم الحاسوب واإلنترنت الجريمة المعلوماتية مرجع سابق ص  ((2
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الثانيالمطلب   

 جريمة التحرش اإللكتروني في القوانين الوضعية أركان

 تمهيد وتقسيم: 

عام وال    تخضع للقواعد العامة بوجهٍ   لكترونيجريمة التحرش اإل فإن    وعلى كل حال

خرى بهذا الخصوص فالبد من توافر الركن المادي والمعنوي  تختلف عن الجرائم األ 

نُ   لما هو متعارف عليه من قانون العقوبات وهو ما وفقا    فرعين من    في فصله  سوف 

 النحو التالي: 

 

 .لكتروني التحرش اإل  جريمة  في: الركن المادي األولالفرع 

 .لكترونيحرش اإل ت ال  جريمة في : الركن المعنوي الفرع الثاني

 

 األول الفرع 

 .لكترونيالتحرش اإل جريمة فيالركن المادي 

 

ال ب  جريمةال  في   المادي  الركنيتمثل   جعل  الذي  لم  تحُد  جريمةالسلوك  ولو  حتى  ث 

وجود   والشروع  لتتوافر  النشاط  هذا  بداية    المادي الركن  ف  (1)ونتيجته    فيهمعرفة 

مر أارتكاب فعل جرمه القانون او امتناع عن فعل يتم فيه ي إجرامسلوك  هو  جريمةلل

القانون   البنيان القانوني  و  .(2)به  ن  أحيث  جريمة  للللركن المادي الدور األساسي في 

التجريم نصوص  في  لها  المحدد  للنموذج  وفقا   جريمة  وجود  إلى  يؤدى    ، وجودها 

المُ  التشريعات  في  الجنائية  والِعقاب  المسؤولية  بتقرير  المحكمة  تقضى  وحتى  ختلفة 

للجاني فالبد ان يكون هذا األخير قد ارتكب افعاال  يتحقق بها الركن المادي لجريمته  

نتيجة مادية ُمحددة وسواء كانت بصورة مباشرة    فعالأويترتب على ما ارتكابهم من  

او غير مباشرة طالما توافرت عالقة السببية بين سلوكه اإلجرامي نتيجة ُمتحصلة من  

هذا السلوك او القيام بنشاط يُجرمه القانون حتى ولو لم  تتحقق معه نتيجة معينة كما  

 نيهو الحال في الجرائم الشكلية ومنها جريمة التحرش اإللكترو
(3). 

 

ي يقوم به  إجراممن نشاط لكتروني مثلها مثل باقي الجرائم اإل فتتكون جريمة التحرش  

تربط بين النشاط    ة سببي  ةترتب على ذلك النشاط وعالقما يوإجرامية  الجاني ونتيجة  

س  . والنتيجة ذلك  بالشرح  نتوعلى  الموضوع  هذا    في مثل  تُ فقرات  ثالث    فيناول 

وهي    لكترونيالتحرش اإل   جريمة ل  الماديكن  م عليها الرُ مجموعها العناصر التي يقو
                                                                                                                  

دار   ((1 النموذجي.  العربي  القانون  في  واالنترنت  الكمبيوتر  جرائم  مكافحه  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد  د. 

 .397-347م ص2007الكتب القانونية القاهرة 
 م. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  ((2
القاهرة    ((3 مصر  القضاء  نادى  طبيعة  الخاص  القسم  العقوبات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  احمد  د. 

 .199ص  -م 1980
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وعالقه السببية    ة ثاني  فقرةية  جراماولى والنتيجة اإل   ة ي فقرجرامالسلوك او النشاط اإل 

 وذلك على النحو التالي:  ةثالث فقرة بين السلوك والنتيجة 

 

 ى: النشاط اإلجرامي في جريمة التحرش اإللكتروني: األولالفقرة 

اإل راد  المُ  النشاط  جرامبالنشاط  ذلك  وهو  يأتي  الماديي  الذي  او    ه الملموس  الجاني 

 مفروض عليه بما يوقعه تحت طائلة العقاب.  قانونيعن تنفيذ واجب فيه تقاعس ي

اإل  السلوك  وسلبي    إلىي  جرامويتنوع  إيجابي  جريمةنوعين  التحرش    فتكون 

تُ إلكتروني  اإل  بسلوك  ما ان  بين هذه االفعال ن وسوف    سلبي. او سلوك  إيجابي  رتكب 

 لنوع السلوك المرتكب فيما يلي:  وفقا   المحظورة 

 السلوك اإليجابي.  .أ

ال   ةراديإ  ةنصريعُ   ةحركفهو   لتنفيذ  التي ينسب اليه ارتكابها    جريمةيقوم بها الجاني 
(1). 

رسال رسالة تحتوي  إب  ُمتحرشقيام ال  لكترونيالتحرش اإل   جريمة  هذا في  ةومن امثل

جنسيعلى   والفاظ  إباحية  التحرش    ةكلمات  بضحايا  الخاصة  الصفحات  على 

 ميل الخاص. إياو عبر  لكترونياإل 

 

 .السلوك السلبي .ب

جب فعله  ن من الواإحدد كمُ إيجابي  تيان سلوك  إحجام او التقاعس عن  ويقصد به اإل 

 .(2)ما  فٍ والوفاء به حال توافر ظر

تكمن    ةوالعل االمتناع  السلوك من    فيمن التجريم والعقاب على سلوك  ه  شأنان هذا 

اإل اإل  اإلرادة  اتجهت  جرامفصاح عن  التي  اإل اال   إلىية  الفعل  الذي  يجابي  متناع عن 

 اوجب القانون القيام به. 

له أهميته في و السلوك السلبي ركن  يعتبر  التقني الحالي  التطور  جرائم التحرش    في 

مثل    ا  في واسعانتشارا   فهو يجد  خاص    وجهٍ ب لكترونيعام والتحرش اإل   الجنسي بوجهٍ 

تمثل  فرضه القانون او التقاعس المُ االمتناع عن اداء الواجب الذي يُ فإن    هذه الجرائم

  إلكتروني وقوع حاالت تحرش    إلى اذ االحتياطات الالزمة يؤدى  في االمتناع عن اتخ

 حد الزنا.  إلى قد تصل 

 

 

 

 

  

                                                                                                                  
 .255احمد عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات المصرية القسم العام. دار النهضة القاهرة ص  ((1
 .375ص  1998 ، مصر،النهضة دار ،د نجيب ُحسنى، قانون العقوبات القسم العامومحم ((2
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 . لكترونيالتحرش اإل  جريمة فيية جرام الفترة الثانية: النتيجة اإل 

ثر الذي يترتب على  األ في    لكترونيالتحرش اإل   جريمة  جرامية فياإل   نتيجةال تتمثل  

التشريعات الجنائية  حدد  وت  (1)له القانون حماية جنائية  يُحدد  الذي  اإلجرامي  السلوك  

إلى  اإل   نتيجة لا بالنظر  خاصة  جرامية  بنصوص  حمايتها  المراد  المصلحة  طبيعة 

ذلك  وعلى  والعقاب  تحتاج  فإن    بالتجريم  مصالح  لمُ   إلىثمة  تهديدها  حماية  جرد 

  في ال يكا  كما ان هناك مصالح وحقوقة ثار ماديآ بالخطر حتى ولو لم يترتب على ذلك 

 . (2)ة حددمُ ة ثار ماديأترتب على ذلك  يلحمايتها مجرد تهديدها بالخطر وانما يلزم ان 

ال ان  القول  يمكن  تقدم  ما  ضوء  مادي  جرامية  اإل   نتيجة وعلى  أحدهما  مدلوالن  لها 

 واالخر قانونيا. 

العالم    في التغير الذي يحدث  اإلجرامي في  ثر ارتكاب النشاط  أ مثل  يُ   المادي والمدلول  

 . ة ماديةسببية  اليها برابط  أدَّىالتي   نتيجة ي والذي يوجب ارتباط السلوك بالالخارج

يُ  القانوني  القانون سواء  والمدلول  يحميها  التي  المصلحة  هذا    أدَّىمثل االعتداء على 

 جرد تهديد بالخطر. مُ كونه بالمصلحة المعتدى عليها او  حداث ضررإ  إلىاالعتداء 

تتمثل فيما  إجرامية   نتيجةالقانونية ان جرائم الشروع لها    نتيجةويترتب على مدلول ال 

الفعل  تُ  فيه  تسبب  الذي  المراد حمايتها  اإلجرامي  حدثه من الضرر  للمصلحة  بالنسبة 

 . ا  قانون

  جريمة   في ثبات  اإل ة  بمدلوليه من المسائل الشائكة الدقيقة صعب  نتيجةعتبر عنصر ال ويُ 

وما يترتب عليها    جريمة يعة الخاصة لهذه الالطب   إلى ويرجع ذلك   لكترونيالتحرش اإل 

قد تطول  ة  الحال ولكن قد يتراخى تحقيقها لفترفي  قد ال تتحقق    نتيجةمن نتائج فهذه ال 

مكان اخر وهو ما   فيمكان حدوث الفعل وقد تتحقق    فير كما انها قد تتحقق  او تقصُ 

الحال   اإل   جريمة   في عليه  السلا   واخير  لكتروني التحرش  يمكن  ال  اإلجرامي  وك  قد 

للخطر  ة  معين  مادية   نتيجة لا   مكون المراد حمايته  العناصر  أحد  تعريض  ولكن مجرد 

 نتيجةتحقق ال  إلىيؤدى 
(3) . 

 جرائم الضرر وجرائم الخطر في التحرش اإللكتروني. 

حدثه من ضرر من حيث ما تُ إلى قسمين    نتيجةللمفهوم القانوني للتنقسم الجرائم وفقا   

رتبة على النشاط  تالقانونية المُ   نتيجةالفيها  جرائم ذات ضرر مؤكد تتمثل    إلىوخطر  

الجنائية وإ  اإلجرامي في جرائم ذات    إلىلحاق ضرر فعلى بالمصلحة محل الحماية 

                                                                                                                  
م  2000القاهرة  –ابو خطوه، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات دار النهضة العربية مصر  أحمد شوقي ((1

 .226ص 
 . 228المرجع السابق ص  ،ابو خطوه أحمد شوقي ((2
 وما بعدها.  226ابو خطوه، مرجع سابق ص  د/احمد شوقي ((3
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  اإلجرامي في القانونية المترتبة على النشاط  نتيجةالفيها حتمل تتمثل خطر او ضرر مُ 

 ضرار الفعلي بها. لحة المحمية بالخطر دون استلزام اإل مجرد تهديد المص

ال هو  الخطر  يُ   في   نتيجةفهذا  والتي  الجرائم  ليتف  اعاقب عليههذه  حدوث    دىا القانون 

بها احتمال حدوث  أ ثار المادية ينشمن اآل ة  وهو مجموعة  واقعية  الضرر والخطر حال

 (.1)اعتداء ينال الحق 

  معينة  مادية  نتيجة  حدوث الجنائي الُمشرع  يتطلب  قد  اإللكتروني  التحرش جريمة وفي

  قد   وأحيان ا  ُمعاقبته  ليقرر  الُمرتكب  اإلجرامي  النشاط  إليه  أدَّى  الذي  الضرر  في  تتمثل

  ذات   على  التجريم  ينصب  بحيث   معينة  إجرامية  نتيجة   تحقيق   الُمشرع   يتطلب  ال 

  هذا   إليها  يؤدى  أخرى  ُمستقلة  نتائج  أية  عن  النظر  بغض   للجاني  اإلجرامي  النشاط

  معينة   نتيجة  تحقق   حالة   في  تتوافر  انها  كما   الجنائية  المسؤولية   فإن  اإلجرامي   السلوك

 تعريض  شأنه من يكون ان  بشرط المجرد  النشاط  ارتكاب حالة في تنشأ قد كذلك فأنها

  الجنائي  الُمشرع   يتطلب أفعاال   ثمة ان من يمنع ال  وهذا للخطر الحماية محل المصلحة

  الغالبة   السمة  وهي  هالقانوني  أركانها  باكتمال  القول  يمكن  حتى  معينة  نتيجة   تحقق  فيها

  التحرش  جرائم  في   اإلجرامية  النتيجة   تختلف   ال   لذلك .  اإللكتروني   التحرش   جرائم   في

 . األخرى  للجرائم اإلجرامية النتيجة عن اإللكتروني

 :  لكترونيالتحرش اإل جريمة جرامية فياإل نتيجةالنطاق الزماني لل

ن مناط ذلك هو السلوك  من الجرائم الوقتيه أل  لكترونيجرائم التحرش اإل  ةغالبيتُعتبر 

  لكتروني التحرش اإل   جريمة  في  نتيجةال ف  ،ومدى استمرار او وقت ارتكابه اإلجرامي  

 اإلجرامي.  زمان الحق على ارتكاب النشاط   فيقد تتراخى لتتحقق 

 :  لكترونيالتحرش اإل جريمةفي جرامية اإل نتيجةالنطاق المكاني لل

يميز   اإل   جريمةما  الجرائم  لكترونيالتحرش  من  السلوك  أنه    عن غيرها  يرتكب  قد 

   .مكان اخر جرامية فياإل  نتيجةحقق ال تمكان معين وت اإلجرامي في

  لكتروني.التحرش اإل جريمة فيالسببية  الفقرة الثالثة: عالقة

النشاط   التي تربط ما بين  تكمن في  منه    الجرمية المتحققة   نتيجةوال اإلجرامي  الصلة 

السببية ال السلوك    عالقة  ارتكاب  ان  تثبت  التي  ال   إلى  أدَّى وهي    ة وبعبار  نتيجة حدوث 

النشاط وال فإن    خرىأ التي تصل ما بين  الرابطة  السببية هي  جرامية  اإل   نتيجة عالقة 

وتثبت بسبب  بأن    المترتبة عليه  تحققت  قد  األخيرة  به    األولهذه  ارتبطت  قد  وأنها 

 (.2)ارتباط المسبب بالسبب 

                                                                                                                  
 . 386ص  ،، المرجع السابقمحمود نجيب حسنى ((1
 .301د/احمد عوض بالل مرجع سابق ص  ((2
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  الماديانها تربط ما بين عنصري الركن    فيوتمكن األهمية القانونية لعالقه السببية  

متمسكة  ة  قانونية  وظاهر  ةفتقيم بذلك وحدته وكيانه وتجعل منه فكر   نتيجةالسلوك وال 

 (.1)العناصر والبنيان 

التي تتصل  ومن األ  الة  ثبات عالقة سببيإبايضا   مور    في ساهم  تبمفردها قد    نتيجةان 

الصعوبة   من  يكون  ثم  ومن  سبب  من  أكثر  دون إتحقيقها  افضى  الذي  السبب  ثبات 

  جريمة   ا  في ساءلة الفاعل جنائي نه يشترط لمُ أ مكن القول بوي  جريمة.وقوع ال  إلى غيره  

اإل  الذي    لكترونيالتحرش  هو  سلوكه  يكون  الإ  إلى   أدَّىان  جرامية  اإل   نتيجةحداث 

 ائم الخطر. جرالمعاقب عليها مع وجوب التمييز بين جرائم الضرر و

ذهب  ووفقا    المُ إ لما  المصريليه  اإل   جريمةبأن    شرع  من  تُ   لكترونيالتحرش  عد 

يك حيث  البسيطة  ممارس  في الجرائم  عليها  ة  لقيامها  المنصوص  والوظائف  األنشطة 

حق مرتكبيها وال يتطلب لتمامها اعتياد اتيان    في   جريمةلقيام الة  واحدة  ولو لمرا   قانون

ال اليه  ذهب  ما  خالف  على  وذلك  وتكراره  هذه    ُمشرع الفعل  اعتبر  الذي  الفرنسي 

ت  جريمة ال التي  بأكثر من  من الجرائم  الفعل وتكراره والقيام  اتيان  لتمامها اعتياد  لزم 

 عمل من االعمال المماثلة او المشابهة. 

 :لكترونيالتحرش اإل جريمةال فيالشروع 

تحديد العقوبة  مع  جريمةال فيالعقاب على الشروع إلى إقرار المصري تجه التشريع  ي

تنظيم احكام العقاب    يف  ُمشرع ففرض للشروع عقوبة أخف ومن ناحية اخرى ميز ال

فالشروع   والجنح  الجنايات  بين  الشروع  مُ   في على  دائمالجنايات  عليه  مالم  ا   عاقب 

القانون كقاعدة عام فيحددها  اما الجنح  ويحدد كذلك عقوبة  ة  ينص على خالف ذلك 

 الشروع.

من الجرائم التي ال شروع فيها بل تتم بمجرد القيام    لكترونيالتحرش اإل   جريمةعد  تُ و

تدخل    مة قائب انشط  في اعمال  من  يرد  ما  ال ة  نطاق  هذه  تقوم  بمجرد    جريمةوال 

 (.2)االتيان بها دون ان تقع بالفعل ة  التحضير لهذه األنشطة او التمهيد لها او محاول

تعد   اإل   جريمةكما  يك  لكترونيالتحرش  التي  الشكلية  الجرائم  مجرد    فيمن  لقيامها 

بالنشاط   ال وخالف  المُ   الماديالقيام  ارتكاب  يشترط  اإلجرامي  لوك  سبمجرد  ولم 

كما  اإلجرامي  ارتكاب هذا النشاط  نتيجةاو وقوع اضرار ة  تحقيق نتائج معين  ُمشرع ال

اإل   جريمةعد  تُ  الجرائم    لكتروني التحرش  من  هي  وكذلك  اإليجابية  الجرائم  من 

 المستمرة. 

                                                                                                                  
 . 5م ص1984 ، مصر،د/ محمود نجيب حسنى، عالقة السببية في قانون العقوبات طبعة نادى القضاة ((1

(2) Azy Barak, Sexual Harassment on the Internet, Social Science Computer 

Review, Vol. 23 No. 1, 2005, P 77 
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 الفرع الثاني 

 لكتروني التحرش اإل جريمة فيالركن المعنوي 

 : تمهيد

القصد الجنائي وهو الحالة النفسية للجاني والعالقة التي تربط  بشكل الركن المعنوي  يت

 الجاني. ة وشخصي جريمةبين ماديات ال

يتمثل   المعنوي  الركن  شخصي  في واساس  بين  تربط  التي  النفسية  الجاني  ة  العالقة 

ال  ارتكاب  جريمة دارإوهو    ،جريمةوماديات  او    ة  سيطرتها  من  هذه  صفتها  تستمد 

  جريمةالماديات غير المشروعة التي تقوم عليها ال  إلىاتجاهها  
واصل هذه العالقة  .(1)

اإلرادة المسؤ  هو  تحديد  القانون  يستطيع  المحظور    يهل وال  الجرم  قيام  إعن  بعد  ال 

من   عالقة  وهي  االشخاص  من  وشخص  الفعل  ذلك  بين  كما  عالقة  خاص  نوع 

  في الجاني  ة  وتتبلور اراد  جريمةيفترض الركن المعنوي توجه اإلرادة نحو ماديات ال 

ال  ةصور تكون  اساسه  وعلى  الجنائي  الخطأ  ة  عمدي  جريمةالقصد  الثانية  والصورة 

 .(2)ة غير عمدي جريمةالغير العمدي وعلى اساسه تكون ال 

ا من  جريمهعلى ت  ُمشرع لتي نص الا لكترونيالكثير من جرائم التحرش اإل ولقد خلت 

ان هناك الكثير من الصعوبات  الواجب توافرها فيها، و  تحديد صورة الركن المعنوي

كثير من    فيرتكب  قد تُ   لكترونيالتي تعترض اثبات هذا الركن الن افعال التحرش اإل 

بعيد قد قصد  ا   الصور  الجاني  إذا كان  الوقوف عما  عن شخص الجاني وقد يصعب 

العامة كسُ   ز ضرار بالغير ام ال وقد تعجبفعله اإل  اتهام وتحقيق عن اثبات  ة  لط النيابة 

 (.3)تسافر هذا القصد او الخطأ 

 تيتين. الفقرتين اآل   فيالركن المعنوي بصورتيه نوضح بالتفصيل  وسوف 

    لكتروني.التحرش اإل جريمة فيى: القصد الجنائي األولالفقرة 

القصد  يُ  األ عد  الصورة  القصد متى عُ ة  هميأكثر  الجنائي وهو  الجاني  لِ ويتوافر هذا  م 

ارتكاب    إلىرادته  إالتي يرتكبها وبعناصرها القانونية مع اتجاه  ُمجرمةالواقع الة بحقيق

ال اإلجرامي  النشاط   نطاق  نتيجةوتحقيق  ويتحدد  وراءه  الواجب    همن  الجاني  على 

على    فيتوافره   باشتماله  العناصر   جريمة ال  أركانالقصد  هذه  عن  يخرج  وما 

فال يقبل الدفع من  ا   فال يشترط علم الجاني به ويكون العلم بالقانون مفترض  ركانواأل 

 نه كان يجهل وجود نص يجرم فعله. أالجاني ب 

                                                                                                                  
 .525مرجع سابق ص ،عالقة السببية في قانون العقوبات محمود نجيب حسنى، ((1
 .526المرجع السابق ص  ((2
الوجيز في شرح قانون  د.    ((3 العقوبات مطبعة جامعة المنصورة والكتاب الجامعي مصر  غنام محمد غنام، 

 . 526م ص 2008المنصورة 
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 على النحو االتي:  لكتروني التحرش اإل  جريمة  فيالقصد الجنائي يتم ُمعالجة  و

 لم بالحق محل الحماية ــ الع1

بالحق محل الحماية القانونية فيجب    علما   لكترونياإل  ُمتحرشيجب ان يحتاط الجاني ال

النشاط   بعناصر  يعلم الجاني كذلك  أي الذي يرتكبه عمداإلجرامي  ان    شأن ان من    ا  

لذلك  ا   التي نص عليها القانون وتطبيقجرامية  اإل   نتيجةتحقيق ال  إلىفضي  رمه ان يُ جُ 

من  يج ان  الجاني  يعلم  ان  يؤدى    شأن ب  ان  المجني    فيالخوض    إلى فعله  اعراض 

 (.1) رماتهن المقدسةعليهم وانتهاك حُ 

 .لكتروني التحرش اإل جريمة فيــ القصد الجنائي الخاص 2

  جريمة لل   المادي لها بالركن  ة  ال عالقة  معينة  تحقيق واقع  إلىالجاني  ة  انصراف اراد 

ال  ،الجنائي الخاص هو ما يسمى بالقصد  و توافر قصد خاص   ُمشرع وحين يستوجب 

نفسها    جريمة عد انتقاء للالتي تترتب على انتفاء هذا القصد تُ   نتيجة الفإن    جريمةال   في

 . (2)سمى اخر تحت مُ  جريمةقد نص على تجريم الفعل المكون لل  ُمشرع ال إذا كان الإ

ة  توافر قصد خاص او نية خاص  لكترونيالتحرش اإل   في جريمة  ُمشرع لم يتطلب الو

 فهي تقوم على اساس توافر القصد العام الذي يتكون من العلم واإلرادة. 

 محدود الغير صد قــ القصد المحدود وال3

محدود القصد  اتجهت  ا   يكون  ال  إلىالجاني  ة  راد إإذا  ويكون جرامية  اإل   نتيجةتحقيق 

دون تحديد  جرامية  اإل   نتيجةتحقيق ال إلىالجاني  ة  رادإالقصد الغير محدود إذا اتجهت  

القصد    ،لنوعها نوعي  بين  التفرقة  يتمثل  يك ة  قانونية  هميأوال  الجاني    فيإذا  توقع 

ال  إلى رادته  إواتجاه  جرامية  اإل   نتيجة لل   إلى واتجاه اإلرادة    نتيجة تحقيقها اما موضوع 

 .(3) من عناصر القصد الجنائيا  نصرعُ  رعتبتحقيقها فيه فال يُ 

اإل تتحقق  و التحرش  جرائم  القصد    لكتروني اغلب  تتجه  البتوافر  حيث  محدود  غير 

ارتكاب الفاحشة وال يهم ما إذا كان    إلى تحقيق خدش الحياة والدعوة    إلى الجاني ة  رادإ

 هذا التعامل قد نال من الشرف والكرامة اإلنسانية. 

  

                                                                                                                  
 .196د/ غنام محمد غنام مرجع سابق ص  ((1
 .582مرجع سابق ص  ،عالقة السببية في قانون العقوبات ،محمود نجيب حسنى ((2
سالمة    ((3 مأمون  القاهرة،   ،"والخاص  العام  القسم"  العقوبات  قانون  شرحد/  والتوزيع،  للنشر  سالمة  دار 

 .313ص ، 2018
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 ــ القصد المباشر والقصد االحتمالي.4

على  يكون   اإللكتروني  والُمتحرش  الجاني  إرادة  اتجهت  إذا  مباشرا   الجنائي  القصد 

إذا   احتماليا   القصد  ويكون  القانون.  يحميه  الذي  الحق  على  االعتداء  إلى  مؤكد  نحو 

ثر محتمل للفعل المرتكب وعلى ذلك يرتكبها وإذا لم  أتوقع الجاني النتيجة اإلجرامية ك 

النتيجة   تحقق  من  الجاني  ارتيتأكد  الذي  لفعله  مُ كأثر  وانما  لديه  كبه  احتمال  جرد 

ورغب   قبل  ولكنه  ذلك  توقعه  مع  ال  فيبوقوعه  يجب    .(1)  نتيجةوقوع  االخذ  لذلك 

لِ   فياالحتمالي    صدالقة  بفكر اإللكتروني  التحرش  ارتكاب    امجرائم  على  يترتب 

 . حكم طبيعتها والتي يتعذر تفاديها او تداركهابُ ة معظمها من اضرار معنويه محتمل

 عمدي في جريمة التحرش اإللكتروني. الغير الفقرة الثانية: الخطأ 

تتمثل في الخطأ غير  ركن المعنوي  لل   لكترونيالتحرش اإل   جريمة  فيالصورة الثانية  

يُ خالل الجا إ العمدي ويقصد به   اليقظة والحذر التي  فرضها ني عند تصرفه بواجبات 

الويالقانون     في وعدم حيلولته دون حدوثها    نتيجةترتب على ذلك عدم توقعه حدوث 

 استطاعته ومن واجبه ان يتوقها وان يحاول دون حدوثها.   فيحين انه كان 

الغير   الخطأ  عنصريين  ولتوافر  تحقق  يلزم  عأعمدي  اإل نولهم  بواجبات صر    خالل 

والحذر   الناس  يُ التي  الحيطة  على  القانون  الثاني    فيفرضها  والعنصر  تصرفاتهم 

التي يتمثل فيها االعتداء على الحق محل الحماية    نتيجةعنصر عدم التوقع لحدوث ال

 .(2)حدوثها للحيلولة دو ا  غير كافيا  االعتماد على قدرع  او توقعها م

 :  لكترونيالتحرش اإل جريمة  فيعمدي الغير التمييز بين القصد الجنائي والخطأ 

اهمي والخطأ  ة  تبدو  الجنائي  القصد  بين  في  الغير  التمييز  التحرش    جريمة عمدي 

مُ أمن    لكترونياإل  على  تنص  ال  الجنائية  التشريعات  إذا عبة  عاقبن  اال  الجرائم    ض 

بحسب ما إذا كانت  ا   كبيرا   كرر على الجرائم اختالفالعقاب المُ   ويختلف،  كانت عمدية

التحرش    جريمة   ة في تدخل بالنص صراحال ُمشرع العلى ذلك  ل او غير عمديه. ة  عمدي

 العمد ام الخطأ.  في الركن المعنوي فيها سواء تمثل ة على صور لكترونياإل 

  

                                                                                                                  
 .566مرجع سابق ص  –القسم العام  –د/ محمود نجيب حسنى، قانون العقوبات  ((1
 .601سابق ص المرجع ال (( 2
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 الثالث المطلب 

 ة اإلسالمية جريمة التحرش اإللكتروني في الشريع أركان

 : تمهيد

عنها بحد او    تعالىهللا    نهيوة  محظورات شرعي  نهاأاالصطالح ب  في  جريمةعرف التُ 

إرادة  ال تتعدى كونها فعل عمدي يقع ضد    لكترونيالتحرش اإل   جريمةو  .(1)  تعزيز

على    لكتروني التحرش اإل   جريمة ولبيان  ة،  عد عورما يُ   إلى المجني عليه وقد يستطيل  

 . جريمة هذه الأركان ل واضحة عنها فالبد من توافرة بتكوين صورسمح يُ  نحوٍ 

 .: الركن الشرعياوالا 

الركن   ال  فيالشرعي  يتمثل  بالنص عليها  األ لمجموعة من    ُمشرع تجريم  فعال وذلك 

لمُ  تُ وتقرير عقوبة جنائية  لم  فاذا  قِ ة  جرم صراحقترفها  البالنص عليها من    ُمشرع بل 

االفعال  اُعتبرت   مسئوليمن  ال  التي  استنكار  ة  المباحة  كان  مهما  مرتكبيها  على 

ال بموقف  فالعبرة  لها  ان    ُمشرع المجتمع  وحيث  العام  الراي  او  المجتمع  وليس 

تجريم التجاوزات اإللكترونية ما بين مضيق وموسع كما انها    فيالتشريعات  تتفاوت  

  جريمة لى ذلك اعتبار النه عأ التجريم خالل الشريعة اإلسالمية فة  سياس  ة فيغير ثابت

التجريم داخل النطاق الزماني  ة  اإللكترونية من قبيل الجرائم النسبية فهي تكتسب صف

 .    والمكاني

ظل تشريع    ا  في مباح  ظل تشريع معين قد يكون فعال   في  جريمة وهذا يعنى ان ما يعد 

لمشاعر الحياة ومهما اتصف بالشذوذ او  ا   خدشباألعراض او مُ ا   اخر مهما كان ماس

الركن  (2)االنحراف   هذا  لنا  ويتضح  اإل   جريمة  في.  من    لكترونيالتحرش  بالتحديد 

داخال   الفعل  كان  إذا  ما  يحدد  الذي  التشريعي  النص  فيخالل  ال      ام  العقاب  دائرة 

 ال بنص شرعي وتكون على شقين هما على النحو االتي:  إوال عقوبة  جريمة

والفعل  ة  كانت او سلبية  من افعال ايجابي  جريمةشرع  مُ ال  عتبرهما ي:  التكليف  ـ شق1

وصف الشق  هذا  يتضمن  حيث  االمتناع  هو  الا   دقيقا   السلبي  ال    ُمجرملسلوك  بحيث 

يختلط بغيره وال يتداخل مع غيره من االفعال ولهذا يشترط ان يتطابق الفعل المرتكب  

 . جريمةحتى تقوم ال ا  تاما  التكليف تطابق شق في مع الفعل المحدد  جريمة أي  في

الجزاء:2 شق  هذا    ـ  ِل المُ ة  خالفمُ   ةحال  في ويتحقق  الأ ما  كلف  عليه  من  مُ لقاه  شرع 

وقد  يإتكليف   ماله  على  االعتداء  او  الغير  إيذاء  عدم  وِمثاله  التكليف  هذا  كان  جابي 

                                                                                                                  
 .258م ص1996الماوردي، األحكام السُلطانية والواليات الدينية. المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر  ((1
 .110ص م،  2006الجزائر ، ،منصور رحماني، علم اإلجرام والسياسة الجنائيةد/  ((2



19 
 

يتمثل كتدبير وقائي قد  الجرائم على شكل عقوبة كما  الشريعة  (1)  يتمثل  . وقد نصت 

اإلسالمية على تحريم التحرش اإللكتروني وتجريمه فقد جاء في القران الكريم قوله  

نَا   تَْقَربُوا  َوالَ تعالى: ))  . (2) ((َسبِيال    َوَساءَ  فَاِحَشة   َكانَ  إِنَّهُ    ۖالز ِ

اإللكتروني   التحرش  عن  نهى  ايضا   هو  إليه  يقُرب  ما  كل  وعن  الزنا  عن  والنهى 

نافذا   بالفعل  اإلسالمية  الشريعة  تحريم  يكون  ان  ال  ويلزم  ارتكاب    وذلك   جريمة وقت 

التحريم سابقا  بأن   ال  يكون النص على  ا   وان يكون التحريم ساري  جريمة على ارتكاب 

التنفيذ وجب  ة  مرحل  جريمةغت الوإذا بلُ   (3)  جريمةرتكب هذه ال على شخص الجاني مُ 

رُ  لها  يتوافر  ان  الركن  عندها  وهما  عليها  العقاب  لوجوب  والركن    الماديكنان 

 المعنوي. 

 المادي.: الركن ثانياا 

المُ  الفعل  اقتراف  لل وهو  اإل   جريمةل   المادي الركن  و  جريمةكون    لكتروني التحرش 

سم المجني عليه  جللشريعة اإلسالمية سواء وقع على   نافِ الجاني لفعل مُ بإتيان يتحقق 

الذاتية  والعفة  الكرامة  اصابه  هناك    ،ام مجرد  تكون  ان  التحرش  إرادة  ويجب  لفعل 

بها وتنفيذها وهذا الفعل  واالعداد لها والسعي لتنفيذها واالقبال على ارتكا  لكترونياإل 

 به.   ُمتحرشالتحرش وال في البد من تتوافر له شروط  لكترونيالتحرش اإل 

 : الركن المعنوي ثالثاا 

قصد بذلك ان يتوفر  الفعل والعلم به ويُ إرادة  وهي نية التحرش او القصد ويتكون من  

النية او العمد على اتيان الفعل مع العلم بانه قد    لكترونيلدى مرتكب فعل التحرش اإل 

 تصل النية للزنا او اللواط. 

إرادة  يجب ان تتجه  واء قيامه بالتحرش  نثا بما يفعل  ا   عالم  ُمتحرشيجب ان يكون الو

كره على ذلك فال حد عليه وال  إذا أُ و  لكتروني نحو ارتكاب فعل التحرش اإل  ُمتحرشال

 تعزيز.

َ  إِنَّ   َۚعلَْيهِ  إِثْمَ   فَاَل  َعادٍ  َوالَ  بَاٍغ  َغْيرَ  اْضطُرَّ  )فََمنِ :  تعالى  هللا لقول ِحيم (  َغفُور   ّللاَّ  رَّ

 (.4)ولقول الرسول )ص( ان هللا وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

                                                                                                                  
  دار   ،الصيفي، االحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي  عبد الفتاح مصطفي  ((1

 133.ص2001 ، القاهرة ،العربية النهضة
 .32سورة اإلسراء اآلية  ((2
 .88ص 1983هـ1403 1رشدي، الجنايات في الشريعة اإلسالمية دار األنصار القاهرة طإسماعيل محمد  ((3
/محمد ناصر    3333ص2ج  2555الندي سُنن اإلمام ابن ماجه بن رشف ابى الحسن الحنفي رقم الحديث    ((4

  —هـ  1408)  3الدين صحيح سُنن ابن ماجه باختصار و سند مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرياض ط

 م(.1988
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أ   الروإذا  بى حنيفة ومالك  أمام  مذهب ال   فيي الراجح  أكره الرجل فل حد عليه وهو 

الوطء ال يكون   بإالشافعي وعند الحنابلة عليه الحد ال  نتشار واالكراه شبه فيمنع  اال ال 

 .(1) أةمراالحد كما لو كانت 

الراجح  أوالر ال   فيي  الن  أكره  إذا  الرجل  ال عقوبة على  انه  جميعها  كراه المذاهب 

والمرأة   الرجل  امام  فإ  .(2)يتساوى  الخاصة  التحر  جريمة  أركانذن  اللكترونية  ش 

تحرش ) للشريعة السلمية هي تحرش-الم   الجنائي(  الفعل-به  الم 

 جريمة التحرش اإللكترونية في القانون الوضعي: أركان

ال   جريمة عد  لكترونيالتحرش  من  تتفاوت  ة  تتكون  وتتحلل    فياجزاء    إلى اهميتها 

ثم    إلى تتحلل    ركانواأل   أركان لكل ،  شروط  إلىعناصر  القانوني  النموذج  ويستلزم 

شروط عنصر  اً  عنصر  من  تختلف  الشكل   إلىمختلفة  هو  القانوني  فالنموذج  اخر 

لل ال   ركان الذي يضم كل األ   جريمةالقانوني  لقيام  التي لو تخلف أحدها    جريمةاللزمة 

 (.3) المتنع قيامها

 . نترنتلجرائم اإل المادي: الركن اوالا 

في   المادي  التي  والركن  األفعال  بارتكاب  الجاني  قيام  هو  اللكترونية  التحرش  جرائم 

فاعلً   اكان  الحياة سواء  او مشاعر  بالعرض  الم شرع كونها جريمة جنسية ماسة  يؤثمها 

التنفيذية او بوصفه شريكاً سواء بالتحريض او االتفاق او   فيها وذلك بقيام االفعال  أصلياً 

 (.4) المساعدة

او   النشاط  واتصال  ان  رقمية  بيئة  وجوده  يتطلب  النترنت  جرائم  في  المادي  السلوك 

وليس كل جريمة   بالنترنت ويتطلب ايضاً معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته،

تستلزم وجود اعمال تحضيريه وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء 

حتى ولو كان القانون ال يعاقب   –والنترنت  في النشاط الجرامي في جرائم الكمبيوتر  

الشيء  يختلف  االمر  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  انه  إال  التحضرية  االعمال  على 

دعارة   فشراء صورة  وحيازة  المرور  وكلمات  الشفرات  لفك  ومعدات  اختراق  برامج 

 . (5)لألطفال فمثل هذه االشياء تمثل جريمة في حد ذاتها 

                                                                                                                  
 .138ص 12م ج2004هـ 1425الشرح الكبير دار الحديثي القاهرة ط  ،دامه عبد هللا بن احمد المغنىابا قُ  ((1
 . 365عبد القادر عوده التشريع الجنائي اإلسالمي مرجع سابق ص ((2
النهضة    ((3 دار  تأصيلية  تحليلية  دراسة  الجريمة  في  الُمفترضة  الشروط  ُمرسى،  العظيم  عبد  القاهرة  وزير 

 .46م ص 1983ط
الجامعية    ((4 المطبوعات  دار  واالنترنت  الكمبيوتر  جرائم  الرومي،  امين  محمد  ص2003انظر:  . 182م 

ولجرائم ضد   االشخاص  الجرائم ضد  الخاص،  الجنائي  القانون  في  الوجيز  بوسقيه،  د/أحسن  انظر:  وكذلك 

 . 141م ص 2005االموال دار هومه الجزائر 
المع  ((5 الجرائم  فؤاد جمال،  الدكتور  النشر ، مصر،  لوماتيةاللواء  دار  بحث منشور على  13ص،  2011،   ،

المعلوماتية   www.wata.cc/forums/uploaded/72 الرابط:   الجرائم  د/ محمد على قطب  انظر  وكذلك 

 .2ص 2010وطرق مواجهتها الجزء الثاني مارس 

http://www.wata.cc/forums/uploaded/72


21 
 

  .(1) نترنتجرائم اإل فيمعنوي : الركن الثانياا 

ال  ماديات  بين  تربط  التي  والعلقة  للجاني  النفسية  الحالة  هو  المعنوي    جريمة الركن 

الة  وشخصي لل   فياألمريكي    م شرع الجاني وقد تنقل  المعنوي  الركن  بين   جريمةتحديد 

ومبد الرادة  ال  أ مبدا  هو  كما  الرادة  يستخدم  تارة  فهو  خذ  يأ اخرى  اً  واحيان   شأنالعلم 

دخول غير ة  قضي  اً فيكان متهم  الذيموريس  ة  قضي  فيبرزت تلك المشكلة  و بالعلم  

الركن  انتقاء  على  موريس  محامى  دفع  وقد  فيدرالي  حاسب  جهاز  على  به  مصرح 

االمر   ب  الذيالمعنوي  االدعاء  يقوم  ان  يلزم  هل  تقول  المحكمة  القصد  إجعل  ثبات 

ني  ة  رميج  والجنائي   تثبيت  بحيث  به  المصرح  غير    إلى الولوج    في المتهم  ة  الدخول 

ني اثبات  يلزم  ثم  فيدرالي  نظم    فيمتهم  الة  حاسب  استخدام  الوارد على  الحظر  تحدى 

هذا    فيالمعلومات   ومثل  خسائر  وتحقيق  الدخول   جريمة  أركانتحديد    إلىالحاسب 

المحكمة   بالدخول غير   إلىدون تصريح وبذلك ذهبت  تبنى معيارين هنا هما الرادة 

المعلومات   الوارد على استخدام نظم  فيدرالية  الالمصرح به وكذا معيار العلم بالحظر 

   .دون تصريح

الفرنسي  للقضاء  بالنسبة    نترنت جرائم ال   شأن  فيعم  منطق سوء النية هو األ فإن    اما 

خاص    إلكترونياالعتداء على بريد    فيالفرنسي وجود سوء نية    م شرع حيث يشترط ال

 (.2)بأحد االشخاص 

  

                                                                                                                  
. وانظر د/ 391/394حجازي مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت مرجع سابق ص  د/ عبد الفتاح بيومي  ((1

 . 419ص-م 1999محمود محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية القاهرة 
 ص.14اللواء الدكتور فؤاد جمال، الجرائم المعلوماتية مرجع سابق  ((2
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 :الثاني المبحث

 إلكترونية  كجريمة اإللكتروني  التحرش  جريمة  عن الجنائية المسئولية

في   العالم  وانفتاح  االتصاالت  وسائل  تطور  المعلومات  مع  النترنت  تدفق  باستخدام 

ل اريح  وتوافر  هذه  انتقال  االنحرافاتلمعلوماتة  بعض  معها  انتشرت  لهذا    ،  نتيجة 

الهائل.   التكنولوجي  والضارة إكالتطور  المؤذية  بالمعلومات  الشبكة  مستخدمي  مداد 

أخلقية   الغير  والصور  والممارسات  المشروعة  التحرش  وغير  صور  كـأحد 

 اللكتروني.

  أو بالحاسب    ها تلك الجريمة التي تكون معرفةبأنعرف البعض الجريمة اإللكترونية  يُ 
تكون   أوها  رتكابال   ضروريا    شرطا    استخدامه بتقني  هي فعل غير مشروع  ة  المعرفة 

ما  إنتعريف الجريمة اإللكترونية    أن إلىة لمرتكبه بينما ذهب البعض  اءالمعلومات إس
كما    إلىيرجع   الجريمة  هذه  مُ أنمحل  تُ ه غير  التي  بالوسيلة  يرى  تعلق  به حيث  نفذ 
موضوعها  بأن    هؤالء التي  الجريمة  هي  اإللكترونية  المعلومات   أوالجريمة   محلها 

الجريمة من    ارتكابوالوسيلة المستخدمة في    اآلليالحاسب    كان  إذاما  دون اعتبار لِ 
اإللكترونية   الجريمة  البعض  فقد عرف  فِ بأنعدمه على ذلك  كل  عل غير مشروع ها 

التي    أوخزنة داخل الحاسب  المُ   وصول المعلومات  أوحذف    أور  ييتغ  أوموجه لنسخ  
  إلى ها: كل غش معلوماتي ينصرف  بأن  خرما عرفها البعض األ بين  ه، تحول عن طريق

 كل سلوك غير مشروع يتعلق بالمعلومات المعالجة ونقلها. 

يأتيه  وهي    والمعنوية    ا  ضرارإحدث  ويُ   األنسانكل عمل  المادية  الحاسب  بمكونات 
اعتبارها من المصالح والقيم المتطورة التي تمتد  يمكن  الخاصة به    االتصالوشبكات  

  أ امتناع عمدي ينش  أو: هي كل فعل  آخرالعقوبات وثمة تعريف    قانونحمايتها مظلة  ل
المادية    األموالهدف االعتداء على  بغير المشروع للتقنية المعلوماتية    ستخدامعن اال 

الو  والمعنوية.  أوجه  اللكترونية  بين  تشابه  تتعدد  في  والجريمة  التقليدية  الجريمة 

من   الجريمة  ال   م جرمأطراف  دافع  وضحي  رتكابذي  شخص  ة  الجريمة  يكون  قد 

و   أوطبيعي   اعتباري  بين    كانومة  داأشخص  الحقيقي  االختلف  يكمن  وهنا  الجريمة 

الجريمة   كانمايضاً  عالية وة  نوعي الجريمة ففي الجريمة اللكترونية األداة ذات تقني

يتطلب   التقانالذي ال  ً   تقااًل انليه  إ  جانيال  الجرائم    فيزيقيا تلك  الكثير من  في    أن ولكن 

ب بعد  عن  تتم  وشبكات    استخدامالجريمة  ال  االتصالخطوط   كانوم  جانيبين 

 .(1)الجريمة

المبحث  بس  لال  ةزالإ  ألجلو هذا  في    التحرش   جريمة  عن  الجنائية   المسئوليةسنتناول 

 االتي: على نحو من خلل المطلبين التاليين إلكترونية  كجريمة اللكتروني

 .للجاني الجنائية األول: المسئولية المطلب

  ).المستضيفومتعهد اإليواء ) الخدمة لمزود الجنائية الثاني: المسئولية المطلب

                                                                                                                  
 .4اللواء الدكتور فؤاد جمال، الجرائم المعلوماتية مرجع سابق ص ((1
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 األول   المطلب

 جاني لل الجنائية المسئولية

   :اإللكترونيلُمجرم اسمات : أوالا 

تن الدراسات  القد  الت    التي زعت  جسامة    م جرمحدد  ومدى    أساس كه  ج رموشخصيته 

السؤال    العقوبةلتبرير وتقدير     العقوبة حالتنا تلك كيف يمكن تبرير وتقدير    فيويكمن 

و  م جرمة  حال  في هناك    نترنتال الكمبيوتر  للم    نموذج وهل    المعلوماتي   م جرمحدد 

يمكن    بالتأكيد م    أنال  نموذج  هناك  لليكون  سمات    كهنا   أنو  المعلوماتي  م جرمحدد 

 :(1) يلين ويمكن اجمال تلك السمات فيما وم جرمبين هؤالء الة شتركم  

  في ويستغل مداركه ومهاراته    التقنية  المهارة  في  فائقةة  له قدر  متخصص:  ُمجرمـ    1

كلم  اختراق وكسر  ويسبح    أوالمرور  ة  الشبكات  ليحصل   فيالشفرات  الشبكات  عالم 

الحواسب وخلل  ة  على اجهز  الموجودةوالمعلومات    البياناتوثمين من    غالىعلى كل  

   .الشبكات

ً   للجريمة ه عائد  بأن  المعلوماتي  م جرميتميز ال  :جراملل عائد    ُمجرمـ  2 فهو يوظف   دائما

تخزين  الحواسيب  عمل    كيفية  فيمهاراته   والتحكم  و  البياناتوكيف    في المعلومات 

الم  الدخول    فيالشبكات  ة  ظمأن يحقق    صرحغير  قد ال  فهو    جريمة به مرات ومرات 

 االختراق.  فيشعوره بقدراته ومهارته  نتيجةما نإبهدف االيذاء و ختراقاال 

والمهارات    :محترف  ُمجرمـ  3 القدرات  من  يؤهله  التقنيةله  مهاراته    ما  في  ليوظف 

الجرائم    الفكرية وغيرها  الملكيةواالعتداء على حقوق    والنصب  والشر  ختراقاال  من 

 المال. مقابل 

وتطوير   تعديليقوم ب أنمن المهارات ما يؤهله  م جرمحيث يمتلك هذا ال :ذكي ُمجرم ـ4

تستطيع    يةمناأل   ظمةناأل   في ال  اعماله    أنحتى  وتتبع  خلل   يةجرامال تلحقه  من 

 . الحواسيبة داخل اجهز أوالشبكات 

 اإللكتروني: : المسئولية الجنائية عن المجرم نياا ثا

ويتمثل أساس المسئولية الجنائية سواء كانت الجريمة تقليدية او إلكترونية في االلتزام  

اصلى   واجب  حقيقته  في  وهو  أخر  اللتزام  تابعة  تنشأ  فهي  التبعية  بتحمل  القانوني 

اس  فللمسئولية كنان  ر  والنشاط    األولان  ياس الجنائية  الواقعة  بين  المادية  الرابطة  هو 

  المادي أي السناد المادي من جهة والثاني هو الرابطة المعنوية بين الشخص والسلوك 

ال  فإن   إنسان  كل  كان  فيها شخصية،  العامة  والقاعدة  الجنائية  المسئولية  أساس  كانت 

                                                                                                                  
 .12اللواء الدكتور فؤاد جمال، الجرائم المعلوماتية مرجع سابق ص ((1
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بالمسؤولية الجنائية    ي سأل إال عن أعماله وسلوكه، فالمسؤولية الجنائية عن الغير تأخذ

أساس   على  فترضة  في  يامنتضالم  األصلي  الفاعل  التحرير  رئيس  يعتبر  فمثلً  ؛ 

أساس   على  المفترضة  الجنائية  المسؤولية  وهى  النشر  بواسطة  المرتكبة  الجرائم 

واعتباره    إلىاستناداً    يامنتض الصحيفة  في  المنشور  بالمضمون  التحرير  رئيس  علم 

ن يساهم فيها ي عد فاعلً أو شريكاً حسب القواعد العامة بحيث  الفاعل  األصلي وكل م

القانون في ترتيب المسؤولية الجنائية   عليهال ي سأل شخص بينهم ما دام يوجد من قَّدمه  

 .(1)وهى ما تسمى بالمسؤولية المتتابعة 

تعَّ   انالعيقصد    أو  الجنائيوالقصد   الم    انإتيد  م  هو  العلم  أوحرم  العمل  مع  بأن    تركه 

الفعل  ي    م شرع ال يفوتنا    أن  وينبغي جبه  يو    أوحرم  بين  إال  الفرق  وبين    الع صياندراك 

توفره    روريضعنصر    الع صيانف  الع صيانقصد   ت  كانسواء    جريمةكل    فييجب 

لم يتوفر عنصر  فإن    الخطأمن جرائم    أومن جرائم العمد  وام جسيمه    بسيطة  الجريمة

جرائم  ال   فيال  إفل يجب توفره    الع صياناما قصد    جريمةالفعل فهو ليس    في  الع صيان

واالمتناع    م الفعل المحر  انإتي   أي  المعصيةهو فعل    الع صيانومن دون غيرها    العمدية 

ليتخلص   فذةانمن    يلقى حجراً   نكم  الع صيانيقصد الفاعل    أنعن الفعل الواجب دون  

لم يقص  بإصابة معصيه    يأتيه  أنف  الشارع   في  منه فيصيب به ماراً   يأب  دغيره ولكنه 

الفاعل   ةتجاه نيأفهو    الع صياناما قصد    المعصيةصيب غيره ولم يقصد فعل  ي    أنحال  

م    أوالفعل  بأن    الترك مع علمه  أوالفعل    إلى فعل    أنحرم  الترك  بقصد   المعصيةهو 

ه  أن صيبه فالشارع في    في  ماراً   اً شخصة صابإ قاصداً   ة من نافذ  كمن يلقى حجراً   الع صيان

 أن   فيال وهو قاصد فعلها ويتفق هذا المثل مع المثل السابق  إ  يأتهالم  ة  يرتكب معصي

المثل   في   جانيال   أن  في  نالمثلحرمها الشارع ويختلف  ة  تى معصيأ  يني انالجكل من  

 .(2) المعصية انإتيلم يقصد  األولالمثل  في يان الجبينما  المعصية انإتي قصد  يانالث

 

  

                                                                                                                  
مكت  )1( المعلومات،  تقنية  ومخاطر  العقوبات  قانون  رستم،  فريد  هشام  أسيوط  د/  الحديثة  اآلالت  م  1992بة 

 .5ص
 .409عوده، المسئولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية مرجع سابق ص عبد القادر ((2
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 الثاني  المطلب

 .(المستضيف)  اإليواء ومتعهد الخدمة لمزود الجنائية المسئولية

 تمهيد: 

الوصول    تتعدد قِدميجب وجود    األحوال  افةك  فيه  أنال  إ  نترنتال   إلىطرق  ة خدم  م 

قِدم الخدمة اعتبار ةلأمسالكثير من الجدل ثارت أولقد   يرىف الجريمة فيصلى أفاعل  م 

قِدم الخدمةه يتعين على أنف التوجيهية المسئوليةسس أ  على أنه الفقهاء بعض  منع نشر  م 

 .(1) العامة والمصلحةوالنظم واللوائح  القوانينمع  المتعارضة الشبكةمحتوى صفحات 

قِدم الخدمةلكن انت ِقد هذا الرأي فل ي عد  و قِدم   ةمسئوليفعن محتوى المعلومة    مسئواًل   م    م 

العميل من   فيوذلك  فقط  ة  تعاقدية  مسئولي  الخدمةهذه   التزامه بتمكين  تنفيذ  حالة عدم 

الوسائل    هنأل و  للشبكةالدخول   يملك  من  ت    التي  الفنيةال  هذه ة  صح  على  الرقابةمكنه 

يضع   وقد  ومشروعيتها  الخدمةالمعلومات  قِدم  من    م  تعفيه  حد  ت    أو  المسئوليةشروط 

ومن   وا  ،للمسئولية  حددةالم  الشروط  ة  مثلأمنها  للتعويض  اقصى  حد  على    في التفاق 

 . الخدمةاشتراك ة عدم تنفيذ العقد برد قيمة حال فيلزم ه ي  أنف األحوالجميع 

قِدمة  وتقوم مسئولي القواعد    فضلً   نترنتال ة  خدم  م  إذا وقع ة  مسئوليالمن    العامةعن 

راجع  إرسل  الم    إلى  اللكترونية  الرسالةبلغ  إ  في  أخط سبب  ناتج عن  قِدم   ليإليه  م 

تقوم    أحد  أو  الخدمة كما  لديه  سلت  ارالم  ة  سري  كتهِ ت  ان  إذا  مسئوليتهالعاملين 

يبرره    اللكترونية   االتصاالتوكاتبات  والم   تدخله  يكن  لم  لتشغيل   الفنية   الضرورةما 

يمكن  االسمية المعلوماتية البياناتمعالجة  فيحال تعسفه  فيو أخروليس سبب  الشبكة

ً ي    أن ضرر تسبب في   الخاطئةه  له بسبب معالجت  المدنيةعن مسئوليته    فضلً   سال جنائيا

 . للغير

للي عتبر  و بالغ على    وتقني  فنيشكل عبء  ي    اللكتروني  أو  المعلوماتي  م جرمالوصول 

  المادة وقد نصت    ختلفةم  ال  ية جرامال التتبع والتحليل لملبسات الوقائع    بأعمالالقائمين  

معاهد  12 لة  من  كافحةبودابست  الفضاء    م  الواليات    والتي  المعلوماتيةجرائم  تكن  لم 

ً  المتحدة عشر من سبتمبر تنص  الحادياليه بعد احداث  ضمامنباال فيها وسارعت  طرفا

 .(2)على 

تشريعييسوف    :1البند   تدابير  طرف  كل  قيام   انلضمى  أخرتدابير    يأوة  تبنى 

المعاهدة    في  قةموثَّ   جريمة  أيعن    المعنويةشخاص  األ   مسئولية ارت    إذاهذه  بت  كِ ما 

جزء ة  بصف  أونفرد  شكل م  ب   قترافها  طبيعيشخص    بواسطة  المعنويلصالح الشخص  

                                                                                                                  
 .20م ص2003د/ محمد حسين منصور، المسئولية اإللكترونية الناشر دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية   (( 1
 .14/ 13جمال، الجرائم المعلوماتية مرجع سابق صاللواء الدكتور فؤاد  (( 2
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  س لطة   المعنويمن تفويض من الشخص    أساسعلى    المعنويالشخص    فيمن عضو  

الشخص   لصالح  قرارات  داخل    سيطرة  أو  رقابةة  لممارس   س لطةالمعنوي  اتخاذ 

   .المعنويالشخص 

 اللزمة سوف يتخذ كل طرف التدابير    1البند    في  الواردةالحاالت    ب انج  إلى:  2البند  

بل  من قِ   السيطرة  أوشراف  نقص ال   أدَّىما   إذا المعنويالشخص  ة قيام مسئولي  انلضم

لهذه  طبقاً  ة  قائم  جريمة  ارتكابة  يكانإم  إلى  1  الفقرة  في شار اليه  الم    الطبيعيالشخص  

 سيطرته. اقترافها تحت   طبيعيشخص   بواسطة المعنويلصالح الشخص  عاهدةالم  

الذين   يني الطبيع  لألشخاص  الجنائية   المسئوليةعلى قيام    أثرت  لن   المسئوليةهذه  :  3البند  

 . الجريمةاقترفوا 

 

   .المعلوماتة لجرائم تقني يالقانون اإلطار

 م. 1994ة لسن143رقم  المدنية األحوال قانون •

 .م2008ة  لسن 126والمعدل برقم  1996ة لسن 12الطفل رقم  قانون •

 م. 2002ة لسن 82رقم  الفكرية الملكية حماية قانون •

 م.2003ة لسن 10رقم  االتصاالت قانون •

 م. 2004ة لسن 15 رقم اللكترونيالتوقيع  قانون •

 

 . م1994 لسنة143 رقم المدنية األحوال قانون .1

مد  عقوبةعلى    المدنية  األحوال  قانون من    72  المادةتنص   ة ست  زاوتتجال  ة  الحبس 

نيهاً   خمسمائةال تزيد عن  ة  وبغرام  أشهر  أو هاتين العقوبتين لكل من اطلع   بإحدى  أو  ج 

  التي المعلومات    أو  البياناتالحصول على    في  َشرع   أوحصل    أواالطلع    في  َشرع 

السجلت   التخزين    أو  ةاألليالحاسبات    أو تحتويها  بتغ  أوبها    لحقةالم  وسائط  رها  يقام 

بها    أوالتدمير    أو  باللغاء  أوالحذف    أو  بالضافة الصور    يأببالمساس    أو صورمن 

  جراءات لإلوفقاً  و  القانون  اعليهنص    التي  األحوالغير    فيافشائها    أو  عتهاإذا

االحصاءات    أوالمعلومات    أو   البياناتعلى    الجريمةوقعت    إذا ف  فيه.   اعليهالمنصوص  

 السجن.  العقوبةتكون  المجمعة
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 .2008 سنةل 126والمعدل برقم  1996ة لسن  12الطفل رقم  قانون .2

مد ي  كرر  م    116  المادة  بالحبس  تقلة  عاقب  سنتين وبغرام  ال  تقل عن عشرة  عن  ة ال 

وال    األف استورد    ألف خمسين    زاوتججنيه  من  كل   أو اعد    أو  تجأن  أو  أصدرجنيه 

تتعلق    أويشارك فيها اطفال    إباحيةاعمال    أيبث    أو  حازأنأو  روج    أوطبع    أوعرض  

  ارتكاب   في   المستخدمة  والالتاالدوات  ة ويحكم بمصادر  لألطفال الجنسيباالستغلل  

محل    تحصلةالم    األموالو   الجريمة االماكن  وغلق  ست ة  مد  هاارتكابمنها  تقل عن  ة  ال 

 النية. وذلك كله مع عدم االخلل بحقوق الغير الحسن  أشهر

كل    العقوبةعاقب بذات  ي    أخر  قانون  في  اعليهد بنص  ياش    عقوبة  يأبومع عدم االخلل  

المعلومات    أو  نترنتال   أو  الليالحاسب    ماستخدمن     المتحركة الرسوم    أوشبكات 

اعمال   أو ة  شطأنلترويج    أولنشر    أو  لطباعة  أولعرض    أوة  لمعالج  أولحفظ    أو  عدادل 

التشهير   أو الباحيةواالعمال  الدعارة فياستغللهم  أو األطفالتتعلق بتحريض  إباحية

 . بيعهم أوبهم 

المعلومات    أو  نترنتال   أو  اللي الحاسب    استخدامو   المتحركة الرسوم    أوشبكات 

القيام   أو  جريمة  ارتكاب  فيلتسخيرهم    أو  حرافناال على    األطفاللتحرض   على 

 . فعلً  الجريمةولو لم تقع  لآلدابة نافيم   أوة اعمال غير مشروع أو شطةبأن

 . 2002 سنةل 82رقم  الفكرية الملكية حماية قانون .3

رم ذلك    181  المادة  في  م شرع ال  ج  م    القانونمن   أو  صوتيتسجيل    أوصنف  نشر 

شبكات   أو نترنتال شبكات  أو الليالحاسب  ة اداء محمى عبر اجهز أو عيإذابرنامج 

صاحب الحق    أوسبق من المؤلف  م    كتابيذن  إغيرها من الوسائل بدون    أو  االتصاالت

ة  بغراموال تقل عن شهر  ة  بالحبس مد  المادةهذه  ة  خالفعلى م    م شرع وعاقب ال  راوالمج

نيهاً  األف ةال تقل عن خمس  العقوبتين.احدى هاتين  أوجنيه  فال أ ةعشر زاوتجوال  ج 

ن  ع ال تقل    والغرامة  أشهر  ثلثةال تقل عن  ة  الحبس مد  العقوبةتكون    ةالعودة  حال  فيو

ً   ألف  خميسناوز  اجنيه وال تج  األفة  عشر نيها  المحكمة تقضى    األحوالجميع    فيو  .ج 

محل  ة  بمصادر الم    المتحصلة  أو  الجريمةالنسخ  وكذلك  واالدوات منها  عدات 

الحكم    للمحكمةويجوز    .هاارتكاب  في  المستخدمة بغلق    أن  ةانبالدعند    ة أ المنشتقضى 

وتقضى    أشهر.ة  ال تزيد على ستة  مد  الجريمة  ارتكاب   في   هيعلاستغلها المحكوم    التي 

الصادر    المحكمة الحكم  ملخص  رم  في  ةانبالدبنشر  يوميج  نفق  أكثر  أواً  ه  ة  على 

 . هعليالمحكوم 
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 . 2003 سنةل 10رقم   االتصاالت قانون .4

الشبكات والبث وتقديم  ن إ  :القانونمن    86وحتى    70المواد من    في  م شرع ال  رمجَّ  شاء 

ترخيص   االتصاالتخدمات   المكالمات  بدون    ية اس األس  البنيةعلى    يعدتوال   وتمرير 

كما   رمللتصاالت  امثلتها    االتصاالت  استخدامة  ساءإب  والمضايقةاالزعاج    جَّ ومن 

 .نترنتال السب والتهديد والتشهير ونشر الصور عبر 

رِ  نشر    مج  منافس  عةإذاوكذلك  لقيام  تؤدى  العمل  عن  مشروعة  معلومات  ة  غير 

نيهاً خمسمائة و األفال تقل عن خمسة ة بالحبس وغرام تبدأوالعقوبات  همال ال ة حال  ج 

وغرام السجن  ً   ألفة  مائة  وحتى  نيها التكميليةوتتمثل    .ج    الزالة في    العقوبات 

 لغائه.  إ  أوووقف الترخيص مؤقتا  والمصادرة

عن  ي    86ة  ماد المسئول  العقوبات    االعتباريللشخص    ةيعلالف  دارةال عاقب  بذات 

 كانبت علمه بها وث    إذا  القانونهذا    ألحكام  بالمخالفةرتكب  ت    التيعال  األفعن    المقررة

بالواجبات  إ يكون و  الجريمة.وقوع    في  أسهمقد    دارةال تلك    عليهتفرضها    التيخلله 

مالي  امنبالتض  مسئواًل   االعتباريالشخص   عقوبات  من  به  يحكم  بما  الوفاء  ة عن 

 وتعويضات.

 . 2004 سنةل 15رقم  اإللكترونيالتوقيع  قانون .5

على  رمجَّ ت  ة  يقانون مواد    اللكترونيالتوقيع    قانونتضمن   الحاسب  ة  اجهز  االعتداء 

 الوسائل.بغير ذلك من  أو  نترنتال  استخدامبسواء  اللي

بالحبس  -ج-ب -)أ1ة  فقر  23  بالمادة  اللكترونيالتوقيع    قانونب  قوعا اربعهـ(  ة من 

نيهاً   األفة  من عشرة  سنوات وغرامثلث    إلى  ساعةوعشرون   ً   ألفة  مائ  إلى  ج  نيها   ج 

حصل    أواستعمل    أوتصديق بدون ترخيص وكل من اتلف    شهادة  أصدرعلى كل من  

 بذلك.مع علمه  مزوراً   أو  معيباً  لكترونياً إ محرراً  أووسيط   أوبغير حق على توقيع  

يوميتين   فيللنشر    بالضافة  العودة حالة    في  العقوبةشدد  ن  وانالق  أنكما   جريدتين 

شبكوعل  تشارناال   واسعتي نفق  المفتوحة  اللكترونية المعلومات  ة  ى  المحكوم  ة  على 

عن    .عليه المسئول  عاقب  العقوب  االعتباريللشخص    الفعلية  دارةال كما    إذا   ةبذات 

بذلك    الجريمةوقوع    فياخلله    أسهم الغرامات  أ  في  هامنلتض  بالضافةمع علمه  داء 

  أو لوقوف    بالضافة  24ة  ماد   االعتباريباسم ولصالح الشخص    متيتمةوالتعويضات  

    .26ة الغاء الترخيص ماد
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 . (1)  نترنتلل الوصول ة ي خدمُمقِدمة مسئولي

 Dial up leased line IDSLسواء على طريق    نترنتال   إلىطرق الوصول    تتعدد

IDs  قِدم يجب وجود    األحوالكل    في ه  أن  اال     Internet service providerة  خدم  م 

مسألة   اثارت  فاعل    الخدمةم  قدِ م  ولقد  من    ةريمجال  في  أصل  الخدمة باعتباره  الكثير 

مسئوليته   عدم  الفقهاء  من  اتجاه  ويرى    في وليس    فني عمله    أنعلى    اً يس سأت الجدل 

قدَ المحتوى الة مقدوره مراقب  . نترنتال تصرفات مستخدم ة وال متابع مم 

ه يتعين على أنف  التوجيهية  المسئولية   أساسعلى    اً يسس أتسائلته  م    يانالثويرى االتجاه  

قِدم الخدمة  واللوائح ظم والن   القوانينمع  المتعارضة  الشبكةمنع نشر محتوى صفحات  م 

 .(2) العامة  المصلحة أو

القضاء   م    أن  الفرنسي ويذهب  قيام  ال  ة  غير مشروع  رسالة  ببث  الشبكة ستخدم  مجرد 

مسئولي  يكفي قِدم  ةلقيام  العدد    في خذ  أ  وذلك    نترنتال   خدمة  م    هائي نالل االعتبار 

 . يومياً  لاوالمتدللمشتركين وحجم الرسائل الرهيب 

 .(3)  االستضافة ُمتعهد ُمقِدمة مسئولي

قِدم على خوادمها    نترنتال على    عتستضيف موق  التي  الشركةهو    االستضافة  خدمة  م 

قِدم الخدمةويكون  على الجهاز الخادم  ة معينة لمساح  ستأجرم  مؤجر وصاحب الموقع  م 

تعهدة  والمستخلص من احكام القضاء والفقه المقارن قيام مسئولي  بالشركةالخاص     أو   م 

قِدم   جراءات ال   يأخذ ولم   بالجريمةيعلم  أن  عليه   كان  أويعلم   كان  إذا   االستضافة   خدمة   م 

 لوقفها.  اللزمة

تقديم   لوسطاء  الجنائية  المسؤولية  نوع  عن  هو  الصدد  هذا  في  المطروح  والسؤال 

والعلة  وسيل  نترنتال   شبكةت  كان  إذاف  نترنتال   شبكةخدمات   النشر  وسائل  ية  نمن 

ت   ال  إماثمما  االحكام  ة  يكانر معه صعوبة في  السب والتشهير القانون تطبيق  لجرائم    ية 

ي  القانونالجدل  فإن   جنائي ر  اث ي  المسؤولين  لتحديد  في  اً  بالنسبة  المرتكب  سلوك  عن 

تشغيل   على  القائمين  االشخاص  فمنهم  فيه  المساهمين  وحصر  اللكتروني  الفضاء 

   الشبكة وخدماتها المعتمدة.

مجموع  ميوال  العالمية  الشبكة  أصبحتولقد     المختلفة والخدمات    شطةناأل من  ة  تضم 

البريد  ة  تحتية  بني  فهي خدماتها  اهم    والمنتديات  E-mailاللكتروني  للتصاالت 

ارجاء    لنقل TransForce Protocol FTBوالناقل   بين  ة  ووسيل   الشبكةالملفات 

                                                                                                                  
 للمزيد حول مسئولية مقدمي الخدمة. 15اللواء الدكتور فؤاد جمال، الجرائم المعلوماتية مرجع سابق ص (( 1
اإللكترونية    (( 2 المنارة  بحث منشور على مجلة  األنترنت  لمقدمي خدمات  القانوني  النظام  فرح،  قاسم  احمد 

 . 358م ص27/5/2005تاريخ النشر  9ال عدد 13المجلد 
 .15اللواء الدكتور فؤاد جمال الجرائم المعلوماتية مرجع سابق ص  (( 3
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ة  ومميزات حاسوبي  استخدامشخص    ألييتيح    الذيوهو برنامج     TELNETالمتصل  

فيموجود توجد    أخرجهاز    ة  وال  اما    فيبعيد  المستخدم  المعلومات    شبكةجهاز 

WWW  ة  بلغة  من صفحات مصحح  الشبكةحدى خدمات  إ  فهيHTML   تتيح    التي

 .(1) العنكبوتية  بالشبكةوهو سر تسميتها    Linksربط الصفحات بالوسائط  إمكانية

الدور  ف ما  الوسطاء  هؤالء  هم  بالمضمون    الذيمن  عالقته  من  وسيط  كل  يلعبه 

 ؟ الشبكةالمنشور على 

المستخدمين    شخص   هو I.S.P   الخدمةفمزود     بواسطة   االتصالعلى    بالقدرةيمد 

بمعالج  أو  الليحاسب  الة  ظمأن بالنيابة   البياناتة  يقوم  هؤالء    وتخزينها  عن 

جرائم    شأنب   2001بودابست  ة  واحد من اتفاقي  المادة  عليهالمستخدمين وهو ما نصت  

عن   نترنتال   شبكة  إلىن المشتركين من ووصول  مكِ هو من ي    الخدمةفمزود    نترنتال 

  الخدمة بمقتضى عقد توصيل    الشبكة إلىالوصول    اللزمة الفنيةطريق مدهم بالوسائل 

 .مضمونهاة  راجعلم  ة  وسائل فني  أيوال يملك    تأليفها  أو  المعلومةفهو ال يقوم بتوريد  

عن طريق حساباته   ةإلكترونينقل المعلومات على شكل حزم  فييتمثل فقط دوره فني ف

 اناتجاههنا ظهر    المعلوماتية  الجريمةالمسئولين على   أحدفهل يجوز اعتباره    الخادمة

 .تباعاً هما نعرض

 االتجاه القائل بعدم مسئوليه المزود   :اوالا 

مضمون    أي  فيعلى التحكم    القدرةال يملك    خدمةالمزود    أن  إلىقد استند هذا االتجاه  

مدير مكتب البريد    م ساءلةبناظر القول  والقول بتقرير مسئوليته هنا ي    الشبكةبث على  ي  

التي الخطابات  ة  والهواتف على مدى مشروعي بل  .  الخط  ابر هذعتجرى    والمكلمات 

محطات    العامةالجهات  ة  مسؤوليتقرير    إلى بنا    تنتهي قد    المسالة  أن توفير  وعلى 

يكون   أن  يتطلب  الخدمةمزود  ة  لتقرير مسؤوليو  المرئية  ضائيةفاللبث القنوات    التقوية

وسائل  أنعن    فضلً   ةم جرمال  المادةبث    فية  ايجابي  أكثردوره   يملك  ال    التي   الفنيةه 

 .(2) نييالمل زاوتتج بأعداد المتدفقةتلك المعلومات  ة مكنه من مراقبت  

 الخدمة. مزود ة  مسؤولياالتجاه القائل بتقرير  :ثانياا 

االتجاه    أنصارقسم  أن طبقاً    الجنائية  المسؤوليةبتقرير    ىاد ني    األولقين  يرف  إلى هذا 

  العامة   ألحكامطبقاً    المسؤوليةتقرير    إلى يذهب    يانوالث  المتتابعة  المسؤولية  ألحكام

 الجنائية.   للمسؤولية

                                                                                                                  
فهد بن عبد هللا الحيدان، األنترنت شبكة المعلومات العالمية الطبعة األولى الناشر مكتبة الملك فهد الوطنية  ((1

 وما بعدها. 32ص  1996الرياض 
 57/69ص  2000جرائم االعتداء على شخص األنترنت دار النهضة العربية القاهرة مدحت رمضان  ((2



31 
 

 .(1) ةالمتتابع المسؤولية ألحكامطبقاا   الخدمةمزود  ُمساءلة .1

مزود    الذيالدور    ةاستجابة  وهل  لوأل يبدو   به  استناد  الخدمةيقوم  النظام    إلى اً  لهذا 

وتحقيق  ة  عملي  فيمساهمته     أن   ال إالمستخدمين    لاومتن  فيووضعها    يةنالعل النشر 

النشر    في  المتتابعة  المسؤولية على    بالنسبةمجال  تقوم  والناشر  العلم    أساسللمؤلف 

ما  ة  لمراقبرئيس التحرير   أوونشره وهو ما يوجب التزام الناشر   ه نإعلسبق بما تم  الم  

 ي نشر والتزامه بالمسئولية المتتابعة. 

يتوفر   ال  المنتديات  ة  خاص  الخدمةلمزود    بالنسبةمما  اثناء  بالربط  قيام    المختلفة عند 

تلك   بتثبيت  يقوم  لمزود  المنتديات  حيث  الخادم وكل ما يصل    في   الخدمةعلى جهازه 

عدم قبول التطبيق    إلىوهو ما نصل معه    المشفرة  البيانات حزم من    هيهذه الحاالت  

  ه تمكن  التي  يةالقانونو  الفنيةال يملك الوسائل    الخدمةمزود  ف  المتتابعة  المسؤوليةاحكام  

 الشبكة. نشر ويتحرك على ي   الذيالمضمون ة من مراقب

 . الجنائية للمسؤولية العامة ألحكاملطبقاا مزود الخدمة   ُمساءلة .2

ة  لمراقب  اللزمة  الفنيةال يملك الوسائل    الخدمةزود  م    أن  إلى  رأياليستند اصحاب هذا  

الوسائل  أنالكتاب اال    أو  الصورة الدخول    اللزمة  الفنيةه يملك  المواقع   إلىلمنع  هذه 

المواقع عن طريق مدَّ   ألصحاب  ة تقديم المساعد  إلى مما يؤدى    بالزائرين وهوهم  تلك 

 بالمساعدة.  التبعية  الجنائية المساهمةما تتحقق به  

  السابقة   باألعمال  إلىال تقوم    الجنائية   المساهمةفحل النظر  مايضاً    رأي العد هذا  ي  لكن  

تكون    يجرامال للسلوك    المعاصرة  أو  الخدمة مزود    اما  (2)  اللحقة  باألعمال وال 

 أنقبل    الشبكةتحققت بكامل عناصرها على    التي  الجريمة  رتكابال اً  يأتي الحقفدوره  

 .(3) الخدمةدور مزود  أيبد

  الفنية  فاألسبابة يقانونوة فني ألسبابسبق لم الم  العِ ة تطبيق فكر صعوبة إلىهكذا نصل 

وجود    فيتتمثل   األ ة  لمراقب  يةكانالمعدم  اما  نشره  قبل  المنشور  سباب  المضمون 

  الرقابة واع  أننوع من    أي ة  بممارس  الخدمةعدم اختصاص مزود    إلىفترجع    ية القانون

  الخاصة بحق  اتانالضمذلك من تعارض والعديد من    فيعلى ما يتم نشره لما    التوجيه

  ين.خراأل على  وقائيدور  يأبيمكن قبول قيامها  الخاصة وال   الحياةالمؤلف وحق  

 

                                                                                                                  
د/ شيماء عبد الغنى محمد عطا هللا، الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية   ((1

 .178ص  2007
. وكذلك 129م ص  2001هضة العربية  د/ جميل عبد الباقي الصغير، األنترنت والقانون الجنائي دار الن  ((2

القاهرة  العربية  النهضة  دار  مقارنة  دراسة  العقوبات  قانون  في  للعالنية  العامة  األحكام  عفيفي،  السيد  احمد 

 . 551/552ص 2002و 2001
 . 132/134م ص 2001د/ جميل عبد الباقي الصغير، األنترنت والقانون الجنائي دار النهضة العربية  ((3
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 الثالث  المبحث

 اإللكترونيةالجرائم  ُمكافحةل  الدوليةالجهود 

 وتقسيم: مهيد ت

الخطير   الزحف  من    كانة  عالمية  كظاهر  اللكترونيةالجرائم    تشارالنلوقوف 

لهذه  ة  منها وردعي  وقائيةواتخاذ تدابير  ة  ايجاد حلول فعالة  كيفي  فيالبحث    الضروري

اقتصاديات    التي  التقنيةالكوارث   تطور    الدولة واستقرار    أمنباتت تهدد    الجريمة بعد 

ة  لتصبح تجار  الحديثة  العلمية  التقنية  إلى المعروف    كيسيالكلمن اطارها    اللكترونية

  ى اوالشكة  فسره نسبوهو ما ت    الرقميباالقتصاد    عليهوهوما اصطلح    رائجةة  الكتروني

المركز    التي  الرسمية   2000  سنةكلفت    والتي  نترنت ال   ىاولشك  العالمياعتمدها 

تسببت فيها    التي  التدميريةبليون دوالر جراء النتائج    12قدرت بـة  فادحة  مادية  خسار

اتلف   ق    المعلوماتيةبرامج  ال فيروسات  قدمها    التي  الرسمية  ىاوالشكجمل  م  درت  وقد 

 . شكوى ألف 275.284الضحايا للمركز ب 

ولهذا ومن   نترنتال للتبليغ عن جرائم    108رقم    الداخليةمصر خصص وزير    فيو

حماي السبل    بياناتللة  وقاعد  المعلوماتيةلبرامج  ة  فعالة  اجل  اعتماد    ية القانونيجب 

سري  الوقائية  مرور  كلمات  طريق  اليها عن  الدخول  فيها  ة  من خلل    استخدام يجتنب 

تطلب    نإكل شهر  اً  رها دورييمع الحرص على تغة  من كلمات عادية  كلمات سر مكون

والعمل على ترصد    نترنتال  ومقاهي  نواديعلى    الرقابةذلك مع تكثيف برامج    مراأل 

وتونس مع االعتماد   السعودية  العربيةالمملكة  بكما هو الحال    الباحيةوحجب المواقع  

 .(1)واستعمالها بشكل مستمر  التدميريةللفيروسات   مضادةة برامج خاصعلي 

هذا    زالةإ  ألجل سنقسم   األول  المطلبنخصص    مطالب ثلث    إلى  المبحثاللبس 

كافحة  فيساهمت    التي  والعربية  الدولية  القوانين   المطلب   فيو  اللكترونية  الجريمة  م 

  الثالث  مطلبونخصص  العربيةالتشريعات  في اللكترونيةالجرائم  الثباتأدلة  يانالث

   االتي:على نحو  اللكترونية. الجريمةللحد من  الدولي ناوالتعواألخير 

  الجريمة   ُمكافحة  فيساهمت    التي  والعربية  الدولية  القوانين  :األول  المطلب

 اإللكترونية. 

 العربية. التشريعات  في اإللكترونيةاثبات الجرائم أدلة  :الثاني المطلب

 اإللكترونية. الجريمةللحد من  الدولي  التعاون الثالث: المطلب

                                                                                                                  
 عبد الصبور عبد القوى، على الجريمة اإللكترونية والجهود الدولية للحد بحث منشور على الرابط أنظر:  (( 1

  

27.html-http://www.droitarab.com/2013/11/blog     

http://www.droitarab.com/2013/11/blog%20-27.html
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 األول   المطلب

 اإللكترونية  الجريمة  ُمكافحة  فيساهمت  التي والعربية الدولية القوانين

 م: 1973عام  السويدي  البيانات قانون .1

تشريعات  أوالسويد    ت عد تسن  ال و  المعلوماتيةجرائم    أو  نترنتال ضم جرائم  تل دول 

عالج   الذي  م1973عام    السويدي  البيانات  قانوناذ صدر    المعلوماتيالتزوير    سيما

الحصول    أوتحويلها    أوتزويرها    أو  الحاسوبية  بياناتقضايا الدخول غير المشروع لل

 .اعليهغير المشروع 

 .م1985  الدنماركي نترنتاإلو  اآلليجرائم الحاسب  ُمكافحة قانون .2

  نترنت ال و الليبجرائم الحاسب  الخاصةنها ينال قوأوسنت الدنمارك  1985عام  فيو

 المعلوماتي. كالتزوير  الليبجرائم الحاسب   المحددةفقراتها العقوبات  فيشملت  التي

 . م1986 البريطانيوالتزييف التزوير  ُمكافحة قانون .3

كافحة قانون ياانبريطاصدرت  تعاريفه  فيشمل  الذيم 1986عام التزييف والتزوير  م 

ادا  الخاصة التخزين  وهيالتزوير  ة  تعريف  ة  ادا  أي  أو  المتنوعة  الحاسوبية  وسائط 

 ى. أخرة  طريق باي أو اللكترونية أو التقليديةسواء بالطرق    اعليهى يتم التسجيل أخر

 . م1986 األلماني  المعلوماتيالتزوير  ُمكافحة قانون .4

كافحة قانون ياناأللم م شرع سن ال  م.1986 سنة  المعلوماتي يروالتز م 

 م. 1988 المعلوماتيالخاص بالتزوير  الفرنسي القانون .5

 المعلوماتي. للتزوير  بالتصديالخاص  19رقم  قانونم 1988عام  فياصدرت فرنسا 

 .م2001عام  نترنتاإلعبر  جراماإل السيبيري  جراماإلة اتفاقي .6

المجلس    االتفاقيةصدرت هذه   بودابست    المجرية  العاصمة  فيووقعت    روبيواأل عن 

  ضم اليها أن  االتفاقيةهذه    وألهميةة  دول  30  اعليهوقعت  حيث  م  2001نوفمبر    23  في

من   المجلس    ةالدولالعديد  خارج  الواليات    وأبرز  روبيواأل من  الدول    المتحدة هذه 

من    األول فيم ودخلت حيز النفاذ  2006سبتمبر   22  في  ا عليهصادقت    التي  يكيةمراأل 

وعمليات    الرهاببينها    نترنتال من جرائم    بانجوة  م واشتملت على عد2007يناير  

 .األطفالة ودعار اناالئتم تزوير بطاقات 

مستحدث   اإللكترونية الجرائم    ُمكافحة   قانون .7 احكام  ة  مواده    قانون ضمن 

 . م2001 عمان بسلطنة العمانيالجزاء 
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كافحةمن التشريعات لة جمل انعمة اصدرت سلطن    مسمى:تحت  المعلوماتية الجريمة م 

كافحةل  انعمة  سلطن  قانون رقم    يانالسلطفقد صدرت المرسوم    الليجرائم الحاسب    م 

جرائم  ة ليشمل معالج يانالعمالجزاء  قانون بعض احكام  تعديل شأنم ب2001 سنةل 72

من    فيفصل    بإضافةوذلك    اللي الحاسب   السابع  تحت    يان العمالجزاء    قانونالباب 

رم جت   يانالعم  االتصاالت  قانون  إلىضيفت مواد  وكذلك ا    الليجرائم الحاسب    انعنو

  والحصول  ةانلإله  االتصاالتة  اجهز  استخدامرم  جتخدش الحياء العام وت    ائلوستبادل  

ا  قانون  السلطنةسنت  و  ،رسائل تهديد  إرسال  أوسرار  فشاء األ إ  أوة  على معلومات سري

 . ظمةن األ  اختراقوحوادث  اللكترونيوالتوقيع  اللكترونية  الحكوميةينظم المعاملت  

  .المغربيالتشريع  في المعلوماتية للجريمة يةالقانون  المعالجة .8

ال على  ت    التي الفصول    المغربي   م شرع ادخل  جرائم  ت    التيفعال  األ عاقب   انعنو بشكل 

بنظام   بموجب  للم    ةاأللي  المعالجةالمس  وذلك  الصادر    7.003رقم    القانونعطيات 

 . م2003نوفمبر  11الموافق  هـ1424 انرمض 16بتاريخ 

  فيالمعلومات وما  ة  جرائم تقني  ُمكافحةل  االسترشاد   العربياالمارات    قانون .9

   .حكمها

-19د-495عشرة بالقرار رقم    التاسعةدورته    فياعتمده مجلس وزراء العدل العرب  

وزراء    م8/10/2003 الحادي  فيالعرب    الداخليةومجلس  بالقرار  ة  دورته  والعشرين 

 .م21/2004د  – 417رقم 

 م. 2006 اإلماراتي المعلوماتيةالجرائم   ُمكافحة قانون .10

دولأو  العربيةمارات  ال ة  دول  ت عد كافحة ل  ستقلً م  اً  قانون سن  ت  ة  عربية  ل  الجرائم    م 

 م. 2006 سنةل 2رقم  المعلوماتية

 . م2007السعودي   المعلوماتيةالجرائم  ُمكافحةنظام  .11

كافحةنظام    السعودية  العربية   المملكةسنت   مجلس  أ  الذي   المعلوماتيةالجرائم    م  قره 

نظام    –خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز    برئاسةالوزراء الموقر  

كافحة بالرسوم    المعلوماتيةجرائم  ال  م  م/  الملكيالصادر  وبتاريخ 17رقم   .

 هـ 8/3/1428
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الوزراء رقم   قرار مجلس  الحد    إلىيهدف    الذيهـ  7/3/1428وتاريخ    79بناء على 

 .(1)وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقرر لها  المعلوماتيةمن نشوء الجرائم  

 م. 2008 الحديثةبالتقنيات  لألثبات االسترشاد العربي القانون .12

 11/2008/ 27-24د/771ب قراروزراء العدل العرب  مجلس هاعتمد

 الجرائم المعلوماتية المصري.  ُمكافحةمشروع  .13

ال  كان عظيماً   م شرع حرص  والمعلوماتية  ة  مواكب  في  المصري  التكنولوجية  النهضة 

 .(2) خاص للتصاالت قانونالتي يعيشها العصر فأصدر 

وألت  م10/2003رقم المعلومات  وتبادل  نقل  رقم   أخر  قانونمين  اللكتروني  للتوقيع 

عن   فضلً   نترنتال المعلومات الدولية    شبكةراد عبر  األفمين معاملت أم لت 15/2004

ت    أن جهود  لصدار  هناك  بالم    قانونبذل  لسلمخاص  اللكترونية  وتامين ة  عاملت 

المختلفة من كافة جو ألعداد   ةية والجنائية وهناك دراسات جادالقانون بها  انالمعلومات 

كافحة قانونمشروع   الجريمة المعلوماتية   م 

 

 الثاني  المطلب

 العربيةالتشريعات   في اإللكترونيةثبات الجرائم إأدلة 

 

 اثباتها. أدلة و اإللكترونيةتاريخ تشريعات الجرائم  :والا أ

وبين  ة  لجريمل  يالقانونمدى التطابق بين النموذج    انبيهو  الجنائي    الثباتالهدف من  

معين  في ه  أنف  والمعروضة  الواقعة وسائل  يستخدم  ذلك    الثبات وسائل    هية  سبيل 

يستخدم    هي:   الثبات  ووسيلة ما  ي    فهي  الحقيقةثبات  إ  فيكل  سبيل    فيبذل  نشاط 

                                                                                                                  
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وذلك وجاء في المادة الثانية من هذا النظام بأنه  (  ( 1

المعلوماتي،  االمن  تحقيق  على  المساعدة  إلى:  يؤدى  وبما  منها  لكل  الُمقررة  والعقوبات  الجرائم  هذه  بتحديد 

 وحماية االقتصاد الوطني، وحماية المصلحة العامة واالخالق واآلداب العامة.
بأنها اية وسيلة إلرسال أو استقبال الرموز أو اإلشارات    3/ف1االتصاالت في هذا القانون في موعُرفت    (( 2

 .أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو االصوات وذلك أياً كأنت طبيعتها وسواء كأن االتصال سلكياً أو السلكياً 

وماتية ماهيتها وصورها. ورقة عمل المزيد من مشاريع القوانين أنظر: العادلي محمود صالح، الجرائم المعل

-3مقدمة لورشة العمل اإلقليمية حول تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية عمان مسقط  

 وما بعدها 13/ابريل ص4
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حال يفيد    أو ما    شيء  أو شخص    أوة  لأمس  أوة  اكتشاف    الثبات نصر  ع    هار ظإ  فيما 

 .(1)الملموس  الواقعيمجال  إلىونقلها دلة األ   أيالمختلف 

مطلع   شهد  وعلى    الخصوصيةتشريعات  ة  لموج  الحقيقية  طلقة ناال   السبعيناتوقد 

 فين جرائم الكمبيوتر  انيبقو  تمثلةالم    يةانالثة الموجة  طلقانامتداد العقدين بعدهما شهد  

الجَّ  البحث  السبعينات  شهدت  لحين  الكمبيوتر  حمايةدى  نظام  ف  .برامج    الملكية ضم 

المؤلف    وتحديدة  الفكي الحقل  فيى  األول  التشريعيةالتدابير  ة  لقط ناوحق  ليشهد    ؛هذا 

  حماية تشريعات  ة  موج  هيبالكمبيوتر    تصلة الم    اتالتشريع من    ةثالثة  موجة  طلقان

الم    التي البرمجيات   األ تمثل  المعلومات  صنف  تكنولوجيا  عناصر  بين  من    التي هم 

 . هاقنطا في يةالقانون  الحماية دائرةواتساع  الرقميةصنفات ستفتح الباب امام مفهوم الم  

ومطلع    نهايةومنذ   التساؤالت   يالقانوناالطار    فيثار  ت    تكان   اتنيان الثمالسبعينيات 

ومشكلت  م  ة  حجي  شأنب الكمبيوتر  الكمبيوتر  ة  بواسط  الثباتستخرجات  ملفات 

اً  نشاطاً  روبا تحديدأووقد شهدت    البياناتهذه  ة  ت صوركان  أياً فيه     المخزنة  البياناتو

البحث  أنوات  نيانالثمطلق مع منتصف  أن هذا الحقل    فياً  محمود تطوير    فيصب على 

الستيعاب التوظيف    والتجارية  المدنيةالمواد    فيلمحاكمات  ل  والوصول  الثباتقواعد  

ينش   اعليه  المتزايدة   واالعتمادية   الكمبيوترة  ظمنأل   تناميالم   كثر  أوما  من  ذلك  ة  عن 

لسجلتل لا تلك    خزنةالم    البيانات  وملفات  الكمبيوتر  جوء  فقط  ليس  بها  للحتجاج 

  بيانات ك  الخاصة  االتصاالتشبكات    بياناتنظام المعلومات بل سجلت و  في  خزنةالم  

وغيرها    شبكة   البحري الشحن  ة  ظمأن  بياناتو  المصرفيبالعمل    الخاصةسويفت 

 . يةاالتصالسجلت الشبكات  بياناتاالتساع والنماء و فياخذت  التي اللكتروني

مطلع    في  نترنتال مع دخول  اً  تماماً  ختلف خذت منحنى م  أ  أنلكن هذه البدايات ما لبثت  

االتجاه    إذاالواسع    التجاري  ستخداماال   التسعينيات شبكات    أوالتشبيك    إلىمع  بناء 

 اللكتروني العمل    إلى  الماديماط العمل  أنواسع والتحول من  الالمعلومات على النحو  

م    أكثر  مراأل   أصبح ن  ة  جرد حجيمن  الكمبيوتر وشبكات  ظ  مستخرجات  بل    االتصالم 

 .(2) اللكترونيةالشبكات والنظم   بيئة  فيسائل التعاقدات ووسائل اثبات و أصبح

 . العربيةالدول  قوانين في الجنائي اإلثباتطرق  :ثانياا 

تشهد   بتشريعات  ت  تعديل  العربية  الثباتقوانين  لم  الكمبيوتر  م  خاصة  ستخرجات 

تتجه    والتجارية  الحقوقيةالنزاعات    في  اللكترونيةوالمواد   الدول  ولكن  من  العديد 

بالحجية    إلىالعربية   والرسائل القانون االعتراف  ومستخرجاته  الكمبيوتر  لملفات  ية 

                                                                                                                  
د/ عل  (( 1 دراسة مقارنة    يأنظر:  الجنائي  التفتيش  المستمد من  اإللكتروني  الدليل  الطوالبة، مشروعية  حسن 

 93ص 2009مركز االعالم األمني 
األردن  –د/ يونس عرب، حجية اإلثبات باالستخراجات اإللكترونية، في القضايا المصرفية مجلة البنوك    (( 2

ا الجرائم  مكافحة  مجال  في  التشريعات  تطوير  عمل  سلطنة  ورشة  مسقط  االتصاالت  تنظيم  هيئة  إللكترونية 

 . 8م ورقة قانون تكنولوجيا المعلومات ص 2006/ابريل 4-2عمان 
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الموضوعة ض ليس بصورتها  المعلوماتي  المحتوى  ذات  مادي  م اللكترونية  وعاء  ن 

 بطبيعتها اللكترونية المحضة. ولكن 

  ية القانون  الثباترق  بكافة ط    الثباتجواز    الجنائية  أو  الجزائية  ىاوالدع  فيوالقواعد  

 أييكون قناعته من    أن  القاضيثبت دعواه بكافة هذه الطرق ويحق ي    أنفيحق للمدعى  

ي    أوة  امار  أودليل   اليه  اجراء  اقتضت    عليهيطلع    أوقدم  ثم  د  قفت  الضرورةبنفسه 

دلة األ يكون من    أنالدليل يتعين    أن  القاعدةالوسائل بعدد من الطرق والقيد على هذه  

  اللكترونية   الطبيعةذات  دلة  األ   قانوناعتراف  ة تظهر اهمي  وبالتالي  القانونيقبلها   التي

و قيمتها  كان  أنوالمعلومات  ليست    ها ناف  والطاقةالموجودات  اً  فشيئاً  شيئ  زاوتتجت 

ووسائط تخزينها غير الورق كمخرجات ال تحظى من   الثبات  في  ةبينكماديات لتقبل  

دليلً  بقبولها  محتواها  هنا  اً  مادي   حيث  إثبات    يالقانونالبحث    كانمن  ليجاد  يسعي 

   جنائي للجرائم اللكترونية.

 

   اإللكتروني: اإلثباتاعتماد وسائل  ةطريق  :ثالثاا 

–  24/د771  الحديثةبالتقنيات    ثباتل   االسترشاد  العربي  القانون  فيجاء  

التواقيع    الكتابة ة  حجي  م27/11/2008 الحجي  اللكترونيوالمحررات  لهذه  ذكر  ة  ثم 

  :وهياً شروط

  .دون غيره هحدبالموقع و اللكترونيارتباط التوقيع  •

  .اللكترونيشاء التوقيع نإ داة أالموقع وحده دون غيره على  سيطرة •

بعد    اللكترونيالتوقيع    أو  اللكترونيحرر  الم    بيانات  في  ريغيت  أيكشف    ةيكانمإ •

 محرر. أيوضعه على 

 

 لمحررل   األصليةالنسخ  ة  صفانه يمكن توافر  من هذا الفصل    العاشرة  المادة  فيوجاء  

   :األتية توفرت فيه الشروط   إذااللكتروني 

المعلومات    أن • قابل  الواردةتكون  يمكن  ة  به  بحيث  والتخزين  وقت    أي   في للحفظ 

   .الرجوع اليها

شكل يسهل   يأب  أوتسليمه    أو  هإرسال  أوشاؤه  أنتم    الذيبالشكل  اً  يكون محفوظ  أن •

   .تسليمه أوشائه أنوردت به عند   التيالمعلومات  ة دق

المعلومات    أن • من    الواردةتدل  على  ووقت    أو  أنشأهبه  وتاريخ  ه  إرسالتسليمه 

 وتسليمه  

 معروفا. كان إذااالعتداد بمصدر المعلومات   يةكانإم •
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يكون   صراح  الحديثة التقنيات    ثبات إل   االسترشاد   العربي  القانونوهكذا  اعتبر  ة  قد 

  اعتبار هذه ه يؤخذ من ذلك  ناف  عليهو  اإللكترونيوالمحررات والتوقيع    الكتابةة  حجي

التنازع أدلة    اإللكترونية المحررات   عند  بها  االحتجاج  يمكن    ة مسوايتعين  و  .اثبات 

حيث    والورق  الكتابةعلى    القائمة  المادية  الطبيعةذات  دلة  األ  ة  والحجي   المقبوليةمن 

قابله  محل اعتبار يتعين االعتراف بما ي    الواقعية  البيئة   في  الماديالتصرف    كان  وكلما

بالتوقيع    اتهاومس  يقتضي  اللكتروني والتوقيع    الرقمية  البيئة  في   معنوي  تصغرمن  

شريط  الماديبالتصديق    اته اوبمسيتعين    اللكترونيوالتصديق    المادي  أن ة  وهكذا 

  أو   المعنويةبالسلوكيات    المتصلة  جراءاتوال   ييرالمعامن حيث    الرقمية  البيئةتحقق  

 .(1) الماديةتحلت بها السلوكيات   التي  الثقةما يوفر  تراضيةاالف البيئةسلوكيات 

م    أن  القاضيعلى    ينبغيه  أنثم   التقدم  اً  تفهميكون  من   التقنيلفحوى  عنه  ينتج  وما 

 الحديث.  التقنيهذا الطبع  اعليهيغلب ة  يإجراموسائل 

  ىاوالدع  وقائع  ثباتال من الكمبيوتر    ستمدةالم  دلة  األ يقبل    أن  ينبغي  ساسوعلى هذا األ 

  الثبات رق وقواعد ومبادئ  ط    مرهذا األ   فيويساعده    المعلوماتية جرائم  ال   لاوتتن  التي 

 الجنائي. المجال   في للقاضي  الشخصية والقناعة العامة

ف أخر  ناحيةومن   على  حيت  أن  القاضيعلى    ينبغي ه  أنى  بمقدره    ي القانون   كيف تاللى 

 .(2) القائمةمع التشريعات    المستحدثة يةمجرااال  لألفعال

 اإللكترونية.  الجريمةاثبات  صعوبة :اا رابع

والمختصين   الباحثين  من  كثير  يتصوره  ما  كافحةمجال    فيبخلف    الجريمة   م 

و   انتشارظاهره  فإن    المعلوماتية هذه    القوانينالتشريعات  من  اخذت  األفللحد    في ة 

شائها  أن  االعتبار عند  في  تأخذلم    القوانينكثير من دول العالم واغلب هذه    فياالزدياد  

 ى.أخربلد   في أثرهاث  ديحوبلد  فيأ تنش المعلوماتية الجريمة أن

حيث قام    المتحدة  العربية االمارات  ة  دول  فيعلى ما تقدم ما حصل    الواقعية ة  ومن امثل

وذلك بعد    همن مطالبة  يعمل لديها بتنفيذ مجموع  التي  المؤسسةمشغل حاسوب بتهديد  

  المؤسسة وقد رفضت    للمؤسسة الرئيسيعلى الجهاز    الموجودة  البياناتة  حذف كاف  أن

  البيانات استرجاع    في  صعوبة  المؤسسةووجد    تحارناال على    فأقدملمطالبه    االستجابة

 (3) .ذفتح  التي    النت

                                                                                                                  
-155،ص1،ع4، س3000الرقمية، العربية  المعلومات لحماية العربية التشريعية التدابيرد/ يونس عرب  (( 1

219. 
 .8ص ،لبنان ،الدليل اإللكتروني للقانون العربيالقاضي وليد عكوم، التحقيق في جرائم الحاسوب  (( 2
 ..213مرجع سابق، صد يونس عرب،  (( 3
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ة  الخارج بواسط فيتم تخزينها  بيانات أوبمعلومات  مرعندما يتعلق األ  المشكلةوتتعقد 

لضبط مثل هذه المعلومات    فيكتال    الثباتب  التقليدية  القواعدف  ،عن بعد  االتصال  شبكة

  في   الحالةهذه    فيدلة  األ اجراء التفتيش للحصول على    الصعوبةفمن    ،دلة  األ عن  اً  بحث

دول يتعارض مع سياد  أنحيث  ة  اجنبية  داخل  ما  ولِ   األخيرة  الدولةهذه  ة  هذا االجراء 

و  المتحصلة  الثباتأدلة  ت  كان الحاسوب  نظم  التفتيش على    إلى تحتاج    نترنتال من 

المجال  في  فائقةة  وادارية  فنية  خبر خبرفإن    هذا  االستدالالت ة  نقص  جمع  سلطات 

الدليل بل تدميره    إلىقد يؤدى    والمحاكمةوالتحقيق     أن عن ذلك    وفضلً اً  انأحيضياع 

اي دائم على  تجسيد  لها  ليس  المعطيات  مسجلأنبمعنى  ة  دعامة  كل  توجد  ال  على  ة  ها 

اية  مرن  أوة  صلب  ةانأسطو على  هذه  كاناً  أي  منقولةة  مادية  دعامة  وال  توجد  فقد  ت 

محوها    الحية  الذاكرة  فيالمعطيات   ويتم  حفظها  ة  حال  فيللحاسوب  تسجيلها    أوعدم 

ه قد  أناال  ة  مادية  ت المعطيات قد تم تخزينها على دعامكانوحتى لو    ةانأسطوة  على اي

على ذلك    ةووعل  للحماية  معلوماتييكون من الصعب الدخول اليها بسبب وجود نظام  

جرائم    عليه  المجني  سيتقاعقد   عن  التبليغ    المختصة السلطات    إلى  المعلوماتيةعن 

 .(1)لما تقدم من صعوبات ومشكلت  بالضافة

فل    لصعوبةوذلك    النظيفةالجرائم  ب  اللكترونيةالجرائم    تدعيو ثبوتها  دليل  اكتشاف 

و  أوعنف    ةيأال  فيها    ثرأ م  نإدماء  وما  ارقام  تغيرها    بياناتجرد  من    وهامح  أويتم 

ومن هنا  .(2) مادي خارجي ثرأ وليس لها  ةاألليالحاسبات ة ذاكر في خزنةالم السجلت 

  في   والقضائية  يةمناأل   المنظومة  أطراف  كافة تواجه    التيالصعوبات    حقيقةنقف على  

  أو ها بياناتعلى برامج الكمبيوتر وة واقع الجريمةتتجلى عندما تكون  التيهذا االصدار 

بالنظر   توافر  إلىبواسطتها وذلك  النوع من   التي  المادية ثار  ال   عدم  تنتج عن هذا  قد 

مسرح   يترددون على  قد  الذين  االشخاص  واكثره عدد    المادة خلل    الجريمةالجرائم 

للحفاظ على مسرح الجريمة    عنها.الكشف  و  الجريمةوقوع    الفاصلة بين ما  فيلذا البد 

 يأتي: 

   .ملحظة طريق اعداد نظام الكمبيوتر بعناية بالغة •

عليها • تكون  التي  الحالة  بمكونات    اثبات  المتصلة  الكمبيوتر  وكابلت  تفصيلت 

   .النظام

اتلف   • خشية  الجريمة  وقوع  مكان  من  معلوماتية  مادة  أي  نقل  في  التسرع  عدم 

 .(3)البيانات المخزنة 

                                                                                                                  
 .97، صحسين الطوالبة، مشروعية الدليل اإللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي مرجع سابق يد/ عل ((1
دارسة مسحية على    ((2 األنترنت.  في جرائم  التحقيق  بحر، معوقات  الرحمن  في  أنظر: عبد  الشرطة  ضباط 

. م/ رامي على وشاح، الصعوبات المادية 1999هـ  1420دولة البحرين أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية  

-44ص  3/2010التي تعترض اإلثبات بالمحررات اإللكترونية. وأكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية  

52. 
 . 6سابق ص  وليد َعكوم التحقيق في جرائم الحاسوب مرجع (( 3
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 اإللكترونية:  الجريمةتعترض اثبات  التيالصعوبات   أبرز إلىومما تقدم نخلص 

بذلك مما يشكل ة  وقواعد معين  وانينة قعدة دول وتحكمها عد  في  الجريمةتقع   -1

ويزيد من صعوبة التحقيق فيها    القانونتطبيق  في  القضائيةاما الجهات اً  تحديد 
(1). 

التخزين   -2 معطيات    اللكترونيمهارات  غير    الذي من  وغير   مرئيةيجعلها 

 المجرد. بالعين ة مدرك

  .االتصالعبر شبكات  المنقولة  أو اللكترونيات المخزنة البياناتتشفير  -3

  .زمن قصير فيدلة األ محو ة سهول -4

 

 الثالث   المطلب

 اإللكترونية  الجريمةللحد من  الدولي ناوالتع

 : تمهيد

مجال    في  الدولي  ناوالتعايجاد اطار فعال يضمن استحداث اليات    الضروريبات من  

كافحة هذا النوع من الجرائم من خلل التشجيع على تبادل الخبرات من اجل الضبط     م 

  الضبطية المجال سواء    فيختصين  مع تكوين م  ة  لها باعتبارها جرائم افتراضي  الجنائي

خاص لمواجهة هذا الخطر وتبنى    دوليالقضاء بوجه عام وايجاد تشريع    أو  القضائية

على  ة  موحد  معلوماتيةة  منظوم مكتب  ن إتعتمد  للتوثيق    إقليمي  أو  عالميشاء 

البرامج    اللكتروني تسجيل  الدالئل    المعلوماتيةمع  القرائن    أوكافة وحفظها واعتماد 

دراج مثل هذه إقترفيها والحرص على  م    انةدإومن ثمة    الجريمةكدالئل اثبات    الرقمية

اختصاصات   فالتشريع   العالميلطابعها  اً  نظر  الدولية   الجنائية  المحكمةالجرائم ضمن 

يجب    الدولي اطر    أنالمنشود  على  فيها  ة  يقانونيبنى  يتم    القوانين   عولمةموحده 

 .(2)والشركات بين جميع دول العالم  المفتوحةوصلحيات االختصاص 

التي سنت قوانين   العربية  الدول  كافحةلة  خاصومن أوائل  هي الجريمة اللكترونية    م 

االمارات  و  السعودية فعالقوانين  ولكنها    انعمثم    المتحدة  العربيةتلتها  اً نظرة  غير 

والثغرات   جهة  من  المحلى  لِ   الموجودة  ية القانونلطابعها  من  بها  اصبح   الضروري ذا 

سن    الدعوة قاعد  الدولي  القانونللعمل على  مبنى على  يكون  شامل  معلومات  ة  فعال 

  العربي   ناوالتعمع تكثيف    ب انالجتخص هذا  ة  شامل  ة  موثق  معلوماتية  يةان بيومعطيات  

ة زهاج  وتدعيمموحد الحتواء هذا الخطر الزاحف    عالميمن خلل عقد مؤتمر    الدولي

                                                                                                                  
االجراءات الوقائية والتعاون الدولي لمحاربة الجريمة اإللكترونية ضمن اعمال ندوة اإلقليم حول الجرائم    ((1

 .119م المملكة الغربية ص2007نيسان / يونيو  19-20المتصلة بالكمبيوتر 
 .173/ 141سابق ص مرجع د / يوسف حسن يوسف الجرائم الدولية لألنترنت  (( 2
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فيها    مناأل  بتكوين  ة  كاف  اللزمةعطيات  الم    تربولن ال   الدولية  الجنائية  الشرطةبما 

متخصصين   البحث    بانج  إلى  اللكترونية  التقنية  فيخبراء  وتشجيع    العلمي تكريس 

التبادل    العربي ضمن   الدولية  الشموليةذات    القوانينالخبرات وسن    فيوتكثيف حجم 

م    ، العربية  يةمناأل   االستراتيجية الزالت  مع  تتماشى    ال   الموجودة  القوانينعظم  حيث 

الكوارث   مناً  يومي  رتكبةالم  حجم  الواجب  من    المنظومة في  النظر  ة  عادإاألن    لذا 

  في   اللكترونية الجريمةة  لظاهرة تنمي  تصديلل ة  جديدقوانين  وادراج    الخاصة  يةالقانون

 . المختلفةابعادها 

بات يعتزم االتحاد  بالعق  ملئطويل  لطريق  ة  صحيح  يةابد اعتبارها البعض  ة  خطو  فيو

خط  روبيواأل  اجهزة  جديدة  وضع  تفتيش  بموجبها  وذلك  ة  يقوم  بعد  عن  الكمبيوتر 

كافحةل خطوات للقضاء على  ال التحاد    الخمسيةالعمل  ة  وستشمل خط  نترنتال جرائم    م 

نشر الرسائل   في المستخدمة األجهزةعدد  فيو اللكترونية السرقة في طردةالم   زيادةال

 الخبيثة. غير المرغوب فيها وغير ذلك من البرامج 

ة  لحقة ومقاضالم    اللكترونية  الشرطةتبادل المعلومات بين قوات    الخطةكما ستشجع  

القوات  م جرمال هذه  وستنسق  كما    االستقصائي  عملهايوروبول  باسم    المعروفةين 

 .(1) اللكترونية الجريمةستوجه تحذيرات حول موجات 

ايضاً اجتماع تقرر فيه    في  ربيواأل بدعم وزراء االتحاد    الخمسية  الخطةوقد حظيت  

جهازلت    يورو  ألف  300مبلغ    يوروبولمنح   ال اً  نشئ  تقارير  واصدار   جراملتجميع 

 حدقة. الم  تحذيرات حول االخطار 

االجتماع   كافحة  استراتيجية  الوزاريودعم  فرق    التي  اللكترونية  الجريمة  م  ستنشئ 

  النواحي لضبط بعض  ة  دوريات افتراضي  استخدامتحقيق تعمل عبر الحدود وترخص  

لمعلومات بين  ل  أفضلتبادل    للخطة تشجيعى  خراأل   العملية  جراءاتومن ال   .نترنتال 

 واتجاهاته.حول طرق التحقيق األعضاء  الدول  في الشرطةقوات 

خاص    االستراتيجية وتهدف   كافحة   إلىبشكل   الثاء   األطفالصور    في  التجارة  م 

  الستراتيجية   العامةيضع الخطوط    انبي  فيوقال االتحاد    .(2)  الجنسي  لإليذاءتعرضهم  

 لألطفال.  إباحيةتاج وتوزيع وبيع صور أن تشمل نترنتال نصف جرائم  أن

القوات   اجهز  فيكما ستشارك هذه  بعد وتسة  تفتيش  ر دوريات على  فيالكمبيوتر عن 

االتحاد  م جرمال  ةلملحق  نترنتال  واكد   انلضم  موجودةالضوابط    أن  روبيواأل ين 

 وتبادلها. المعلومات اثناء جمعها   حمايةقوانين احترام 

                                                                                                                  
 . www.tashreaat.comموقع البوابة القانونية  (( 1
وما    23ص  2000د/ مدحت عبد الحليم، جرائم االعتداء على األشخاص واألنترنت، دار النهضة القاهرة    (( 2

 بعدها.

http://www.tashreaat.com/
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دليلً   الدولياالتحاد    كانو استحدث  قد    ية مناأل ر  ييالمعا لتتبع  اً  الكتروني  للتصاالت 

المعلومات    الخاصة كافحةل  االتصاالتوبتكنولوجيا    مد تويع  نترنتال على    الجريمة  م 

من الرجوع اليها    المستخدمينبذلك التتبع ما يمكن  ة  تنهض جهة مفرد  أنعلى المفهوم  

 . ةبسهولومتابعتها 

الدليل   بمعاي  ةخريط  اهبأنووصف  يتعلق  فيما  األ يطريق  بتكنولوجيا    الخاصة  منر 

يستطيع    االتصاالتوالمعلومات   عن  ي    أنحيث  المعلومات   ر يي المعا  أحدثلحق 

ثم    تجددةالم    يةمناأل  امام    بيانات ة  قاعد  في يخزنها  باستمرار  ي    نييالمعن تفتح  سهل ما 

المشترك بين االتحاد    ناوبالتعوتم وضع الدليل    المطلوبةالبحث عن المعلومات  ة  مهم

األ للتصاالت    الدولي والمعلومات    أمنب  المختصة  ربيةووالوكالة    وأطراف الشبكات 

 .نترنتال  شبكةعلى   المعلوماتي منبشئون األ   مهتمةى أخرة دولي

ة  ير وما تنشرها من صيغ خاصيالمعا بتطوير المعنيةويعرض الدليل اسماء المنظمات 

ي    نترنتال   أمنب ي  ما  كما  الجهود  تكرار  م  جنب  الشبكات    أمن  مهندسيهمة  سهل 

 هم. أمنمكن العابثين من تهديد  ت   التيكشف الثغرات  في اللكترونية

بصف تحدث  اقسام  خمس  الدليل  تطوير    لاووتن   مستمرةة  ويضم    يير المعا منظمات 

  المعايير لتلك    المعتمدة الصيغ  و  واعمالها  االتصاالتوالمعلومات    بالتكنولوجيا  الخاصة

  المستقبليةوالحاجات   المعاييروطرق اقرار االتفاق على تلك 

 .للحد من تلك الجرائم تاوالمح

ت    فيو الشبكات  عبر  القادم  الخطر  من  وللحد  السياق  الدول  نفس  وضع    إلىسارع 

حيث  لخاص    أمنشاء  نإ و  وحمايةضوابط    المصرية  الداخليةة  وزار  كلت شَ لشبكات 

واستطاعت هذه   وقوعها. قبل    الجريمةومهامها منع    الشبكةمن خلل  ة  يأمندوريات  

وكذلك ضبط العديد    (1)  نترنتال الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائم عبر  

 مسروقه.  انائتمبطاقات    استخدام لاويحمما 

ين  م جرمالة  وكلفت بمتابع  الشرطة من قوات  ة  شكلت وحدايضاً    يةان البريط  والحكومة

يستخدمون   القادم  ة  جهزأ الذين  بالخطر  تام  اقتناع  استمرت   تاواًل ومدالكمبيوتر وبعد 

دول  أربع ثلثون  قامت  م    روبيةأوة  سنوات  الجهود  لتوقيع  لتوحيد  ة  محارب  فيعاهدة 

وتطور    التحدي تواجه هذا    أن  العربية  مناأل ة  ومطلوب من اجهز  .(2)  نترنتال جرائم  

 الجرائم.للحد من مثل هذه  أوقدراتها وتحث برامجها للقضاء 

عام واحد وغرامات ال تزيد عن  ة  عقوبات بالحبس لمد  الحكومةتفرض    السعودية  فيو

يعادل    ألف  500 فيما  لجرائم    ألف  133لاير    نترنت ال ب   المرتبطة  القرصنةدوالر 

                                                                                                                  
 بعنوان الدوريات األمنية المنظمة لمنع الجرائم اإللكترونية.  موضوعات www.websy.netمن موقع  (( 1
د/ محمد منير التهبتن، جرائم الحاسبات ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي الطبعة الثانية اإلسكندرية    ((2

 وما بعدها. 43م ص 2000

http://www.websy.net/
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الهواتف    خدامستا ة  واساء   أكدتو  تصريح.دون  ة  مثل التقاط صور  المحمولةكاميرات 

 مدلول  على  تنطوي  مرئية  مقاطع  أو  صور  أو  رسائل  أي  أنالسعودية    العامة  النيابة

  التواصل   وسائل  باستخدام  حياءه  تخدش  أو  عرضه  تمس  آخر  شخص   تجاه  جنسي

 تلك   م رتِكب  أنو  ،تحرش  جريمة  ت عد  الشأن،  هذا  في  تقنية  وسيلة  أي  أو  االجتماعي

 لاير،   ألف   100  إلى  تصل  مالية   وغرامة  سنتين  إلى  تصل  مدة  بالسجن  يعاقب  الجريمة

 . العقوبتين هاتين بإحدى أو

بخصوص    قانون  مشروع على    قتهافمواتعلن    السعودية  الحكومةصادر من    انبي  فيو

المعلومات  تكنولوجيا  مشروع    ،جرائم  الدخول   العقوبةع  يتوق  القانونوبموجب  على 

ه  تعديل  أواتلفه  أو  ئهلغاإ  أور تصميم هذه الموقع  يلتغ  أوإلكتروني موقع    إلىالمحظور  

رمكما ي هواتف    استخدامة  ساءإعن طريق    الخاصة  بالحياةالمساس    القانونمشروع    ج 

التشهير    فيما    أوبكاميرا    المزودةالمحمول   بقصد  الضرر   وإلحاق  ينخرباأل حكمها 

 المختلفة. بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات 

   .نترنتاإل جرائم  ُمكافحةل مصريبروتوكول 

كافحةل  المصرية  الجمعيةوقعت   كلي  ن اوتعبروتوكول    (1)  نترنتال جرائم    م  ة  مع 

  والداب الحقوق  ة  كلي  وخريجةة  عين شمس بهدف تثقيف وتدريب طلبة  الحقوق جامع

والساداوالح   والتجارةواالثار    والسياحةواالعلم   والمتخصصين    القضاة ة  سبات 

بالمؤسسات    يةالقانونالقطاعات    فيالمحامين والعاملين    ةوالساد  العامة  النيابةواعضاء  

المهارات    بكساإو  وتأهيل   الخاصة   والفنية   والعملية  والعلمية   ةيالقانون المتدربين 

تكنولوجيا    استخدام  تأثيربتخصصاتهم ومدى    االتصاالتو  المعلومات وسائل  بارتباط  

  ية القانونشكاليات  التعامل مع ال ة  جاز مهام اعمالهم والتعريف بماهينإ   فيالمعلومات  

ة  كيفي و  الشخصيةحول موضوعات تشمل كيفية اثبات    اللكترونيةحقل المعاملت    في

ة  سريو  اللكتروني   أو  الرقميالمال  و  الرقمي  النقديالدفع  ة  ظمأنو  اللكترونيالتوقيع  

من    أمنو   المسؤولية والعميل  ة  خصوصيو  العالمية   التقنية   ئمجرامخاطر  المعلومات 

األ  حجيعن  والمخاطر    المصرفية التعاقدات  و  اللكترونيةالمراسلت  ة  خطاء 

  المستخدمة  أوك  ولبرمجيات وقواعد معلومات البنل   الفكرية  الملكيةمسائل و  اللكترونية

  أو   للتقنية  المزودةبها علقات وتعاقدات البنك مع الجهات    المرتبطة  أومن موقع البنك  

 لخدماتها.   الموردة

التنظيم   المعاملت    بأقسامه  تراضياالفللعالم    يالقانونوماهية    الرقمية   يةالقانونمن 

  ماط بأنوالتعريف    نترنتال عبر    الفكرية   الملكية  حماية و  اللكترونية   التجارةوعقود  

الجرائم عبر   الدليل    ،نترنتال واشكال  وعرض   الثبات  فيوحجيته    الرقميوماهية 

عن ة  ردته عبارأوما    كان  ن إللتعامل مع مثل هذه النظم    الميةالع  الفنيةاحداث التقنيات  

                                                                                                                  
 www.eapiic.netموقع الجمعية المصرية لمكافحة جرائم األنترنت والمعلوماتية  ((1

http://www.eapiic.net/
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البد  ة  صغيرة  بحثي  دراسة ابعاد    جريمة  اللكترونية  الجريمة  أننعرف    أنلكن  ذات 

القصور    هذا  القوانينتنازع    لمبدأتخضع  ة  دولي من   يلد  التشريعيفضل عن  الكثير 

 تلك الجرائم.  الدول للحد من

 الخاتمة: 

المسؤولي  إن النترنت على شبكالجنائية    ةتحديد  دق الموضوعات أبل شك من    ي عد  ة 

ي   مواجهتها  التي   شبكي  حيث  مكن  تشغيل  النترنتعتمد  بآعلى    ة  قام  ض  ع الت 

يجب  م   ببرامج  ببرمجتها  ونظراً ويتحمل  أنتخصصين  مسئولياتها  النترنت لشبك  ه    ة 

خدم معي  ة  ليست  يتعاقد  ما  شخص  ناحي  هديرها  قِدمومع  ة  من  المعلومات م  ي 

في توفير الخدمة بعدد غير محدود  امنة كة قوالنترنت ى فة أخرمستخدمين من ناحيوال

تلبيللحسابات على مستوى ال   بها ونظراً   االتصاللرغبة مستخدميها عن طريق  ة  عالم 

شبك تنظيم  على  القائمين  ادوار  النترنتلتفاعل  يقودنا    ة  مستويات    إلى فهذا  مواجهة 

ة  ية بالنسبة للمتداخلين الذين يتنوع ادوارهم في تقديم خدمالقانونختلفة من المسئولية  م  

   .النترنت

األ   يعانيو مستخدمي  من  بشبكة    اللكترونيةجهزة  كثيرون  من    نترنتال الموصولة 

خلل   من  خاص  بشكٍل  اللكتروني  التحرش  وجرائم  عام  بشكٍل  اللكترونية  الجرائم 

ال من  مختلفة  ألشكال  ال اً  بدء   م ضايقات تعرضهم  ال  من  أشخاص  من  بالتعارف  لحاح 

ين ممن لديهم خلفات شخصية معهم  أخر  والتعقب منلحقة  تعرضهم للم    أويعرفونهم  

الجهات األ   أو  السابقينمن خصومهم    أو للتحرش   تعرض وقد يية  من التعقب من  المرء 

 من مجهولي الهوية.  أومن اشخاص معروفين له 

أشكال م    وتشمل  التحرش  األ هذا  التي    أوين  خرلحقة  الرسائل  كتوجيه  بهم  التشهير 

الرغبة بالتعرف الي   ىلإاً  ت تلميحكانقي سواء  للمتل   االنزعاجمواد تسبب    علىتحتوي  

نشر صور الشخص   أوشتائم    أوعبارات   علىت تحتوي  كان  أوتلقي ألهداف جنسية  الم  

سيئة  الم   بالتعليقاتالتتبع  أووالتجسس   الملحقة أو االبتزاز أوالتهديد  أومن دون علمه 

البريد    انتحال  أومختلفة    ونيةرلكتإالتشهير بالشخص عبر وسائل    أو شخصية بتزوير 

 االجتماعي.مواقع التواصل  علىالحسابات  انتحال أوااللكتروني 

الجرائم   من  النترنت  لمستخدمي  الحماية  توفير  من  الحكومية  الجهات  حالياً  وتسعي 

ف ب  للتحرش  يتعرضون  الذين  لألشخاص   يمكناللكترونية،    بشكوى   التقدم اللكتروني 

 االخرين  وإزعاج  اللكترونية  الجرائم  على  عقوبات  فهناك  النترنت  لمباحث  رسمية

 الضروري   من  لذا  القانونية  للملحقة  تعرضهم  وبالتي  الحقيقية  هويتهم  على  والتعرف

 ألنها  لها  التعرض   يتم  التي  والرسائل  والتعليقات  الم ضايقات  تتضمن  بأدلة  االحتفاظ

  مجرمي الفضاء اللكتروني. إلى الوصول وي سهل الوقائع  هذه اثبات في ستساعد
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 :التوصيات

بين   .1 الوعي  نشر  بضرورة  الشباب    –األفرادنوصي  سيما  مع   –وال  التعامل  بمخاطر 

السيئة   النفسية  ودعم    نترنت ال شبكة    علىالمواقع  بالمخاطر  المجتمعي  الوعي 

 . نترنتلإلة منغير ال  االستخداماتعن  واالجتماعية وغيرها الناجمة

  تعليم في    يةسالدرا المناهج  " ضمن    نترنتال   استخدامإدخال مادة " أخلقيات  بنوصي   .2

 ما قبل الجامعي. 

الحماية    اً جديد اً  قسم  نشاء بإنوصي   .3 العربية لدراسة  الحقوق بالجامعات  ية  القانونبكليات 

 . معلوماتلل

الجنائي و .4 الضبط  بتدريب رجال  تقنية  المحققين  نوصي  بجرائم  المتخصصين  والقضاة 

المستخدمة في ارتكاب  على  المعلومات   الفنية  يتعلق بالكشف  الجرائم  األساليب  وفيما 

 عنها والدالئل المستحدثة في مجال اثباتها. 

الجمعيات األهلية للقيام بدورها في وقاية   ال سيمانوصي بتفعيل دور المجتمع المدني و  .5

للسلوكيات   الخاطئة  الممارسات  في  الوقوع  من  الضارةالشباب  اً  أخلقي   والممارسات 

   .نترنتال عبر شبكة 

بتعزيز   .6 مع  التعاوننوصي  ب  والتنسيق  المعنية  الدولية  كافحةالمؤسسات  الجرائم    م 

خلل  االلكترونية   الدولية  من  باالتفاقيات  كافحة الخاصة  وخاصة   نترنتال جرائم    م 

ل  المعاهدة كافحةالدولية  االلكترونية    م  المستجداتمع    نترنتال والجرائم   على   متابعة 

   .ة العالميةحا الس

كافحة نظمة عربية تهتم بالتنسيق في مجال  شاء م  نا  ىلإتسعي الدول العربية    أننأمل   .7   م 

تشجيع قيام اتحادات عربية تهتم بالتصدي لجرائم  و  نترنتال   لكترونية عبرال الجرائم  

دو  نترنتال  العربية المنظمات    روتفعيل  والحكومات  هذه    واالدارات  موجهة  في 

 . الجرائم

التوعية   .8 المؤسسات  دور  بتفعيل  أجهزة    –  التعليمدور    –االسرة    –  )المسجدنوصي 

بالتوعية  االعلم( الجرائم االلكترونية    وذلك  والمجتمع والسعي  االسرة    على بخطورة 

 الديني.  الوازع تقوية  في

 من أل ابخاصة تعني   بحثيةمراكز  والجامعات    ومعاهد واقسام فيمدارس    نشاءبإنوصي   .9

 مواكبة كل ما هو حديث في هذا المجال. و والتدريب فيه المعلوماتي

القوانيننوصي   .10 الخاصة  بسن  االلكترونية    واألنظمة  الجريمة  ثغرت  كافة  تسد  التي 

األ الم    القوانينمثل   اكتشاف  بكيفية  وحفظها  دلة  تعلقة  علىااللكترونية  طرق    والنص 

 ثبوتها. 
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 قائمة المراجع 

 القانونية:الكتب 

أبو خطوة .1 النهضة   ،أحمد شوقي عمر  دار  العقوبات  لقانون  العامة  األحكام  شرح 

 م. 2000القاهرة  –مصر  –العربية 

 –مبادئ قانون العقوبات المصري " القسم العام " دار النهضة  ،أحمد عوض بلل .2

 القاهرة. 

سرور .3 فتحي  العقوبات    ،أحمد  قانون  في  نادي    –الوسيط  طبعة  الخاص  القسم 

 م. 1980القاهرة  –مصر  –القضاة 

يحي بك .4 المناظرة    ،اي  مجلة  مقارنة  دراسة  االلكتروني  التحرش  هيئة    –جريمة 

 .م2010المغرب  –المحامين بوجده 

الباقي  .5 عبد  العربية    ،جميل  النهضة  دار  الحديثة  والتكنولوجيا  الجنائي  القانون 

 .م1992

الجرائم االلكترونية وإثباتها مبادئ أوصل عزلة الجنائية في مجال إثباتها    ،عزمي .6

 دون مكان النشر دون سنة النشر.

القهوجي،    على .7 القادر  إلكترونياً  عبد  المعالجة  الجنائية  الي    –الحماية  قِدم  م  بحث 

رة  مؤتمر " القانون والكمبيوتر والنترنت " جامعة االمارات العربية المتحدة في الفت

 م.2000مايو لعام  3-1من 

حمدان .8 ال   ،محمود  لخدمات  التحرش  العربية  االكاديمية  النترنت  عبر  لكتروني 

 م. 2007الباحثين 

  القضاة،   نادى  طبعة  العقوبات  قانون  في  السببية  علقة  حسنى،  نجيب  محمود .9

 م 1984 مصر،

   .1998 مصر، النهضة، دار العام، القسم  العقوبات قانون ح سنى، نجيب محمود  .10

 والمطاريح العلمية: الرسائل 

قِدمة الي   ،ذياب موسي البدانة -1 الجرائم االلكترونية: المفهوم واألسباب ورقة عمل م 

والدولية   االقليمية  والتحوالت  المتغيرات  ظل  في  المستحدثة  الجرائم  العلمي  الملتقي 

من:   الفترة  عمان    1435/11خلل  االستراتيجية  العلوم  بكلية  المملكة    –والمقام 

 األردنية الهاشمية. 

فرجاني -2 أحمد  الق  ،على  المعلوماتية  جريمة  الجانبين    –رصنة  من  مقارنة  دراسة 

االحكام   موضوع  في  التدريبة  الدورة  في  قِدم  م  بحث  واالجرائي  الموضوعي 

من  الفترة  في  اللكتروني  الشبكات  عن  الناشئة  الجرائم  في  واالجرائية  الموضوعية 

  م والمقاومة بمركز أ.م. عبد الروف 2012مارس    12مارس الي االثنين    15الخميس  

 جامعة المنصورة    –مهدي للدارسات والبحوث الجنائية كلية الحقوق 
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غنام -3 محمد  في    ،غنام  العقوبات  قانون  كافحةدور  وال   م  الكومبيوتر    نترنت جرائم 

قِدم في الدورة التدريبة في موضوع االحكام الموضوعية واالجرائية في الجرائم   بحث م 

 م  2012الناشئة 

قِدمة   ،يمهند بن حمد بن منصور الشعيب -4 تجريم التحرش الجنسي وعقوبته رسالة م 

الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في العدالة الجنائية تخصص ساسة جنائية المملكة  

 م. 1430/2009الرياض   –العربية السعودية 

 اللكتروني   الجنسي  التحرش  باثولوجيا  النساء،  إيذاء  سليمان،  عبدالعليم  محمود -5

 .2018 مايو مصر، ، 42 العدد واالجتماعية، النسانية  العلوم جيل مجلة بالمرأة،

 القوانين: 

 م( 1973قانون البيانات السويدي عام ) -1

 م( 1988القانون الفرنسي الخاص بالتزوير المعلوماتي ) -2

كافحةقانون  -3  م( 1986التزوير المعلوماتي األلماني ) م 

كافحةقانون   -4 الجزاء    م  قانون  أحكام  ضمن  مستحدثة  )مواده  اللكترونية  الجرائم 

 العماني(. 

كافحةقانون  -5  م(1985الدنماركي )   نترنتجرائم الحاسب اللي وال  م 

كافحةنظام  -6  م( 2007الجرائم المعلوماتية السعودي )  م 

 االلكترونية: المواقع 

 الرابط:  علىبحث منشور  ةيمة المعلوماتيماهية الجر حماشيية أمن -1

www.asjp.cerist.dz 

بحث    نترنتال دراسة    عامرأية   -2 االجتماعي  التواصل  المواقع  عبر  التحرش  يسهل 

 22/9تاريخ الزيارة www.shorouknews.com  الرابط: علىمنشور 

  نترنت ال حول مناظرة    2006عام    بريكة( اكانأميرد أن إنترنتاستطلع ع أجارة )بيو  -3

 www.ror21.d19.com  رابط: ومنشور عيل األطفال على

تايمز   موقع منتديات ستار  علىحمد عبد العزيز سليم الجرائم االلكترونية مقال منشور   -4

 www.startimes.com االلكتروني:الرابط  عنوان 2012االلكترونية 

عبر    حمدان -5 االلكتروني  التحرش  لخدمات    األكاديمية  نترنتال محمود  العربية 

     ar.scribd.com/document/111993270 الباحثين:

كافحةالسموني    الشرقاويخالد   -6 االلكترونية    م  الوطني    التسرعينضوء    على الجرائم 

  www.startimes.comالرابط:  2012/3في  والدولي نشر

 الرابط:  علىبحث منشور   نترنتال دعاء عرابي التحرش عن طريق  -7

  www.m3looma.net 

القوي   -8 عبد  الصبور  االلكترونية    علىعبد  الدوليةالجريمة  بحث    والجهود  منها  للحد 

 htm-post-www.droitarab.com/201311/blog.27 الرابط: علىمنشور 

منشور    ةنهل -9 بحث  المعلوماتية  الجرائم  الموفي  القادر  التفوق    علىعبد  طريق  موقع 

 www.kenanaonline.com/users/ahmedkordg/pst/409914 والنجاح:

 

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.shorouknews.com/
http://www.ror21.d19.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.m3looma.net/
http://www.droitarab.com/201311/blog-post-27.htm
http://www.kenanaonline.com/users/ahmedkordg/pst/409914
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