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 العربً الوطن فً االلكترونٌة الجرائم

 الدكتور عادل عامر

 تقرع إجرامٌة ظواهر هً Cyber Crimes ٌسمى ما أو واالنترنت، الكمبٌوتر جرائم إن

 خاصة عنها، تنجم أن ٌمكن التً والخسائر المخاطر حجم عن مجتمعنا لتنبه الخطر أجراس

 أشخاص ٌقترفها رقمٌة، أدق بمعنى أو إلكترونٌة بٌئة فً وتحدث تنشأ ذكٌة جرائم أنها

 علً ككل للمجتمع خسائر ٌسبب مما التقنٌة، المعرفة أدوات وٌمتلكون الذكاء مرتفعً

  واألمنٌة. والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المستوٌات

 من حملته ما بكل االنترنت شبكة وظهور واالتصال، اإلعالم تكنولوجٌا فً الحاصل التطور إن

 حٌاة نمط وؼٌر اٌجابٌة آثار أحدث ما بقدر ألنه بسالم، العالم على ٌمر لم وخدمات تقدم

 االلكترونٌة، المعامالت والسٌما المجاالت جمٌع فً والرقً التطور فً وساهم المجتمعات

 االنترنت تطوٌع فً تجلى هذا كل الدول، ومصالح الناس حٌاة على سلبً أثر له كان ما بقدر

  الجرٌمة، عوالم من عالما لتكون االلكترونٌة والوسائل

 التطرق هذا بحثنا فً وسنحاول أنواعها، بشتى االلكترونٌة الجرائم الوجود إلى ظهرت وهكذا

 اآللٌات هً وما االلكترونٌة الجرٌمة بماهٌة التعرٌؾ تم ومن االلكترونٌة المعامالت تطور إلى

 .بمكافحتها الكفٌلة

 هناك أن إال الظواهر اإلجرامٌة، هذه مثل من كبٌر بشكل تتأثر لم العربٌة مجتمعاتنا كانت إذا 

 المجرم وسمات القانونً، ومفهومها الظواهر، بتلك مهتمة أضحت كثٌرة عربٌة دوال

 محاولٌن البحث هذا فً التفصٌل من بشًء له نتعرض أن نحاول سوؾ ما وهو المعلوماتً،

 . المسألة تلك فً والتشرٌعً التنظٌمً اإلطار فً صؽٌرة لبنة ولو نضع أن

 دافع ذي مجرم من الجرٌمة اطراؾ فً التقلٌدٌة الجرٌمة مع االلكترونٌة الجرٌمة تتشابه

 ومكان وأداة اعتباري شخص أو طبٌعً شخص ٌكون قد والذي وضحٌة الجرٌمة الرتكاب

 االداة االلكترونٌة الجرٌمة ففً الجرٌمة نوعً بٌن الحقٌقً االختالؾ ٌكمن وهنا.  الجرٌمة

 ولكن فٌزٌقٌا انتقاال الٌه الجانً انتقال ٌتطلب ال الذي الجرٌمة مكان وأٌضا عالٌة تقنٌة ذات

 بٌن االتصال وشبكات خطوط باستخدام بعد عن تتم الجرٌمة فان الجرائم تلك من الكثٌر فً

  . الجرٌمة ومكان الجانً

 من النمطٌة األشكال لتسهٌل المعلومات تقنٌة حالٌا   اإلرهابٌة المجموعات تستخدم:  اإلرهاب

 والتنسٌق، االتصاالت: مثل المتقدمة الوسائل استخدام عن ٌتوانون ال وهم. اإلجرامٌة األعمال

 تحقٌق سبٌل فً األموال بعض وتحوٌل السن، صؽار بعض وتوظٌؾ المؽلوطة، األخبار وبث

 األموال وجمع ألفكارهم المؤٌدٌن الستؽالل اإلنترنت باستخدام اإلرهابٌون ٌقوم و.  أهدافهم

 وامتالك المعلومات وسرقة الحساسة المواقع على واالستٌالء ، اإلرهابٌة برامجهم لتموٌل

 القوٌة الكمبٌوتر برامج من المتزاٌد العدد إلى ٌرجع ذلك و الفٌروسات، نشر على القدرة

 .                    مجانا تحمٌلها ٌمكن والتً االستخدام والسهلة
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 المؤسسات و الشخصٌات و المنظمات و الدول على بالتجسس المجرمون ٌقوم:  التجسس

 و ، االقتصادي و السٌاسً، ، العسكري التجسس:  ٌخاصه تستهدؾ و ، الدولٌة أو الوطنٌة

 على شركة من أو ، دولة على دولة قبل من تمارس و المعلوماتٌة، التقنٌة باستخدام ذلك

 مسموح ؼٌر و ، آلً جهاز فً المؤمنة الخاصة المعلومات على باالطالع ذلك و…  شركة

 .الدولة أسرار قبٌل من تكون كأن علٌها، باالطالع

 : اإللكترونٌة الجرٌمة خصائص

 بٌن ومن األخرى الجرائم من ؼٌرها عن تمٌزها وصفات بخصائص اإللكترونٌة الجرٌمة تتمٌز

 :ٌلً ما الخصائص هذه أهم

 تقنٌة مهارات ذو والدهاء بالذكاء ٌتمٌز شخص الؽالب فً اإللكترونٌة الجرٌمة مرتكب – 1

 وكٌفٌة تشؽٌله وكٌفٌة اآللً الحاسب أنظمة مجال فً المستخدم باألسلوب ودراٌة عالٌة

  – الؽالب – فً التقلٌدٌة الجرٌمة مرتكب أن حٌن فً ،  علٌها والحصول  المعلومات تخزٌن

 .  التعلٌم متوسط ، بسٌط أمً شخص

 باعثه ، مادٌا وقادرا  اجتماعٌا متكٌفا ٌكون – الؽالب فً – اإللكترونٌة الجرٌمة مرتكب  -2

 النفع أو الربح على الحصول فً الرؼبة من أكثر النظام قهر فً الرؼبة جرٌمته ارتكاب من

 وباعثه اجتماعٌا متكٌؾ ؼٌر ٌكون ما – ؼالبا – التقلٌدٌة الجرٌمة مرتكب أن حٌن المادي فً

 .السرٌع المادي النفع هو الجرٌمة ارتكابه من

 ال المعنوٌات وتستهدؾ للمعلومات اآللٌة المعالجة مجال فً اإللكترونٌة الجرٌمة تقع  -3

 . المادٌات

 الحدود تتجاوز قد فهً ، للحدود عابرة أنها أي ، دولً بعد ذات اإللكترونٌة الجرٌمة -4

 األحٌان من كثٌر فً ٌثٌر ما وهو  المعلوماتٌة الشبكة عبر ٌتم تنفٌذها أن باعتبار الجؽرافٌة

 بإجراءات ٌتعلق فٌما السٌما مواجهتها بشأن  وسٌاسٌة بل ، فنٌة إدارٌة قانونٌة تحدٌات

 .الجنائٌة المالحقة

 الرتكابها تتطلب ال أنها أي اإلثبات: ناعمة صعبة وهً بسرعة تنفذ ناعمة، جرٌمة هً -5

 التالعب أو ممنوعة بٌانات فنقل وؼٌرها، كاألسلحة الخطٌرة األدوات استعمال وال العنؾ

 بإمكانٌة تتمٌز أنها أي بسرعة تنفذ أزرار، لمسات إلى إال تحتاج ال مثال البنوك بأرصدة

 الثانٌة ٌتجاوز ال قد جدا   قصٌر وقت فً ترتكب المعلوماتٌة الجرائم فأؼلب بسرعة تنفٌذها

 الدم، بقع مثل(  التقلٌدٌة المادٌة اآلثار وجود لعدم اإلثبات صعبة فهً المقابل وفً الواحدة،

 عن البحث إلى أدى مما كافٌة، ؼٌر التقلٌدٌة اإلثبات وسائل جعل ما وهذا). الخ…خلع تكسٌر،

 ومضاهاتها العٌن شبكٌة استعمال أو الصوتٌة البصمات كاستخراج إلثباتها، فعالة أدلة

 .سرٌعة آلٌة وسائل باستخدام

 األجرام أو للمجرمٌن كبٌرة ثروة من واإلنترنت الكمبٌوتر سوق تمثله لما نظرا: الجاذبٌة -6

 تقنٌات تطوٌر فً منها الكثٌر وتوظٌؾ وؼسلها األموال الستثمار جذبا أكثر ؼدت فقد المنظم،
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 اعتراض أو البنوك سرقة أو وبٌعها المعلومات وسرقة الشبكات إلى الدخول تمكن وأسالٌب

  .الخ…البطاقات أرقام استخدام أو مسارها وتحوٌال المالٌة العملٌات

 إما االنترنٌت جرائم عن اإلبالغ األحٌان ؼالب فً ٌتم ال: التبلٌػ عن علٌهم المجنً امتناع -7

 تم االنترنٌت جرائم معظم أن نجد لذا التشهٌر، من خشٌة إما و لها الضحٌة اكتشاؾ لعدم

 .ارتكابها من طوٌل وقت وبعد بل بالمصادفة، اكتشافها

 شاشة من الدلٌل محو ٌسهل: إلٌه الوصول تعرقل تقنٌة وسائل وتوفر الدلٌل محو سرعة -8

 البصر لمح فً عادة ٌتم إذ لذلك، المخصصة البرامج باستعمال قٌاسً زمن فً الكمبٌوتر

 فً تتم الجرٌمة أن اعتبار على الحاسوب بجهاز المفاتٌح لوحة على خاطفة لمسة وبمجرد

 بإلؽاء ٌبادر حتى سٌنكشؾ أمره بأن الجانً ٌحس إن وما الجهاز، إلى تصدر أوامر صورة

 .الصعوبة ؼاٌة فً مرتكبٌها آمر وتحدٌد الجرٌمة كشؾ ٌجعل الذي األمر األوامر، هذه

 :اإللكترونٌة الجرائم أصناؾ

 هذه تشعب إلى راجع وذلك االلكترونٌة الجرائم لتصنٌؾ واحد معٌار على الفقهاء ٌستقر لم 

 دافع أو الجرٌمة، ارتكاب وسٌلة إلى بالرجوع ٌصنفها من فمنهم تطورها، وسرعة الجرائم،

 :إلى تقسٌمها ٌمكن األساس هذا على و الجرٌمة، محل أساس على أو المجرم،

 :األموال على الواقعة الجرائم

 وما االلكترونٌة، التجارٌة المعامالت إلى التقلٌدٌة التجارٌة المعامالت من التحول ظل فً 

 االنترنٌت، عبر المالً التداول خضم وفً والوفاء، الدفع وسائل فً تطور من عنه انجر

 :ومنها الجرائم أنواع لشتى عرضة المعامالت هذه أصبحت

 .مشروع الؽٌر االلكترونً والتحوٌل االئتمان بطاقات أرقام على السطو

.    البنوك أموال على والسطو السرقة جرٌمة -ج.  االنترنٌت عبر األموال وؼسٌل القمار -ا   

 .االنترنٌت عبر المخدرات تجارة -د

 :          األشخاص على الواقعة الجرائم

 مما عبرها، بكثرة متداولة باألفراد المتعلقة المعلومات أصبحت االنترنٌت شبكة تطور مع

 األفراد وشرؾ سمعة وجعلت المجرمٌن هؤالء طرؾ من واالستعمال لالنتهاك عرضة جعلها

 :ٌلً ما  الجرائم هذه أهم ومن مستباحة،

 .االستدراج و والتؽرٌر الشخصٌة انتحال. والمالحقة والمضاٌقة التهدٌد جرٌمة    

 .السمعة وتشوٌه والسب القذؾ جرائم -د. اإلباحة ونشر صناعة -ج    

 هً الٌوم الرقمً العالم فً انتشارا واكثرها االمنٌة التهدٌدات ابرز ان الدراسة واوضحت

 كلمات اصطٌاد جرائم ثم ومن المؤسسات، من%  59 الى تصل وبنسبة الخبٌثة البرمجٌات

 الى تطرقت كما%. 44 بنسبة البٌانات تسرٌب ثم ،% 57 بنسبة المالٌة والبٌانات السر
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 ومثلها ،% 44 الى تصل نسبة البٌانات خرق جرٌمة سجلت حٌث التهدٌدات من اخرى انواع

 ،% 33 نسبة على االجتماعٌة الشبكات تهدٌدات استحوذت فٌما االستخدام، اساءة لجرٌمة

 ،% 25 بنسبة الموظفٌن اخطاء عن الناجمة فالتهدٌدات ،% 25 بنسبة السٌبرانً فالتجسس

 %. 23 بنسبة المتنقل فالهاتؾ

 االستثمار ضرورة الى القطاع فً ومختصون خبراء فٌه ٌدعو وقت فً الدراسة هذه وتأتً

 والمتزاٌد الكبٌر االنتشار مع وخصوصا المعلومات، امن لموضوع العناٌة من الكثٌر واعطاء

 الشبكة الى الوصول ومنصات وامكانات اجهزتها تعدد مع االنترنت، خدمات تشهده الذي

 عرضة ٌجعلها ما والحكومات والمؤسسات الشركات تتداولها التً والبٌانات العنكبوتٌة

 االجتماعً، التواصل وشبكات الذكٌة، االجهزة انتشار مع وخصوصا االمنٌة، لالختراقات

 .  الذكٌة االجهزة تطبٌقات السحابٌة، الحوسبة وتوجهات

 وكذلك ، الٌوم المعلومات امن محور فً لالستثمار الخاص القطاع شركات معظم وتتجه

 وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة طرحت المحور هذا وألهمٌة والحكومة، العام القطاع مؤسسات

 أن ٌمكن التً األمنٌة، الثؽرات إدارة نظام توفٌر مشروع عطاء الماضً االسبوع المعلومات

 الوزارة أنهت بعدما وذلك حكومٌة، لخدمات ومواقع حكومٌة إلكترونٌة مواقع لها تتعرض

 لٌجري النهائً، بشكلها صٌاؼتها وجرت المشروع عطاء بوثٌقة الخاصة المراجعات جمٌع

 اإللكترونٌة والمواقع الخدمات وحماٌة إدارة مجال فً المتخصصة الجهات أمام الٌوم طرحها

 الذكٌة والهواتؾ االنترنت انتشار مع ٌوم بعد ٌوما وتتزاٌد تتكاثر التً األمنٌة التهدٌدات من

 .المتقدمة االتصاالت وأجهزة تقنٌات من وؼٌرها

 :  األدلة جمع صعوبات

 لمواجهة موضوعٌة قواعد وضع إلى الجنائٌة التشرٌعات من العدٌد اتجاه من الرؼم على     

 هذه وضبط كشؾ أسالٌب بتطوٌر اإلجرائٌة القواعد فً تعدٌالت وإجراء اإللكترونٌة الجرائم

 أمام عائقا اإلجرائٌة القواعد تكون ال وحتى ، الجنائٌة العدالة متطلبات ٌحقق بما الجرائم

 ، واالتصاالت المعلومات تقنٌة مجال فً الجرائم مرتكبً ومالحقة كشؾ فً التحقٌق سلطات

 : مثل والصعوبات التحدٌات من العدٌد ٌواجه ٌظل اإللكترونٌة الجرائم فً التحقٌق فإن

 :الدلٌل على بالحصول تتعلق صعوبات أوالـ

 إشكالٌات تكتنفه معٌن متهم إلى ونسبتها اإللكترونٌة الجرٌمة وقوع على الدلٌل إقامة إن

 من وهى ، القضاء أمام حجٌتها ومدى ، المادٌة ؼٌر األدلة بتقدٌم  فقط تتعلق ال وصعوبات

 أٌضا تتعلق وإنما ، الجرائم هذه فً الجنائً اإلثبات تطوٌر مجال فً المهمة المسائل

 هذه أهم إلً اإلشارة ونقتصر نعنٌه ما وهو ، األدلة من النوع هذا على الحصول بصعوبات

 :   الصعوبات

 : الدلٌل إخفاء  ـ1

 فً والعبث التسلل من اإللكترونٌة الجرائم مرتكبو ٌتمكن الرقابٌة األنظمة ضعؾ نتٌجة  

 إحداث بؽرض والبٌانات المعلومات طرٌقها عن تسجل التً اإللكترونٌة والذبذبات النبضات
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 دس أو ، ومحتوٌاته اآللً الحاسب منظومة فً والتالعب والمعلومات البٌانات فً تؽٌرات

 أو به قاموا ما إخفاء ثم ومن ، بالتشؽٌل القائمون بها ٌشعر فال برنامجه ضمن خاصة برامج

 الجناة ٌستطٌع وهكذا ، والدخول التسلل أعمال عرض إعادة ٌتعذر بحٌث ، علٌه الدلٌل محو

 أن وقبل القصر من قٌاسً وقت فً آثارها وطمس جرائمهم إخفاء اإللكترونٌة الجرائم فً

 الرامٌة التحقٌق إجراءات  تعٌق  صعوبات إلى ٌؤدي الذي األمر ،  التحقٌق سلطة إلٌه تصل

 ، دلٌل إلى الوصول إلى

 المحاكمة إجراء أثناء انه قصٌر، وقت فً المعلوماتً الدلٌل محو سهولة أمثلة ومن 

 من القضائٌة المساعدة التحقٌق سلطات طلبت بألمانٌا المشروعات أحد عن للمسؤولٌن

 الشركات إلحدى ألمعلوماتً النظام فً توجد التً البٌانات ضبط أجل من السوٌسرٌة السلطات

 أن الممكن من كانت التً البٌانات محو من الجناة تمكن اإلجراءات سٌر وأثناء ، السوٌسرٌة

 اللٌزر، وأسطوانات الصلبة واألقراص الدعامات ضبط بعد الحظ لحسن ولكن ، كدلٌل تستخدم

 .علٌها مسجلة كانت التً البٌانات استعادة من فنٌة بطرق الخبراء تمكن

 :معٌن متهم ضد الدلٌل ؼٌاب  -2 

 تحتاج ال  األولى الجرٌمة  بأن ، التقلٌدٌة الجرٌمة عن اإللكترونٌة الجرٌمة تختلؾ     

 معلومات بٌانات إدخال بواسطة معالجة هً وإنما ، ندر فٌما إال العنؾ أنواع من أي الرتكابها

 أصال المخزنة والمعلومات البٌانات تعدٌل أو تحرٌؾ أو ، البرامج ضمن محظورة أو خاطئة

 المخزنة والمعلومات  البٌانات على التجسس أو تخرٌبٌة برامج إرسال أو ، اآللً الحاسب فً

 هذه فإن ، وقوعها على األدلة وجمعت األفعال هذه واكتشفت صادؾ ما وإذا ، الخ...  ونسخها

 الحاسب نظم  معظم ألن نظرا ، المرتكبة بالجرٌمة معٌن شخص صلة عن  تفصح  ال قد األدلة

 صعوبة على عالوة ، مخرجاتها لمسار العكسً بالتتابع  والفنٌٌن للمراجعٌن تسمح ال اآللً

 المدرجة والمعلومات البٌانات من الهائل الكم وفحص ومراجعة اإللكترونٌة اآلثار تتبع

  ، هوٌتهم إخفاء إلى الجناة وتعمد ، باألنظمة

 على السلبً وتأثٌرها والمعلومات البٌانات كم ضخامة تشكلها التً الصعوبات على مثال وخٌر

 ألمانٌا شاهدتها التً الواقعة المجرمٌن ومالحقة المعلوماتٌة الجرٌمة بشان األدلة جمع

 سرقة( Order –fimmail) برٌدٌة طلبٌات شركة اكتشفت حٌث ؾ1971 عام االتحادٌة

 أمرا المحكمة من واستصدرت لعمالئها عنوانا 344,444)) على تحتوي ممؽنطة أشرطة

 حصلت قد كانت منافسة شركة من العناوٌن هذه كل باستعادة وذلك ، اإلعمال وقؾ ٌسمى

 ، السرقة ارتكبوا الذٌن من العناوٌن هذه على

 اآللً الحاسب مقر ٌدخل أن ، التنفٌذ مأمور لمساعد المنافسة الشركة سمحت لذلك وتنفٌذا 

 األشرطة من هائل كم  وسط نفسه ووجد ، العناوٌن تلك على للحصول وذلك ، بها الخاص

 على القدرة لدٌه أو محتوٌاتها فحص ٌمكن وال ، شٌئا عنها ٌدري ال التً الممؽنطة واألقراص

 بعد نفسها تلقاء من قامت المنافسة الشركة أن إال ، معلومات أٌة دون الشركة مقر فؽادر ذلك

 هذه نسخ من ٌمنع ال ذلك كان وإن علٌها المعتدى الشركة إلى العناوٌن بٌانات بتسلٌم ، أٌام

 . مضمونه من المحكمة أمر ٌفرغ الذي األمر ، تسلٌمها قبل الشرائط
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 : الدلٌل إلى الوصول إعاقة -3

 باستخدام أدلتها وضبط جرٌمته كشؾ لمنع فنٌة عقبات الحاالت بعض فً  الجانً ٌضع

 بما الؽٌر ومنع ، العام التداول عن المعلومة حجب بقصد وذلك السر، كلمة أو التشفٌر تقنٌات

 التالعب أو المخزنة والمعلومات البٌانات إلى المشروع ؼٌر الوصول من  الرقابة أجهزة فٌه

 تواجه صعوبات وجود بألمانٌا  اإللكترونٌة الجرائم بعض فً التحقٌقات أثبتت وقد ، فٌها

 كالتشفٌر خاصة لتقنٌات الجرائم هذه مرتكبً استخدام نتٌجة التحقٌقات هذه من البعض

 إلى الجانً فٌها لجأ التً األمثلة ومن ، تدٌنهم التً األدلة إلى الوصول إلعاقة والترمٌز

 عام المتحدة الوالٌات فً  حدثت واقعة ، به واإلٌقاع ضبطه لمنع كوسٌلة التشفٌر، أسلوب

 ، bbs إعالنات للوحة مشؽال به المشتبه كان إذ ، 1996

 ، االلكترونٌة اللوحة إدارة فً ٌستخدمه الذي الشخصً الحاسب جهاز إلى الوصول وبعد 

 نسخة بأخذ فقاموا ، به بالمشتبه الخاصة المرور كلمة على العثور الشرطة محققو حاول

 النسخة تشؽٌل ٌحاول برنامج بكتابة وقاموا ، الصلب القرص محتوٌات من احتٌاطٌة

 أسماء إلى بسهوله الوصول المحققون استطاع المستفٌدٌن ملؾ فحص وبعد ، االحتٌاطٌة

 ، به بالمشتبه الخاصة المرور كلمة على العثور من ٌتمكنوا لم ولكن ، وأرقامهم المستفٌدٌن

 مرور بكلمة جدٌد مستفٌد إضافة ألمكن المرور كلمة تشفٌر ولوال ، مشفرة كانت وأنها خاصة

 ولكن ، مكانها معرفة ٌتم حتى المستفٌدٌن بٌانات قاعدة داخل الكلمة هذه تتبع ثم ، جدٌدة

 . ذلك دون حال التشفٌر

 لهم ، المستفٌدٌن أرقام من جدٌدٌن رقمٌن بإنشاء المحققون قام المرور كلمة إلى وللوصول

 المرور كلمتً وبتتبع الطرٌقة وبهذه المرور، كلمة نفس لهم ولكن ، مختلفة أسماء

 ووضع ، الصلب القرص على المرور كلمات وجود مكان على العثور أمكن المتشابهتٌن

 بإحالل قاموا ثم ، المستفٌدٌن ملؾ فً بالمتهم الخاصة المرور كلمة على ٌدهم المحققون

 بالمشؽل الخاصة المرور كلمة مكان الوهمٌٌن المستفٌدٌن مع استخدامها السابق المرور كلمة

 كلمة مع المشؽل اسم باستخدام الحاسب إلى الدخول أمكن وبذلك ،( هً كما مشفرة وهً)

 .الوهمً بالمستفٌد الخاصة المرور

 : الفنً بالجانب تتعلق صعوبات

 المعرفة فً نقص اإللكترونٌة الجرائم فً والتحقٌق البحث عملٌات تعوق التً المسائل من

 منهم ٌجعل مما ، الجرائم هذه فً والتحقٌق بالبحث القائمٌن لدى والمتجددة الحدٌثة التقنٌة

 فً سواء ، والكفاءة الخبرة نقص إن إذ ، المطلوب الوجه على واجبهم أداء على قادرٌن ؼٌر

 اإللكترونٌة الجرائم كشؾ فً اإلخفاق فً الرئٌسٌة األسباب من ٌعد االدعاء أو الشرطة أجهزة

 الجرائم هذه مع تتعامل تزال ال التً الدول فً واضح بشكل ذلك وٌظهر ، أدلتها وجمع

 التقنٌة لألجهزة والقضائٌة الضبطٌة سلطاتها وتفتقر التقلٌدٌة والتحقٌق البحث بإجراءات

 توافر عدم حالة فً أنه وبدٌهٌا ، أدلتها وضبط  اإللكترونٌة الجرائم متابعة فً المتطورة

 وجه أي نتصور أن ٌمكن فال ، الخصوص وجه على التقنٌة اإلمكانٌات وُشح   والخبرة التأهٌل

 برنامج الدول تضع لم ما ، محالة ال سلبٌة النتائج ستكون وبالتالً ، الجرائم هذه مع للتعامل

 التدابٌر ووضع اآللً الحاسب جرائم من الوقاٌة أسالٌب على الشرطة لرجال وتأهٌل تدرٌب
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 األدلة مع التعامل كٌفٌة وأٌضا ، وكشفها منها ارتكب  عما بالتحري والقٌام لوقوعها، المانعة

 واإلنترنت اآللً الحاسب أنظمة فً المتعمقة الدقٌقة التخصصات بذوي  واالستعانة ، وضبطها

 .  األخرى االتصال وشبكات

 ،(  والمكان الزمان حٌث من القانون سرٌان)  باالختصاص تتعلق أخر صعوبات وهناك  

 . للتكرار تفادٌا األول المبحث من الثانً المطلب فً إلٌها نحٌل

 : والتوصٌات الخاتمة

 كان البحثٌة الورقة لهذه كموضوع تحدٌاتها على والتؽلب اإللكترونٌة للجرٌمة اختٌارنا

 المواطن بال الموضوع هذا شؽل أن بعد قواعده وتنظٌم أبعاده على وللتعرؾ ألهمٌته

  العربٌة التشرٌعات أؼلب حٌاله ووقفت القانونٌة بالدراسات والمهتمٌن المجتمع ومؤسسات

 الجرائم من النوع هذا لمواجهة ومتطور خاص  تشرٌع بسن تحدٌاته تجاوز عن عاجزة

 وتجدٌداته تطوره فً ٌواكبه و معه ٌتالءم بما قائمة نصوص تعدٌل أدنى كحد أو له والتصدي

 تضمنته  ما عن وأهدافه مرامٌه تقل ال بحٌث ، والعقوبات الجرائم شرعٌة مبدأ إطار فً

 :          اآلتً فً نلخصها التً البحثٌة الورقة هذه توصٌات

 للقواعد شامال ٌكون أن على ، اإللكترونٌة الجرٌمة مكافحة مجال فً التشرٌعً الفراغ سد -1

 ؼٌر الدخول تجرٌم على صراحة النص الخصوص وجه وعلى ، واإلجرائٌة الموضوعٌة

 وكذلك ، اإللكترونً والبرٌد(  اإلنترنت)  االتصال وشبكات اآللً الحاسب إلى به المصرح

 القانونٌة الطبٌعة دٌدتح أي القٌمة، ذات المنقولة األموال من والمعلومات البرامج اعتبار

 لألدلة بحجٌة االعتراؾ وأٌضا واإلنترنت، اآللً الحاسب على تمارس التً اإلجرامٌة لألنشطة

 .  إثبات كدلٌل القانون بها ٌقبل التً المحررات حكم وإعطاؤها الرقمٌة

 ، والمكان الزمان حٌث من الجنائً القانون تطبٌق نطاق فً الحاصل التطور تكرٌس -2

 . اإللكترونٌة الجرٌمة تقادم نظام وتطوٌر

 . المستقلة الجرائم قبٌل من وآثارها دورها فً المساهمة صور بعض اعتبار -3

 .  الوطنٌة ؼٌر الجنائٌة واألحكام للتشرٌعات بحجٌة الحاالت بعض فً االعتراؾ -4

 بالجرٌمة خاصة تقنٌة أي وضبط تفتٌش إجراء فً الحق والتحقٌق الضبط سلطات  منح -5

 صلة له آخر آلً حاسب نظم أٌة إلى اإلجراءات هذه تمتد أن على ، إثباتها فً تفٌد اإللكترونٌة

 .  الجرٌمة بمحل

 .    المتبادلة والقضائٌة القانونٌة المساعدة ومبدأ الدولٌة المعاهدات ودور الدولً التعاون تفعٌل -6

  الشبكات على والمشبوهة السٌئة المواقع مع التعامل بمخاطر الشباب وخاصة المواطنٌن بٌن الوعً نشر -7

 فً الوقوع من والوقائً التوعوي بدوره للقٌام والمؤسسات المدنً المجتمع دور تفعٌل -8

 .  الخاطئة والممارسات الرذٌلة براثن

 اإللكترونٌة الجرائم مع التعامل فً مؤهلة وقضائٌة ضبطٌة أنظمة إعداد -9


