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 ، اجلزائر 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  

ztantine2.dcons-choubeila.mokedem@univ                meguenani.sabrina@yahoo.fr 
 12/2019/ 15اتريخ النشر:                   14/10/2019اتريخ القبول:            2019/ 05/ 20اتريخ االرسال:  

 : ملخص 
مية املعلوماتية  احملتوايت الرقمية، فظهرت اجلر  هتدد يتلقد افرز التطور التكنولوجي واالنفجار املعلومايت العديد من املخاطر والتجاوزات ال

تفيدي االنرتنت من جهة أخرى، بسبب طبيعتها  ملسمسببة إرهاقا للحقوقيني ومهندسي املعلومات من جهة، و  خاطركأهم هذه امل
مع التغري والتطور   اعصر ، و ن زممن املعلومات يف صراع أأصبحت مؤسسات ف تبعاهتا، األمر الذي يسبب معاانة الكثري جراء  املتخفية، 

لكن أبساليب ووسائل يصعب تعقبها   للجرمية االلكرتونية. فبالرغم من عدم وضوح حدودها، إال أهنا امتداد للجرائم التقليدية،  تالحقامل
  من  أي شخص  ن فال ميكن نفي االجيابيات اليت يوفرها الفضاء االفرتاضي الذي ميك   األدلة. ختفي ا بسبب كما يصعب معاقبة فاعله

  حيث سنت  من املعلومات املنشورة وغري املنشورة،أ رية و العديد من املخاطر خاصة سه يطرح ، إال انمن أي مكان ويف أي زمان نشر ال
فظ سرية  يوميا حللحماية ل ابتكار طرق حتيني و التقنيات التكنولوجية على العقاب. كما يعمل مطورو للردع و قوانني يف هذا اإلطار 

 احلكومات. ومنه، تطرح التساؤالت املوالية: و   اجملتمعات، فرادألاوممتلكات 
 وما هي التحدايت اليت يواجهها العامل املعاصر ملواجهة هذه اجلرائم؟  ما هي اجلرائم املعلوماتية؟ وما أسباهبا؟ وكيف ميكن حماربتها؟ 

أمن املعلومات.  اجلرمية االلكرتونية. املعلومة الرقمية. كلمات مفتاحية:    
Abstract  

          Technological development and information explosion have created many risks and abuses 

that threaten digital content. Cybercrime has emerged as the most important problems that cause 

fatigue for jurists and information engineers on the one hand and for Internet users on the other 

hand; because of their hidden nature, but those affected are suffering from them. Companies and 

institutions providing information security programs have become in conflict with time and in 

conflict with change and continuous development of cybercrime. Although their borders are 

unclear, they are an extension of traditional crimes; but in ways and means hard to track .It is also 

difficult to punish the perpetrators because of the lack of evidence that often convicts them. The 

positive ability of anyone to use and publish anything from anywhere, cannot be denied but on 

the other hand, Many poses Special risks concerning confidentiality and security of published and 

unpublished information, where laws were enacted to keep pace with development technological 

deterrence and even punishment. Technology developers are also creating and inventing 

protection methods on a daily basis. With a view to preserving the confidentiality and property of 

individuals, communities and even governments. From there, the following questions arise: What 

are informational crimes? What is the reason? How can it be combated? And what challenges the 

modern world face? 

 

Keywords: cybercrime; digital information; information security. 
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 مقدمة

إذ عرف العامل انفجارا معلوماتيا نتيجة التطور التكنولوجي، صاحبه حتول احلكومات إىل حكومات الكرتونية،       
يتحكم  فيه املعلومات كل من ميتلك  ،تحول االقتصاد إىل اقتصاد معلومايت حبتف، أهم اهتماماهتاصارت املعلومات 

هلا  واستعما ،ار البياانت الضخمةإعصكما ظهر االسرتاتيجية واملالية،   يمتهاالسلعة واملنتج نظرا لقألهنا  يف ميزان القوة
لق منها ما تعمباشرة وغري مباشرة، سواء  لتهديدات تتعرض هذه البياانت إال أن كمصدر رئيسي الختاذ القرار. 

تعمال اليت تفرضها خاصة مع شروط االس، اأصبح كل من يتصل ابإلنرتنت مهدداجملتمعات. و و أ أو الدول،ابألفراد، 
سباب غري معروفة ألطراف بياانته من أ استخدامجمربا على  الفردليوافق فيها ، البحث والربجميات حمركاتخمتلف 

 التجسس وغريها.،  السرقةالقرصنة،  وغاايت جمهولة، ولعل أهم أشكال هذه التهديدات  

انتشارا  كثريون يعتربها ال ،ي يطال املعلومات الرقميةهلذا، ظهرت تسمية اجلرمية االلكرتونية كإشارة للتخريب الذ       
أولئك العقاب، أو يقوم هبا أولئك الذين مل يتجرؤوا على اجلرمية يف الواقع خوفا من  قد .للفكر اإلجرامي التقليدي

نة  فئة الشباب خاصة تلجأ للقرصف . عمل إجراميعبارة عن يف العامل االفرتاضي جيهلون أن ما يقومون به لذين ا
اجلرمية ف  .يذر األموال دون عقاب   تبعاهتا، لكن من جهة أخرى، هناك من اختذها عمال دون معرفة  لفراغكطريقة ملأل ا

 .هامن الصعب معاقبة فاعلو   دوديتها وال مكانيتهاح بال  تتميز  االلكرتونية

شكال وطرق القيام ابجلرائم، وتعترب أكافة أنواع و   تعاجلال  عرب العاملة ابلردع والعقاب القوانني اخلاصإن جل ف، وعليه
خاصة  من اهلجمات االلكرتونية، ينمحاية املستفيد اليت جترب على لشركات ا أثقل كاهلاألمر الذي ، حسبشكلية ف

جمربة على حيث جتد نفسها االلكرتونية  الشركات واملؤسسات اليت توفر اخلدمات، وكذا حساابهتم البنكية والشخصية
تستدعي جمموعة من األسئلة تطرح  ،بني هذا وذاكو ، والتخريبالعبث مواقع خدماهتا من  ةحتدي محايمواجهة 

 :ندرجها كما يلي  لكرتونية وتبعاهتاتوضيح مفهوم اجلرائم اال

 طبيعتها؟ ا هي اجلرائم املعلوماتية؟ ومام -
 ؟ةما أنواعها وأسباهبا؟ وكيف ميكن حماربتها؟ وما هي آاثرها على املعلومات االلكرتوني -
 ما هي التحدايت اليت يواجهها العامل املعاصر ملواجهة هذه اجلرائم؟  -
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 أمهية الدراسة وأهدافها.  

للدراسة أمهية وأهداف نظرية تكمن يف التعرف على مفهوم اجلرمية االلكرتونية، كما هتدف إىل التعرف على أنواع       
احمليط  وأنخاصة علوماتية املرائم اجل التعرف علىى اجلرائم الظاهرة منها واخلفية، ومساعدة احمليط العلمي عل

تظهر إذ كما تتمثل أمهيتها يف حتديد صور االعتداء على املعلومات والبياانت،   .اجلرمية االلكرتونية جيهل االجتماعي
ي بسن قوانني تساير تنام بعض التحدايت اليت تواجهها احلكومات واجملتمعات يف مواجهة هذا النوع من اجلرائم

 ملواجهتها.كما تبني بعض الطرق الوقائية    الظاهرة.

 منهج الدراسة.

بغية استكشاف خمتلف جوانب وخصائص املوضوع، خاصة وأنه يف بيئة الكرتونية حبتة، فقد مت االعتماد على          
 ع املنهج الوصفي التحليلي لشرح الظاهرة حمل الدراسة.ا تبابالدراسات السابقة  

 مصطلحات الدراسة:

 بل تناول الدراسة من خمتلف اجلوانب وجب توضيح معاين بعض املصطلحات الواردة منها:ق

 اجملرم املعلومايت:

هما معا، يأو كهدف أو كل ،احلاسوب كوسيلة خدامفرد يرتكب اجلرائم االلكرتونية ابست ميكن تعريفة على أنه     
  من اجملرمني، فمنهم:ة  وغالبا ما تتم هذه اجلرائم عن طريق جمموعات متعاونة ومنظم

 مهمتهم كتابة الربامج املستخدمة يف عمليات االخرتاق.  املربجمون: -
 املوزعون: يقومون بتوزيع وبيع البياانت والفوائد املسروقة من جمرمني آخرين. -
خرباء تكنولوجيا املعلومات: مهمتهم صيانة وإصالح اهلياكل القاعدية كاخلوادم وتكنولوجيات التشفري  -

 ا.وغريه
 القراصنة: يكمن دورهم يف استغالل نقاط الضعف يف أنظمة املعلومات. -
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وغريهم   1احملتالون: يقومون إبنشاء املخططات ونشرها كالرسائل غري املرغوب فيها واالحتيال عرب الشبكة  -
 الكثريون.

 املعلومة الرقمية:
ميكن مساعه أو رؤيته، فيمكن أن حتتوي  يءاملعلومات الرقمية ليست فقط أرقام وكلمات، بل ميكن رقمنة أي ش       

قواعد البياانت واالنرتنت على موسيقى، صور وحىت أعمال فنية، وكذا املنتجات السمعية والبصرية. وابلتايل، 
 كل على حدى أو معا.  2ميكن أن تضم الصوت والصورة والنصأي معلومة  فاملعلومات الرقمية هي  

من مصادر تقليدية، وتلك اليت كان منشؤها  رقمتنهااليت مت  املعلومةمية تتضمن رقوميكن القول ان مصادر املعلومات ال
 3رقمي حبت.

 اجلرائم االلكرتونية: .1
كل سلوك غري قانوين، وغري   وردت الكثري من التعريفات للجرمية االلكرتونية، بعضها يشري إىل أهنا عبارة عن"      

مصطلح  “كما ميكن تعريفها على أهنا.   4 "تالبيااناتيكيا، أو ينقل ومات أوتمصرح به يف نظام يقوم مبعاجلة املعلوم
ملية اوالشبكة الع ،الفضاءات الرقمية، و االنرتنت، و عام يعود على األنشطة اإلجرامية اليت تتم ابستعمال احلواسيب

ف إجرامي مرتبط صر . وابلرغم من عدم وجود تعريف دقيق للجرائم االلكرتونية، إال أهنا تشمل كل ت5 ”العنكبوتية
 حلواسيب والشبكات.اب

 6اتريخ اجلرمية االلكرتونية:   .2
للجرائم  ظهور أن أول من املعرتف بهف .مرت اجلرمية االلكرتونية مبجموعة من املراحل منذ ظهور احلاسوب      

 ابملوازاة صنيسنة يف اهلند، الياابن وال 3500، مع حقيقة وجود احلاسوب قبل  1820االلكرتونية مت تسجيله سنة 
حاسوب يف أول فريوس  تعقب  حتديد ومتو  ،1837احملرك التحليلي لشارلز ابابغ سنة وفكرةاحلديث حلاسوب ا مع

 .  ر هذا الفريوس اهتماما. ولكن، العامل مل يع1980سنة  شخصي  

 أنشئ على شكل مستند وهو فريوس  ،ب ماليني احلواسيبيصيبدأ فريوس ميليسا ، 1999يف أواخر مارس 
Word   ويقوم إبرسال  ،يتفعل الفريوس ،عندما يقوم أي شخص بتحميل امللف وفتحهف. يف موقع لألخبار وضع
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املستند على مالحظة لطيفة واسم وي تحي. book Addressيف العناوين املخزنة اشخص مخسون املستند إىل أول 
أصبح   ،خر. وهبذه الطريقةآ اشخص  مخسنيإىل  ه  يتم إرسال ،عندما يقوم املرسل إليه بفتح املستند   .الشخص املرسل إليه

ومكتب التحقيق الفيديرايل  ،الحقا قامت شرطة نيو جرسي ،لكن 7فريوس يف االنتشار. أسرعMelissa فريوس
 طلقه.الذي أإبلقاء القبض على املتهم  

ا، مع بداايت ظهور جد ظهرت يف زمن مبكر  وكذا حماوالت تعقبها ن اجلرائم االلكرتونيةأ ،ما ميكن استنتاجه      
وكانت الوالايت املتحدة االمريكية السباقة يف ابتكار عمليات تطوير وسائل التعقب للقبض على   .احلاسوب

برامج محاية  يف مضاعفة جمهودات تطوير اميكن القول أن هذا الفريوس واالضرار اليت خلفها كان سبب ااملخالفني، كم
 البياانت واملعلومات.

 كان الرتكيز  يةاألمن املعلومايت يف أعمال املعلومات نظم بداايت استعمال عيينيات من القرن املاضي، منذ سبال فيف        
احلماية من و ، لخصوصيةل تفتقراحلماية التقليدية للحواسيب حيث كانت  ،على احلماية من االحتيال منصبا

، وسرقة هوايت تسرابت املعلوماتخاصة ئم، ران نظم احلماية بدأت تتعامل مع أساليب متطورة من اجلوألالسرقات. 
اخلدمات وفرة االنرتنت واألجهزة  آنذاكهددت ، ذلكنتحال الشخصية. لاألشخاص الستعماهلا يف السرقات وا

اختاذ يساعد على  ، وابلتايل،عالقتها مع األصول ودراسةالتهديدات  تلك طبيعةاالهتمام بالوطنية والعاملية، ما أوجب 
 زمة لتفاديها خاصة مع التطور التكنولوجي املستمر.لالاإلجراءات ا

 8طبيعة اجلرائم االلكرتونية:   .3
يعة البيئة اليت متت إن التحدايت اليت تطرحها اجلرائم عرب البيئة االلكرتونية، ال تربز هويتها بقدر ما تربز طب          

عددا كبريا من األشخاص  مستهدفنيامل، لعمن أي مكان يف ا اجرامهمرتكبون مني املعلوماتيني ياجملر  كون فيها، 
لتزداد  تقنية لتحديد اجلناة، صعوابت وما يصاحبها من هذه اجلرائم، لتتسع رقعة احلدود اجلغرافية، متخطني واألعمال، 

على  أعماهلم، وشجعهم جملرمني املعلوماتينيا سهل على  األنرتنت، خاصة وان احلاجة للعمل والتعاون الدويلمع ذلك 
 القوانني الردعية والعقابية تتخبط لتنفيذها يف ظل البيئة الرقمية.كون    يف هذه البيئة وضاخل

يات السرقة، ، إىل عملااللكرتونيةاخلدمات وتدمري فساد إاجلرمية االلكرتونية يف أشكال متعددة بداية من  تظهر       
لتحقيق  ىسعإذ ت، برامج التجسسو لربجميات اخلبيثة، ل ها معقالجتعلهذه اجلرائم  طبيعة .االبتزازو ، الرسائل االلكرتونية
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معرفة حجم هنا تعترب إجيابية كوهنا تسهم يف أإال   ،واسعة النطاق اهلجمات غالبا ما تكونف  الربح مهما كانت الطريقة.
ابستغالل  قةلسر اميكن ذكر كمثال على اتساع رقعة اجلرائم االلكرتونية، .  9يف الربجميات واألجهزة الثغرات األمنية

لديه هاتف من ذلك النوع، فإن مساحة  ما ، وكل عامل يف شركةعلى سبيل املثالاألعطال يف أجهزة آبل آيفون 
ل من العشرات إىل اآلالف ابختالف حجم الشركة. وميكن حىت القول أن أي شخص ميتلك اتقإبمكاهنا االناهلجمة 

  تقدر ابآلالف أو املاليني.اليت قد    اهلجمة   حةمسا ما يوسع من رقعةهذا اجلهاز عرب العامل مهدد،  

، متكن فيها املقرصن من سرقة آالف 2019كذلك الثغرة األمنية اليت عرفها موقع التواصل االجتماعي فايسبوك سنة 
كان حجم الثغرة كبريا طال خمتلف القارات، ما  حبيث  احلساابت الشخصية من خالل خاصية عرض امللف الشخصي، 

 جربت على إزالة تلك اخلاصية لغلق الثغرة األمنية.أ، مجة سائرخ  الشركة  كبد 

 أنواع اجلرائم االلكرتونية:   .4
 كما ميكن  10،، أو وسيلةافيهما احلاسوب إما هدفميكن تقسيم اجلرمية االلكرتونية إىل قسمني رئيسيني يكون         

 يلي:  إىل ماتقسيمها  

الربيد االلكرتوين غري هم جتليات هذا النوع، أمن  :إلجراميا احلواسيب والشبكات العنكبوتية كوسيلة للنشاط -
وكذا حقوق امللكية ، IPسرقات بروتوكوالت االنرتنت و ، spamming بــ املرغوب فيه، وهو ما يسمى

 الفكرية، واجلرائم اليت تتم يف شبكات الند للند.
ول غري املصرح به، واحلرمان من وصمثل ال املعلوماتيني:احلواسيب والشبكات العنكبوتية كهدف للمجرمني  -

 التسلسلية وعمليات التشفري الضار.  اخلدمات واهلجمات االلكرتونية ابستخدام األرقام
 احلواسيب والشبكات كمكان لنشاط اجملرمني: كعمليات االحتيال وسرقة األموال. -
ملقامرة عرب االنرتنت، ا :رال احلص نذكر على سبيل املثالللجرائم التقليدية:  كامتداداحلواسيب والشبكات   -

 العنف، التجسس، واإلرهاب.
 وهناك من قسم اجلرائم االلكرتونية كاآليت:       
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كمخططات االحتيال عرب االنرتنت، والقمار عرب االنرتنت، ونشر   :اجلرائم التقليدية ابستخدام احلواسيب -1
 التحرش ابألطفال، والتجسس واملطاردة عرب االنرتنت.

كالقرصنة، ونشر الفريوسات، والديدان، وهجمات إفساد اخلدمات : ل احلاسوبماجرائم سوء استع -2
 11االلكرتونية.

سواء كان احلاسوب هدف للجرمية ما ميكن استنتاجه مما سبق أن احلاسوب هو الوسيلة األساسية للجرائم االلكرتونية، 
ى يف عمليات التعدي كاهلواتف الذكية خر فيما ميكن مالحظة ضعف استخدام التكنولوجيات األ، أو وسيلة للقيام هبا

داء، كما يساعد أواللوحات الرقمية، يعود ذلك إىل القدرات الكبرية اليت توفرها احلواسيب، من مساحة ختزين وسرعة 
 ، وكذا الوسيلة اليت توفر الراحة خالل االستخدام.ويدعم عمليات التشفري املختلفة

 التايل:و  كما ميكن تقسيمها على النح            

ت الفاحشة، نشر احملتوايالبتزاز عرب الربيد االلكرتوين، .: مثل ا12 وملكيتهم اجلرائم االلكرتونية ضد األفراد -3
  نشر االكواد الضارةو ختريب احلواسيب، ، اع عرب الربيد االلكرتويناخلد ، الغش واالحتيالالتشهري، القرصنة، 

 والنسخ غري القانوين للتطبيقات الربامج قرصنةك الفكرية، يةجرائم امللكو  كالطروجان والفريوسات والديدان،
 .تقليدها  وكذات التجارية، ونشرها أو املتاجرة هبا، وانتهاك حقوق امللكية الفكرية كسرقة العالما،  والربامج

سرقة ، وتعديل الواقع بغري حق اخلدمات، تدمري فسادإمثل  اجلرائم االلكرتونية ضد املؤسسات واملنظمات: -4
 ؤسساتالربامج املقرصنة، واإلرهاب االلكرتوين ضد املو  نشر التطبيقاتو ري قانوين، تكار املعلومات بشكل غاحو 

 احلكومية وغري احلكومية.
وإاتحة الفيديوهات املخلة ابحلياء اليت تلوث الطفولة  ،: مثل اجلرائم اجلنسيةاجلرائم االلكرتونية ضد اجملتمع ككل -5

التزوير ابالضافة إىل رائم املالية، وبيع املقاالت غري القانونية، واملقامرة عرب االنرتنت، جلوالشباب واالجتار هبا، وا
 .واالحتيال عرب االنرتنت

يؤثر على احلياة الشخصية لألفراد، وميس قيم فما ميكن اضافته أن هذا النوع من اجلرائم ميس ابجملتمع ككل،         
الثقافية،  ،االقتصادية ؤثر على كافة مناحي احلياة، وهتدد مجيع اجملاالتأهنا ت امك  ودينه. ،عاداتهو ثقافته، و اجملتمع، 

 قمية يعرض صاحبه للهجمات واجلرائم املعلوماتية.، هلذا فأي نشاط يومي يعتمد على التكنولوجيا الر واالجتماعية
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 تصنيف اجلرائم االلكرتونية:  .5

 منفصلة منها: اتصنفت اجلرائم االلكرتونية إىل جمموع              
أي فعل إلكرتوين ينتهك أمن براءات االخرتاع، واألسرار  عبارة عناجلرائم االلكرتونية ضد امللكية الفكرية:  - 1

التجارية، والعالمات التجارية، وحقوق التأليف، والنشر، وتتمدد الالئحة إىل املصنفات واملعلومات املرتبطة 
وميكن  13قواعد البياانت، احملتوايت الرقمية، اخلوارزميات، وغريها.. ت،ابلشبكات، وسرية احلواسيب كالربجميا

 تفصيلها على النحو التايل:
السرقة العلمية للكتب والبحوث العلمية األكادميية خاصة ذات الطبيعة التجريبية والتطبيقية، وكذا سرقة  -

 االخرتاعات الستخدامها أو بيعها.
 قانوين هلا، واستخدامها وبيعها.القرصنة الربجميات من خالل النسخ غري   -
البياانت وحفظها بقصد االستفادة منها، خاصة كلمات املرور،  سرقةشمل تقرصنة البياانت واملعلومات: و  -

  14وأرقام البطاقات البنكية وغريها.
ات كوميعد  هذا النوع من اجلرائم من  األنواع اليت تتم بني احل  : Cyberespionnage التجسس االلكرتوين: -2

معلومات عن الدول املنافسة هلا يف خمتلف اجملاالت ستيقاء  جرمني معلوماتيني المباحلكومات    ذ تستعنيإ  ،وليس األفراد
واالجتماعية لتحقق السبق واألرابح، خاصة بني الدول املتقدمة اليت عرفت تطورا تكنولوجيا  ،والعسكرية ،االقتصادية

 كية والصني.مريمنقطع النظري كالوالايت املتحدة األ
وابلرغم من تصنيفه ضمن اجلرائم املعلوماتية إال ان احلكومات تتنافس البتكار افضل  ،ستنتج أن اجلسس االلكرتويني

القدرات التقنية الكبرية لتصميمها، والكتشاف  من ذويبرامج التجسس الرقمي، وتتعاون مع اجملرمني املعلوماتيني 
الغاية تربر الوسيلة يف هذا اجملال، خاصة يف ظل اجملتمعات  عن االعتماد على مبدأا يوهو مالثغرات األمنية يف نظمها، 

 املعلوماتية اليت تسعى لتحقيق السبق العسكري والعلمي والسيطرة على الثروات.

هو أي حتريف غري صادق للحقيقة يهدف إىل السماح لشخص، :  cyber fraud االحتيال عرب االنرتنت: -3
عادة ما يكون االحتيال عرب بطاقات . 15مادية  شيء ما ويسبب خسائر، ويهدف إىل حتقيق فوائد  فعلأو منعه عن 
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، وهو يتشابه مع االحتيال الدفع املايل، و استعماهلا بشكل غري قانوين للقيام ببعض املعامالت املاليةو البنوك، 
 .وسرقتهم   صب عليهمالنالتقليدي عن طريق ايهام االفراد والشركات بتحقيق أرابح طائلة، مث  

تتمثل يف استعمال احلاسوب للقيام مبعامالت أو : Cyberlaunderingإلكرتونيا: غسيل وتبييض األموال  -4
 16عالقات جتارية تعود ابلربح سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة، واليت مت التحصل عليها عن طريق نشاط اجرامي

مل تلك األموال القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال غري املشروعة، يش إىل أن تبييض األموال هنا . جتدر اإلشارة
أهم ما مييز هذه العملية طريقة هتريب األموال، إن  17الناجتة عن معامالت جتارة املخدرات. االعمال وليست فقط

 ا إىل قانوين.منهواخفائها يف البنوك، وحتويلها عرب جماالت جغرافية متنوعة لتحويل اجلانب غري القانوين  

حيث يعرف :  Cyberstalking and Cyber extortionوالرتصد االلكرتوين أو السيربايين:  االبتزاز - 5
ويعتمد  18قاموس أكسفورد الرتصد على أنه متابعة أو مالحقة خبلسة، ويتضمن متابعة حتركات شخص عرب االنرتنت

، وعرب مواقع الدردشة ويف لوحات االعالانت، يت يزورها الضحيةال يف املواقع رسائل هتديدية على نشر  هؤالء املطاردين
فيتشابه مع ذلك التقليدي الذي يشمل التهديد لألفراد ابستخدام معلوماهتم  ،ما االبتزازأ والربيد االلكرتوين.

 الشخصية هبدف احلصول على األموال.

فرص اإلرهاب ، ما زاد من 19االلكرتونية ائماجلر  صنافيشمل مجيع أ:  Cyber terrorismاإلرهاب االلكرتوين:-6
عملية الرتصد وااليقاع بضحاايها، وابلتايل أصبحت اهداف اهلجمات   يةعل اجملموعات اإلرهابوسهل  تطور أسلحته، 

على ا سهال يقتصر  لتأثري على الشباب لاللتحاق مبجموعاهتكما أصبح ا،  رهابية سهلة سواء على اخلط أو يف الواقع اال
 .نقرة زر

على سرقة األقراص الصلبة واملرنة  كثريامن اجلرائم اليت تعتمد   :Cyber theft السطو والسرقة عرب االنرتنت:-7
مث بيعها واملتاجرة هبا فيما بعد، خاصة عمليات السطو على بطاقات  20للحصول على املعلومات املخزنة هبا،

   ة والبنكية.انياالئتمان، وهو ما قد يسبب زوال وإفالس بعض الشركات االئتم

تستعمل طرق  21،”مجاعات تؤمن ابحلرية املطلقة يف الرأي والتعبري واالستخدام“هي: Hackingالقرصنة: -8
خاصة الخرتاق أجهزة احلاسوب، األرقام السرية لألشخاص وبريدهم االلكرتوين، وابلتايل معرفة أسرار الناس 



    ISSN 2602-5663  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدراسات ـــــــــــــــ لألبحاث الجزائرية المجلة

 2019 السنة - ديسمبر شهر - 09 العدد - 03 المجلد               

 
146 

يليكس من خالل نشر حوايل ربع مليون وثيقة رمسية، مما ويكيذكر على سبيل املثال ما قام به موقع  .وخصوصياهتم
 سبب توتر كبري يف العالقات الدولية.

حيث ميكن القيام هبذه العملية عن طريق احلصول على املعلومات : Identity theft انتحال الشخصية: -9
جانب املعلومات األساسية  إىلامسه،   ابستخداماألساسية حول شخص ما هبدف انتحال صفته والقيام جبرائم متعددة  

مثل االسم، رقم اهلاتف والعنوان الشخصي. فاملنتحلون يستطيعون من خالهلا احلصول على أرقام الضمان 
االجتماعي، وأرقام رخصة القيادة، وحىت أرقام البطاقات االئتمانية، وأرقام جوازات السفر، مما يسمح للمجرمني 

، واليت جيب 22”من أخطر اجلرائم اليت يتعرض هلا األفراد ”ال. لذلك، فهيحتيابلقيام مبختلف أنواع السرقة واال
 التوعية حوهلا خاصة يف الدول املتقدمة اليت تعتمد اعتمادا كليا على احلكومات االلكرتونية. 

هو حماولة احلصول على املعلومات اخلاصة مبستخدمي االنرتنت سواء أكانت معلومات : Phishing :التصيد  -10
مالية، عن طريق الرسائل اإللكرتونية، أو مواقع االنرتنت اليت تبدو وكأهنا مبعوثة من شركات موثوقة، أو  ة، أوخصيش

مالية وحكومية، كالبنوك اإللكرتونية. وتستخدم هذه الكلمة ألن اجملرمني يستخدمون رسائل إلكرتونية  مؤسسات
   23.”يهاخدممغرية الصطياد كلمات السر والبياانت املالية من مست

واليت تؤدي إىل تدمريها وخراهبا مع   ،اليت تؤثر على املعلومات الرقمية واإللكرتونية  املتعددة  وغريها من اجلرائم االلكرتونية
 على املتضررين منها.  معتربةإحلاق خسائر مادية 

 24:أسباب اجلرائم املعلوماتية .6
موعة من العوامل واألسباب. ولعل كون النزاهة والسرية اليت جم تنتشر اجلرمية االلكرتونية واملعلوماتية عند توفر       

على األنرتنت واحلوسبة السحابية الكلي ، واإلعتماد املهمة واملفيدة من أهم األسبابتتميز هبا بعض املعلومات 
 سباب :األ،وخلقها لتحدايت حتفز اجملرمني املعلوماتيني سواء أفراد أو جمموعات، أو حىت حكومات. ومن بني أهم  25

ن أي شخص عرب العامل ميكن أن يتصل ابالنرتنت، أمن املعروف  : Ease of acces -سهولة الوصول -
مشكلة محاية نظم احلاسوب ضد الوصول غري املصرح يكفي ان ميتلك حاسوب واشرتاك دوري، هذا ما خلق 

وصول، والتسجيالت، ال اإلمكانيات النتهاك التكنولوجيا من خالل سرقة اكواد وشيفرات توفر ث، حيبه
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وتصوير شبكيات العيون، وغريها، إذ ميكن استخدامها يف أنظمة بيومرتية وجتاوز جدران احلماية للتحايل 
 على أنظمة احلماية.

، ويعترب إمهاال يسمح للمجرمني املعلوماتية عدم االنتباه حلماية النظم عبارة عن: Negligence-اإلمهال -
كن القول أن اإلمهال هو أهم أسباب اجلرائم االلكرتونية سواء من طرف مي .ابلتحكم أو تدمري احلواسيب

التعرض للهجمات  يؤدي إىلاالفراد او الشركات، فعدم حتيني برامج محاية احلاسوب ونظم التشغيل، 
كذلك الشركات واملؤسسات اليت تتقاعس عن اقتناء برامج احلماية، ختاطر بسرية وخصوصية .  االلكرتونية

 زابئنها.ات  معلوم
اجملرم املعلومايت يسعى دائما لتحدي نفسه، ليتكون  : Revenge or Motivation -االنتقام أوالتحفيز -

الشباب  خاصة منهمحلاق الضرر واخلسائر ابلضحااي، الطمع الدائم يف اتقان األنظمة املعقدة إللديه نوع من 
وجهتهم العبث ابلبياانت خاصة يف اعمال  ونكت، الذين حتركهم رغباهتم للحصول على عائدات مالية بسرعة

 .التجارة االلكرتونية، والدفع االلكرتوين
    :Poor law enforcing bodies  -ضعف تنفيذ القوانني وفرضها -
 Cyber crimes committed for publicity or  -جرائم االنرتنت هبدف الدعاية أو اكتساب الشهرة -

recognition  :    اب وهدفهم منها مالحظتهم لكن دون احلاق األذى ابآلخرين.لشبمن طرف اتتم  أغلبها 
اإلحباط والفراغ الذي يعاين منه بعض مستخدمي االنرتنت، ما يؤدي هبم ككما ميكن اإلشارة إىل األسباب النفسية،  

اصة مع ، خاملسخدمنيعدم وعي ابإلضافة إىل  إىل استكشاف طرق القرصنة وتعلمها ملأل الفراغ وحتقيق الربح املادي.
امهاهلم لسبل احلماية الالزمة، كتحيني نظم التشغيل وتثبيت برامج االمن واحلماية، كما مييلون الستخدام املواقع غري 

 ة واليت تنشر الفريوسات.ناملوثوقة اليت حتتوي عديد الثغرات املساعدة على عمليات القرص

 26أتثريات اجلرائم املعلوماتية على املعلومات الرقمية:   .7
 ما أدى إىلاجلرائم. وتفاقمت نتائج هذه ارتفع عدد اجلرائم  ،عداد مستخدمي احلاسوب واالنرتنتأمع ارتفاع        
الشركات، وحىت االفراد خاصة منهم الذين يعتمدون يف أعماهلم و املنظمات، و املؤسسات القانونية، و حلكومات، ا لفش

مت تصنيف ولقد  واآلاثر السلبية النامجة عنها .سائر خلب ابسبيف مواجهة هذا االشكال على احلاسوب واالنرتنت 
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تيني. لكن، اجلرائم االلكرتونية على مستوايت دولية، ومت خلق جمموعات، ومراكز جهوية للتحري حول اجملرمني املعلوما
مليات ى عابلنظر اىل الضغوطات والطلب الكبري عل حترايت وملفات اجلرائم االلكرتونية تغلق مع مرور الزمنهذه 

 من آاثر اجلرائم املعلوماتية:ف   التحقيق.

 األثر االقتصادي:    -
لكرتونيا، وذلك لتحقيق االنتشار الواسع، إ ثبات وجودهان املعلوم أن الشركات واملؤسسات االقتصادية تسعى إلم

يف أعلى هرم  هتاوربح الوقت، وتطوير اخلدمات. لكن، ما جيب االنتباه له هو وضع أمان وسرية خدماهتا، ومعلوما
 القطاع ن اهم ما تؤثر عليه اجلرائم االلكرتونية إ . 27اهتماماهتا ألهنا معرضة وبشكل كبري ملخاطر اجلرمية االلكرتونية 

ثر مباشر وإستعادة هذه أهو ، سرقة حساابت املستخدمنياالقتصادي مسببة خسائر مادية مباشرة وغري مباشرة ك
ة تتكبد خسائر عند تعرضها للسرقة، وخسائر اكرب عند حماولة استعادة شرك، كون الأثر غري مباشراحلساابت 
 . احلساابت  

خسائر تقدر بعدة  ةسببمعلى االقتصاد ثرت أاجلرمية االلكرتونية  عاملي حول اجلرمية املنظمة أن اجمللس الورد يف تقرير 
بليون وواحد ترليون  300ت بني اوح،تكبد العامل خسائر مالية تر  2011باليني الدوالرات. فبالرجوع إىل سنة 

 بليون دوالر.  120  وايلحبهبا   اخلسائر   الوالايت املتحدة االمريكية وحدها قدرتو دوالر،  

  :28أثرها على امللكية الفكرية -
األثر السليب الذي حتدثه التكنولوجيا على امللكية الفكرية ذكر يف التقرير احلكومي الربيطاين أن احلكومة قد عرفت 

تبادل املعلومات غري املشروعة ابستعمال و ، على مدى واسع نشرها د نسخ احلقوق بشكل غري قانوين، و عن خاصة
قرصنة األنظمة ابالضافة إىل الصناعات اإلبداعية، على قطاع ا ياالنرتنت مؤثرة بذلك سلبشبكات الند للند عرب 

بياانت، ما قد يؤدي مبالكي احلقوق إىل فقدان ال املعلوماتية من أفراد داخل وخارج املؤسسات املوفرة للنظم وقواعد 
 حقوقهم املادية.

مطالبة بتوفري احلماية للتصاميم إهنا إن محاية حقوق امللكية الفكرية مهمة لقطاع الصناعات التكنولوجية،         
سي املعلومات أساف بشكل تستهد والربجميات واملعلومات املتاحة عرب االنرتنت من السرقة وإعادة االستعمال اليت 

 القيمة اليت تعود ابلربح املادي.
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 أثر اجلرائم االلكرتونية على املعلومات الرقمية: -
 ،مع تطور التكنولوجيا ومرور الزمنفمن التهديدات اليت تتعرض هلا الشركات واألفراد على حد سواء.  العديد هناك 

، فقد تطورت تعىن ابجلرمية االلكرتونية مرتفعةوترية وب كبرية من اجملرمني  أصبح األمر أكثر تعقيدا، إذ أصبحت أعدادا
صبح العمال أو . على البياانت واملعلومات اكلي اتعتمد اعتماد بيئة العمل وأصبحت األنظمة ديناميكية متنقلة

نة والقرص يفتح أبواب اجلرائم االلكرتونية مااليت حتتوى على اسرار شركاهتم،  يستخدمون اهلواتف الذكية املتنقلة
 للملفات الرقمية والربيد االلكرتوين.

من   29 كثريا ما تلجأ املؤسسات وحىت االفراد إىل احلوسبة السحابية، أو احلفظ السحايب للمعلومات حلفظ املساحة
صة جديدة للمقرصنني جهة، ولتسهيل عملية تسيريها من جهة أخرى. لكن، ابلرغم من اجيابيتها، إال اهنا تعترب فر 

وال شك أن الربجميات اخلبيثة واحدة من طرق اهلجوم    ،ون املعلومات اسرتاتيجية حتقق امليزة التنافسيةك  للحصول عليها
هناك توجه جملموعة جديدة من التهديدات كاهلجوم على امللفات، وشن  ،االجرامي املعروفة عرب االنرتنت، لكن

املشفر للحواسيب واحلساابت الشخصية م يف صفحات االنرتنت، وحىت التسلل اهلجمات على بروتوكوالت التحك
اخرتاق املعلومات السرية، أو اخرتاق تقنيات محاية البياانت، وكمثال على ذلك  ، و والبنكية واالحتيال من خالهلا

هلجمات على مت فيها شن جمموعة من ا 30، وهي عبارة عن عملية صينية املنشأ2010سنة  Auroraإطالق عملية 
قام اجملرمون خبلق ثغرة  ضرارا كبرية لدى مؤسسات حمركات البحث.أالربجميات، وقد سجلت جمموعة كبرية من شركات 

يف يوم الصفر ) يوم الصفر معناه السرعة إذ أن القراصنة ال ينتظرون يوما أو ساعة للقيام هبجومهم، لكن يتسارعون 
يل يقوم القراصنة بوضع نفق يف الشبكات ت على سد الثغرات األمنية(، وابلتامع املطورين الذين يعملون يف نفس الوق

الداخلية للموظفني عرب حمطات عملهم املخرتقة، مما ينتج عنه اكتشافهم حلساابت الربيد االلكرتوين، وعن املعلومات 
   31اخلاصة ابلشركة، وحىت املستودعات اخلاصة هبا اليت تعاين من الثغرات األمنية.

األمان والسرية يف الظهور. تبدأ إشعارات  ،ه يف أحد حمركات البحثوالذي مبجرد البحث عن Gozi virusك كذل
من املعروف أنه من الفريوسات اليت أصابت ماليني احلواسيب، مينع فيها األفراد من الزايرة واإلطالع على حساابهتم 

ره أساسا يف ومت نش،   2011و 2005املمتدة بني  مليون دوالر يف الفرتة مخسونومت به سرقة حوايل  32البنكية
 ما يلي:يف  اثر اجلرائم االلكرتونية    ميكن سردكما     أورواب وأمريكا الشمالية.
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 .تغري بيئة االقتصاد  هناية مهام احللول التقليدية بسبب زايدة املخاطر مع - -
 مية.االعمال واملعلومات واألنشطة العلمن خالل   متدد مقياس ونطاق االخطار  -
ارسال أو التحكم يف ارسال الربيد غري  الفريوسات، وتسهل سرعةب نرتنتاحلواسيب، واالتصال ابال تنشر -

  .املرغوب
قاط ضعف جديدة أن قراصنة املعلومات لن يتوقفوا عن وضع واخرتاع تقنيات جديدة وحىت اكتشاف ن جند ا قيل،مم

ومة الرقمية واملعامالت ق مشاكل فريدة من نوعها هتدد املعلالرقمنة ختلفلذلك،  نظم املعلومات الرقمية.الخرتاق 
االلكرتونية، فالتكنولوجيا لن تتوقف عن التطور وكذلك الطرق اجلديدة لقرصنتها، وابلتايل فالعمل املستمر لتوفري 

 احلماية هلذه النظم يعد من أكرب التحدايت اليت يواجهها املعلوماتيون لضمان السرية للمستخدمني.
 دايت مواجهة اجلرمية االلكرتونية: حت   .8

 حتدايت عامة: -1
من املعروف أن االتصال اليومي يتم عرب تكنولوجيا  على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: الكلي االعتماد -

قطاع و خدمات السيارات والطائرات، و املعلومات القائمة على خدمات االنرتنت كالربيد االلكرتوين واإلدارة، 
. لقد سيطرت على احلياة اليومية سيطرة مرشحة للتزايد ا. فهي كلها تعتمد على التكنولوجياالطاقة وغريه

واالستمرار، مما جيعل األنظمة املعلوماتية معرضة للهجمات خاصة مع البىن التحتية الضعيفة، حيث يسبب 
ادا كليا عليها. فهي تواجه انقطاع قصري يف االنرتنت خسائر كبرية، خاصة يف البلدان املتطورة اليت تعتمد اعتم

وجب توفري سبل وطرق لقياس  ،تحدايت يف التصدي للهجمات ضد هياكلها ومستخدميها،  هلذااكرب ال
ما يتطلب استثمارات كبرية، وكذا إجياد اسرتاتيجيات جديدة وتقنيات للوقاية من  وهومان نظمها أمدى 

ن من احلد من هذه مما ميك ،والردعية جملرمي االنرتنتاهلجمات مبساعدة القوانني اخلاصة ابجلرائم العقابية 
 الظاهرة.

عدد مستخدمي االنرتنت يف تطور مستمر.  إن   ersof us Number:عدد مستخدمي االنرتنتتزايد  -
بليون منهم  3.3بليون مستخدم حوايل  4.1حبوايل  2018حيث قدر عدد املستخدمني يف جوان 
بليون مستخدم،  2ايل حو  2010. كان عدد املستخدمني سنة  مستخدمون لوسائل التواصل االجتماعي

وهذا إن دل على شيء، 33بليون. 3.58ويصبح  2017بليون. ليتطور سنة  3.38حوايل  2005وسنة 
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فإمنا يدل على االنتشار الواسع لالنرتنت بني املستخدمني، وابلتايل، ارتفاع عدد املستهدفني من اجلرائم  
لونه ألغراض إجرامية، وغري أخالقية. وابلرغم حتديد اعداد املستخدمني الذين يستغااللكرتونية. فمن الصعب 

من إن حدة استخدام االنرتنت يف الدول النامية أقل من املتطورة، إال أن اجلرائم ميكن القيام هبا من أي مكان 
مع غياب وسائل عرب العامل، األمر الذي يطرح التحدي القانوين الذي يعرف الكثري من العثرات خاصة 

  تكشف اجملرمني احلقيقيني.التحقيق الرقمية اليت
لقيام ابجلرمية يتطلب ا : Availability of devices and accessتوافر األجهزة وحرية الوصول  -

املعدات والربجميات مع اشرتاك ابالنرتنت إذ ميكنه القيام أبكرب اجلرائم   يشملالكرتونية توفر جهاز 
رائم سهال، حيث يتمكن اجملرم من حتميل الربجمية كاليت توجد برجميات جتعل القيام هبذه اجل االلكرتونية. كما

 .تقرصن احلساابت، وحىت كلمات السر
أما االشرتاك ابالنرتنت ابلرغم أنه مبقابل، إال انه يبقى رمزي خاصة يف الدول النامية اليت يعتمد فيها أغلب 

مت اقرتاح احلد من اجملتمع الذي يتمكن من واألجهزة املنسوخة، وغري األصلية. املستخدمون على الدخول غري املشروع 
كون أي شخص، ويف أي مكان ميكنه القيام ابجلرائم، لكن، اعترب فيما بعد تعدي على حقوق االتصال ابالنرتنت  

 املشاكل.  أعقد االنسان، لذلك، يبقى من  

علومات، كل من يتصل ابالنرتنت يستطيع نشر م  : Availability of informationتوافر املعلومات:  -
أكرب جناح لالنرتنت حملركات البحث اليت توفر للمستخدم يعود مبعىن أن املشاركة متاحة للجميع. ولعل 

كما   ،ماليني نتائج حبث يف ثواين، ومما ال يعرفه الكثريون أن هذه احملركات تستعمل يف األعمال اجلنائية
اليت  googledorksو  googlehackingملشروعة، نذكر على سبيل املثال تستعمل يف األعمال غري ا

تستعمل ألوامر البحث املعقدة لتنقية وفلرتة نتائج البحث من املعلومات حول أمن وسرية احلواسيب.  
فالقراصنة يبحثون عن احلواسيب ذات كلمات السر الضعيفة وغري املضمونة، كما ميكن استخدامها يف تتبع 

 ذلك من املعلومات اليت يوفرها الويب اخلفي الذي يعترب ملعلومات حول الضحية احملتملة، وغريوحتليل ا
 األهم، مالذ للقراصنة واجملرمني املعلوماتيني.
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حسب قاموس األعمال، آليات التحكم  : Missing mechanisms of controlغياب آليات للتحكم:  -
ن يتم فيها تطبيق جمموعة فة بطريقة مرغوبة. فكل مؤسسة جيب أهي تلك املناهج اليت تسري املتغريات املختل

من آليات التحكم ملتابعة العمال واألجهزة من جهة، ومدخالت اإلنتاج من جهة أخرى للزايدة من فاعلية 
ول التحكم ح، هذا ابملعىن االقتصادي. أما يف االنرتنت، فنحن يف البداايت املبكرة للقلق 34وجودة اإلنتاج

قراصنة يرون انه من الصعب اخضاع االنرتنت لقواعد إال أن رتنت. فمستعملو الويب اخلفي مثل اليف االن
املستخدمني العاديني لالنرتنت خيضعون ألدوات حتكم ال يعرفون عنها، فمثال نتائج حبثهم يتم التحكم فيها  

  35بدون دراية منهم وغري ذلك الكثري
د مستخلصات مقاالته كما يقول أحد الباحثني يف أح   : International dimensionsالبعد العاملي:  -

مبعىن أن العمل ابالنرتنت قد جعل العامل قرية واحدة. 36أنه " يف العمل الشبكي مل تعد اجلزيرة جزيرة" 
وماتيون ال حيتاجون للتنقل إىل مكان بعينه للقيام ابجلرمية االلكرتونية، فكل ما حيتاجونه هو علفاجملرمون امل

البعد العاملي لالنرتنت من أشد التحدايت اليت تواجه معاقبة ب، واتصال ابالنرتنت. لذلك، يعترب حاسو 
 اجلرائم االلكرتونية.

  Independence of location and presence:استقاللية املواقع وعدم احلضور يف موقع اجلرمية -

at the crime site : له، مكان، أو موقع الضحية للقيام بعمال حيتاج اجملرم املعلومايت إىل التواجد يف 
خيتلف موقع اجملرم عن املكان الذي تدل عليه بياانته بفضل تطبيقات تغيري املوقع والعنوان االلكرتوين غالبا ما 

 كما  للمستخدم. فاجلرائم العاملية واليت تتم خارج احلدود اجلغرافية للمجرم أتخذ الوقت واجلهد إلثبات فاعلها،
 القانوين يف حماربة اجلرمية االلكرتونية كهدف هلم.رمون البلدان اليت تعاين من الضعف  خيتار اجمل

يتجه العامل إىل رقمنة كل ما  ،لذلك .تعترب الرقمنة من أهم إجيابيات التكنولوجيا : Digitization  :الرقمنة -
سهل عليهم  تمية اليت امللفات واملواقع غري احملبسبب تضاعف يساعد اجملرمني  وهو مااتحته، إهو ورقي و 

اقها، وهو األمر ذاته ابلنسبة للهجمات اليت يشنوهنا، حيث أصبحت تتطور بفعل الرقمنة  اخرت عمليات 
فبالرغم من اإلجيابيات اليت توفرها هذه العملية، إال أهنا تشكل هتديدا كبريا على أمن  .والديدان كالفريوسات 

 معلومات األفراد والشركات.
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، كان املقرصن إذا توصل إىل ثغرة ما وأحدث البدايةيف  :وسرعة التطور والنمو ادل البياانتسرعة عمليات تب -
ضررا، أو سرق مصدرا ما، من الصعب عليه نشره بني الناس. لكن، مع تطور اإلنرتنت، أصبح من السهل 

نتها عرب العامل تبادل املعلومات إذ ميكن لشخص ما أن يقوم بنشر معلومات عن غريه، أو معلومات قام بقرص
 األلياف الضوئية.   كل ذلك بفضليف ثواين معدودة،  

االنرتنت التحديثات يف الشبكة العنكبوتية، من أهم  االتصال ابالنرتنت بشكل متخفي أو االتصال املشفر: -
قبل املزودين ابلوسائل التكنولوجية ، وألن املستخدمني أصبحوا واعني بدراسة معلومات اتصاهلم من اخلفي

، وأصبحت الشركات التكنولوجية تتسابق التخفي االلكرتوين كأحد احللولمت التوجه حنو ملختلفة، وابلتايل، ا
إلنتاج أفضل التطبيقات اليت تسهم يف التخفي. ويسمى الويب اخلفي مبعقل اجملرمني املعلوماتيني ألنه يوفر 

لعادية، لوصول إليها عن طريق نتائج البحث ااملعلومات اخلفية والعسكرية، واألمنية الدقيقة اليت ال ميكن ا
حل مالبسات تمكن من وهذا ما ساعد بشكل كبري على تفشي اجلرمية االلكرتونية واختفاء آاثرها وعدم ال

 قضاايها.
 حتدايت قانونية: .2

 دفيبدون تعاون دويل لن تو  الباحثني أنه الكثري منيرى  راسيم وقوانني ملعاقبة اجملرمني:حتدايت يف وضع م -
كل بلد ف .القوانني يف بعض بلدان العاملمع تساهل خاصة ، ة االلكرتونيةالقوانني اليت تعاقب وتردع اجلرمي

إذا كانت تقتصر على موقع جغرايف معني. هلذا،  ،يشرع قوانني ختصه فقط مما يسهم يف تكرار ومضيعة للوقت
أو على األقل  ،ردعية حملاربة اجلرمية االلكرتونيةجيب أن تتجه الدول حنو سن نفس القوانني العقابية والوقائية ال

جب يف نفس و كما   ،من خالل االتفاقيات الدولية كما هو األمر يف اتفاقيات محاية امللكية الفكرية التنسيق
،  مامان معلوماهتمن    الوقت ابتكار وتطوير عمليات جديدة لتحقيق السرية الرقمية ليتأكد مستخدمو االنرتنت

 37.اهتاخصوصية ومحاية منتج  ؤسسات املختلفةامل  كما تضمن
 طرق جتنب اجلرائم االلكرتونية: .9

إثبات اهلوية، وضمان السرية واألمان آليات ك  طرق ووسائل احلمايةأمن املعلومات هو أهم هدف يف بناء ان      
 املعتمدة يفرائم االلكرتونية اجلأنظمة األمان واحلماية من  مثلها مثلللمعلومات والبياانت املنقولة واملرسلة واملنشورة 
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اليت تعترب  38التشفري عن طريق كلمات السر، أو لوحات املفاتيح والرسومات االفرتاضية.، كنوك العاملية والوطنيةالب
 املستخدمني خلسائر فادحة.  خلل يف هذه األنظمةفقد يعرض أي آمنة بشكل هنائي،  مهددة وغري 

 39:ابلنسبة لالفراد  .91

ويب، ويستخدمون األمان والسرية عرب الغري واعني أبمهية مستخدمي االنرتنت  عدادا كبرية منأإن  التوعية: -
، وعادة ما يسهل ختريب حساابهتم بسبب ضعف كلمات السر الدول املتخلفةبرجميات مقرصنة خاصة يف 

ارادي والسريع على للقرصنة والسرقة خاصة عند النقر الال ، وهم أكثر عرضةوافشاء األرقام السرية حلساابهتم
 رورية للحفاظ على السرية واملمتلكات.ضالنرتنت  حول استخدام اتوعية فاللذلك،    ،عروفةالعناوين غري امل

تستعمل الكثري من املؤسسات وحىت احلذر من االستخدام غري املشروع لربوتوكوالت االنرتنت لكل حاسوب:  -
ألمان والسرية، ال حتتوي على شروط ا ،حة، وابلتايلاجلامعات وخاصة يف الدول النامية نطاقات حرة ومفتو 

 وهلذا تعطي الفرصة ملستخدمني آخرين ابستعمال بروتوكول االنرتنت اخلاص هبم يف أغراض جمهولة.
لتزام ابملبادئ من طرف مقاهي االنرتنت: ال حيق هلم أبي طريقة كانت متابعة املعلومات اليت يبحث عنها اال -

 .2000يف قانون تكنولوجيا املعلومات لسنة قد يعرضهم ذلك للعقوبة وهو ما ذكر  املستفيدون أو نشرها،  
 ابلنسبة للحكومات:   2.9

إذا كان بروتوكول االنرتنت  40 العمل على جعل عناوين بروتوكوالت االنرتنت سرية لصعوبة متابعة اجملرمني: -
تسهل عملية تعقب الذي يستخدمه شخص معني مرتبط مبودم واحد طوال الوقت حني ذلك يسهل أو 

رم على سبيل املثال. لكن العكس عند استعمال مودم واحد يف مكان عام. فكلما زاد املستخدم له أو اجمل
وابلتايل، يصعب حتديد الشخص الذي قام  ،عدد املستخدمني له زاد االستعمال لربوتوكول االنرتنت الواحد 

فظها يف ت االنرتنت لدى املستخدمني، لكن حتبنشاط اجرامي. لكن، توجد حمركات حبث تغري من بروتوكوال
جب التعاون مع حمركات حبث الويب اخلفي من طرف احلكومات للتمكن من اثبات تواجد و مكان ما. لذا، 

 معاقبته.و شخص معني يف موقع اجلرمية االلكرتونية  
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اجملتمعات الدولية العمل على استمرارية وانتظام عملية حجب املواقع الضارة: فعلى احلكومات العمل مع  -
يت هتدد مواطنيها وتشكل خطرا على معتقداهتم وثقافاهتم خاصة منها تلك اليت تستعمل يف حلجب املواقع ال

 االابحة، وكذلك اإلرهاب االلكرتوين واليت تشجع على العنصرية.
ن وخاصة النامية البلدا معظمال تسن  41 اتفاقيات عاملية فيما خيص اجلرمية االلكرتونية:إىل لتوصل لالعمل  -

 يقيمية فيما خيص اجلرمية االلكرتونية، إذ أن اكتشاف موقع جمرم ما يف أحد البلدان اليت ال منها قوانني تفصيل
هبا ال يعرضه ألي عقوبة إذا كان بلده غري منخرط يف اتفاقيات أو قوانني عاملية تنص على معاقبته، ما حيفز 

 ية.اجملرمني لعدم وجود قوانني عقابية كاف
ات اليت جيب على احلكومات اختاذها للعمل على ردع اجلرمية االلكرتونية،  منها تطوير وهناك الكثري من اإلجراء       

وكاالت ومؤسسات تعمل خصيصا يف تطوير نظم وبرامج احلماية خاصة يف الدول النامية مصصمة حسب حاجتها 
 توايت االبتكار لديهم.ة والطلبة، وتوفري احلوافز لرفع مسإعطاء الفرصة للهوا  ابدل استريادها من دول أخرى، وكذ 

 عرب الربيد االلكرتوين وجب:وللوقاية من بعض اجلرائم املعلوماتية  

التنبه لالتصاالت اهلاتفية أو الربيد االلكرتوين الذي يطلب معلومات مالية حبجة حتديث امللفات الشخصية  -
 واملالية العائدة للفرد أو للشركة.

لربيد االلكرتوين عرب الضغط على الرد املباشر وإمنا عرب رسائل جديدة اع عن الرد على أية مراسلة واردة اباالمتن -
 ألن املقرصن قد ينشئ حساب مشابه لألصلي.

ال يطلع  لكي Bccعند إرسال رسائل الكرتونية لعدة أشخاص جيب وضع عناوين الربيد االلكرتوين يف خانة  -
 رتاقها.عليها الغري وحياولوا اخ

دة ألكثر من بريد أو موقع الكرتوين، كما جيب استخدام كلمة مرور قوية عدم استخدام كلمة مرور واح -
 وتغيريها بشكل دائم.

 .scr. Dll. Cox. Com. Exe. Bat. Vbs.difالتنبه للرسائل الواردة واملتضمنة مرفقات مع وصف ك  -

shs.pif .إلمكانية احتوائها على برامج خبيثة 
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يل، استعمال برانمج أصلي ملكافحة الفريوسات وحتديثه املتصفح ابمسرار وحتديث نظام التشغحتديث  -
 ابستمرار.

 public wifi   .42من خالل الشبكات العمومية   التنبه من تصفح الربيد االلكرتوين -
شركات يف األصل جيب على ال ،وقائية ونظرية وعلى املستوى الفردي، لكنمن وجهة نظران تبقى هذه احللول  -

أن تتوصل إىل ابتكارات حتمي مستخدميها، وملا ال فتح أبواب التعاون مع خمريب  املنتجة للتكنولوجيا الرقمية
 االنرتنت واملعلومات، واالستفادة منهم يف جعل نظم املعلومات اكثر أماان.

 خامتة   

ال اليت يتم االعتماد عليها يف األعم املعلومة الرقمية من أهم مصادر املعلومات لعل أهم ما مت استخالصه أن       
املعارف املغلوطة والبياانت املخربة من خالل يف البيئة الكرتونية  امعلوماتي احلديثة، ولعل اجلرائم االلكرتونية تسبب تلواث

القيم  تقضي علىاليت هتدد األفراد واحلكومات واجملتمعات. فعن طريق تداول فيديوهات األطفال اإلابحية قد 
كما يتسبب تبييض األموال يف غزو األسواق أبموال   .خاصة العربية واملسلمة يف بعض البلدان واالخالقية جتماعيةاال

سبب يف اهنيار املؤسسات االقتصادية، أو تفت  واالحتيال والسرقة،  ،ذات مصادر مشبوهة، مما ينتج عنه أزمات جتارية
ا قد يفسد مسعتها امة مموتكبد الكربى منها خسائر ه ،حىت اإلفالس لدى الشركات ذات رؤوس األموال الضعيفة

حروب بني الدول كما هو األمر عند اكتشاف األسلحة النووية يف  إىل نشوبوميكن أن يتسبب التجسس . التجارية
جب التفكري يف مدى مصداقية وشفافية املعلومات املتاحة عرب االنرتنت، والتفكري يف أسس و  ،هلذا .العراق واحتالهلا
اللكرتونية، سيما أهنا من اجلرائم اليت تلحق الضرر املعنوي والنفسي ابألفراد زايدة لقضاء على اجلرائم ااواسرتاتيجيات 

ومنه وجب التوعية مبخاطرها لصاحل اجلميع، كما وجب مواكبة سلبياهتا وإجياد احللول هلا عن ، على الضرر املادي
ج األمان والسرية املستحدثة واحملينة جهة، وعن طريق تطوير واقتناء برام طريق القوانني والتشريعات لضمان احلقوق من

 عرب األنرتنت من جهة أخرى.
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