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 :ملخص
هتدف الدراسة إىل بيان ماهية كل من اإلجرام املعلومايت وخصائصه، وماهية اإلجرام املايل 

وإبراز العالقة اليت تتجلى بينهما، بإعتبار أن اإلجرام املعلومايت قد مس بدوره كل امليادين ال  وخصائصه،
ال ميكن ألي نوع من اإلجرام أيا كانت تسميته أن يتم  يف وسط بعيد و سيما منها امليدان اإلقتصادي، 

 .أوحت مواجهتهاو تعامل معها أمام طفرة متطورة يصعب ال جعلنا اليومة، وهذا ما نعن التقنية والرقم
كل من اإلجرام املعلومايت باإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، كون ارتباط  وقد بينت نتائج الدراسة، 

علوماتية أن جرائم املو أن اإلجرام املعلومايت يعترب كأحد صور أو أشكال اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، 
 .جلها كانت وستظل جرائم إقتصادية تتصدر القائمة

اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، اجلرائم املعلوماتية، املعامالت الرقمية، اإلقتصاد  :الكلمات المفتاحية
 .الرقمي، جرائم نظم املعلومات

Abstract:  

This study aims to define both of  information criminality and 

financial crime and its characteristics, and showing what is the relationship 

between them. 

As we know information criminality touched  all fields, and also 

economic field, and it is impossible for any crime type to do far from  the 

technical and  the digital ,this  made humans today in front of a developed 

scarce, wich can not deal or face them. the results show that there is a 

relationship between information criminality and international financial  
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and economic criminality, since that the information criminality  regarded 

as one of  forms of international financial  and economic crime . 

Key words : internationa financial economic  crime - information 

criminality – the digital economy – crime information systems. 

 :مقدمة
نرى أن التغريات احلاصلة يف وقتنا احلايل كانت وليدة عصرنا، فال خيفى على أحد أن كل عصر 
يتميز مبتغريات خاصة به، حيث شهد التاريخ البشري فيما قبل، ثورتني مها الثورة الزراعية والثورة الصناعية 

دعى الفكر اإلنساين إىل ومتيزت كل منهما بسمات معينة، إال أن تزايد املعلومات على مر األزمنة إست
ثورة تكنولوجيا املعلومات، البحث عن أساليب أكثر علمية وتقنية، وهذا كله كان عامال بأن ينتقل إىل 

إىل حتقيق وبناء جمتمع معلومايت يقوم على أساس مبدأين أساسيني ومها الكفاءة والفاعلية  واليت هتدف
 . تطوير حجم املعلوماتسعيا منه إىل

حول تطوير وحتسني املستوى من خالل جتادل املعلومات شبكة األنرتنت  فإذا متحورت إجيابيات
فاقت ذلك، فأصبح اإلنسان يبحث عن البديل يف كل اجملاالت بغية  واملعارف بطريقة يسرية، فإن سلبياته

تطوير أسلوبه، ما أدى بدوره إىل خلق مشكالت ال سيما ما أحدثه بسبب ذلك التقارب الذي حققته 
شبكة اإلنرتنت، وهنا نكون أمام تلك األساليب املستحدثة اليت غريت جمرى خمتلف النواحي السياسية 

ماعية، ما أدى إىل ظهور ذلك املصطلح البارز حديثا وهو اإلجرام املعلومايت أو اجلرمية واإلقتصادية واإلجت
املعلوماتية، فكما مل خيل امليدان السياسي من هذه الظاهرة، أو امليدان اإلجتماعي، إحتل امليدان 

حمليا، أصبح  اإلقتصادي القسط األوفر من جرائم نظم املعلومات، فقد كان يف السابق اإلجرام اإلقتصادي
اليوم عامليا إلرتباطه بتلك الشبكة العنكبوتية العاملية اليت ختطت كل احلدود، ونظرا لطبيعة موضوعنا دراسة  
كل من اإلجرام املعلومايت واإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، ساعيا إىل إبراز خصائصهما وعالقتهما  

  :شكالية التاليةنطرح اإلعلى ما سبق وبناء  .كإحدى خملفات العوملة
 ؟اآلثار االقتصادية الناجتة عن جرائم نظم املعلوماتما 
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سنتطرق إليه بالتفصيل يف منت هذا  إشكالية البحث قسمنا الدراسة إىل حماور أساسيةإلجابة عن لو 
 .البحث

 :اإلجرام المعلوماتي. 1
 جة إستخدام تلك الشبكة العنكبيوتية العامليةإن السبب وراء ظهور اإلجرام املعلومايت كان نتي

اإلنرتنت، اليت قلبت كل املوازين منذ ظهورها، كما أن اجلرائم املعلوماتية تعددت صورها، بعد أن كانت 
عامل األعمال واملال وأن إهتماماهتا ذات إجتاهات سياسية وإجتماعية، فقد أخذت وجها آخر إقتصادي، 

 .امالت الورقية احمللية، فقد ختطى حدود الدولة الواحدة ليصبح عاملياكان يقتصر على تلك املعالذي  
طغت الرقمنة بدورها على مجيع اجملاالت، هذا كله ما دعى العامل اإلقتصادي بدوره مل يسلم من 

 .خماوف تلك األرضية القوية اليت رمستها شبكة اإلنرتنت
 

 : تعريف الجريمة المعلوماتية .1.1
من اجملرمني سامهوا يف إظهار جرائم  ت واإلتصاالت إىل والدة نوع جديدأدى ظهور ثورة املعلوما

مستحدثة، حيث إنتقلوا باجلرمية من صورهتا التقليدية إىل أخرى إلكرتونية، أال وهي اجلرمية املعلوماتية، إذ 
ترتبط بتكنولوجيا حديثة هي تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، كل  من املستحيل التعامل معها كوهنا أنه

هذا كان عامال حال دون التعامل واإلحاطة باجلرمية املعلوماتية، فرغم إسراع جهود املختصني والباحثني 
حملاولة حصر مفهوم شامل هلا، إال أن تعريفاهتم تباينت ومل يتمكنو من هنج سبيل موحد، فالبعض منهم 

د يف األصل وجود تعريف هلا، إال أن حجتهم مل تف بالغرض وهي أن هذا النوع من اإلجرام ما هو إستبع
إال تقليدي يرتكب بأسلوب إلكرتوين، إال أن كل هذه اآلراء مل تقف حائال أو عائقا أمام أحباث مقابلة 

دورها إىل إجتاهات ساعية للتصدي هلذه الظاهرة املستحدثة وحتديد تعريف معني، هذه اجلهود إنقسمت ب
 (1).منها من وضع تعريفات ضيقة للجرمية املعلوماتية ومنها من إنتهج طريق التعريف املوسع

                                                 
حممد صادق إمساعيل، اجلرائم اإللكرتونية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، الطبعة األوىل، الديريب، عبد العايل  1

 .21، ص 4102سنة 
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كل فعل غري " :من بني التعريفات اليت وضعها أنصار اإلجتاه الضيق أن اجلرمية املعلوماتية هي
من ناحية ومالحقته من ناحية  مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الكمبيوتر بقدر كبري الزما إلرتكابه

 (2)،"اليت تقع على جهاز الكمبيوتر أو داخل نظامه فقط" :، كما عرفها هذا اإلجتاه أيضا بأهنا هي"أخرى
نشاط مشروع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو الوصول إىل املعلومات املخزنة داخل الكمبيوتر ": أو هي

 (3)."أو تلك اليت يتم حتويلها عن طريقه
الفعل غري املشروع الذي يتورط  " :ا عكف أصحاب اإلجتاه املوسع بأن اجلرمية املعلوماتية هيبينم

وينتقد هذا " يف إرتكابه احلاسب اآليل أو اإللكرتوين، أو هي كل جرمية تتم يف حميط أجهزة الكمبيوتر
و يأخذ بتوسع  التعريف ألنه ينظر للحاسب اآليل كما لو أنه شخص طبيعي يساهم يف قيام اجلرمية، فه

كبري إذ ال ميكن وصف اجلرمية املعلوماتية هبذه الصبغة جملرد أن احلاسب اآليل أو أيا من مكوناته كان حمال 
 (4).للجرمية

 

 :خصائص اإلجرام المعلوماتي.2.1
تلك  تنفرد جرائم املعلوماتية خبصائص متيزها عن خمتلف اجلرائم التقليدية سواء يف أسلوهبا بإستخدام       

التقنيات املتطورة أو من حيث طريقة إرتكاهبا، هذا ما جيعلها مغايرة متاما لتلك اجلرائم التقليدية، وتلك 
 :اخلصائص هي

اجلرمية، وترتكب تلك اجلرائم عرب شبكة  ارتكابيف مجيع األحوال يكون احلاسب اآليل هو أداة  -
 (5).اإلنرتنت

                                                 
 .42:، ص4112خالد ممدوح إبراهيم، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، مصر، الطبعة األوىل، سنة  2
 .42:إبراهيم، اجلرائم املعلوماتية، املرجع السابق، ص خالد ممدوح 3
 .58:، ص4114أمين عبد اهلل فكري، جرائم نظم املعلومات دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، سنة  4
شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، دار  األمنية للجرائم الناشئة عن إستخدامو  سليمان أمحد فضل، املواجهة التشريعية 5

 .41:، ص4114النهضة العربية، سنة 
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، إذ ال تتطلب جمودا جمهودا جسديا عنيفا لتنفيذها، واليت إنعدام العنف واجلهد العضلي يف إرتكاهبا -
 .(6)ميكن أن ترتكب مبجرد الضغط على زر إلعطاء أمر بإتالف النظام

جرائم عابرة للحدود، ال حدود جغرافية هلا، ففي عصر احلاسب اآليل ومع إنتشار شبكة  -
من احلواسيب عرب العامل هبذه  اإلتصاالت العاملية اإلنرتنت، أمكن ربط أعداد هائلة ال حصر هلا

الشبكة، حبيث يغدو أمر التنقل واإلتصال فيما بينها أمرا سهال، سواء مت ذلك بطرق مشروعة أو 
غري مشروعة، يف هذه البيئة ميكن أن توصف هذه اجلرائم بأهنا عابرة للدول، إذا غالبا ما يكون 

يف بلد ثالث يف الوقت نفسه، ما جعل   ين عليه يف بلد آخر، والضرر املتحصلجملاجلاين يف بلد وا
 (7).هذا النوع من اجلرائم العابرة للحدود شكال جديدا

على املال، أشارت إحدى اجملالت املتخصصة يف األمن املعلومايت إىل  االستيالءاهلدف منها هو  -
 :حيث أشارت أن الرغبة يف حتقيق الثراء من بني العوامل األساسية إلرتكاب اجلرمية املعلوماتية،أن 
 24 %؛من حاالت الغش املعلن عنها قد بوشرت من أجل إختالس األموال 
 44 %؛من أجل سرقة املعلومات 
 02  %؛من أفعال إتالف 
 08 %(8).سرقة وقت اآللة 

 

 :اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي. 2
ميادينه هو امليدان  لقد بينا فيما سبق ماهية اإلجرام املعلومايت كظاهرة مستحدثة، لعل أهم

اإلقتصادي، كما ال يفوت أحد أن هذا األخري ال خيلو من ظاهرة اإلجرام، حيث إنتقل من جرائم 
                                                 

األمنية للجرائم الناشئة عن إستخدام شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، دار و  سليمان أمحد فضل، املواجهة التشريعية 6
 41:، ص4114النهضة العربية، سنة 

أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة، دار جالل حممد الزعيب، القاضي القاضي  7
 .20:، ص4101الثقافة، األردن، الطبعة األوىل، سنة 

 .81-22: ص ، صمرجع سابق، عبد العال الديريب 8
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تحقيق أهداف مالية من خالل معامالته املختلفة، ها حنن اليوم نشهد جرائم تتعلق بإقتصادية حملية 
تم بإستخدام تكنولوجيا املعلومات إقتصادية ومالية دولية، لعل أهم هذه اجلرائم هو ذلك الذي ي

 .واإلتصاالت
اإلقتصادي واملايل الدويل،  لقد تطرقت معظم الدراسات والبحوث اخلاصة إىل موضوع اإلجرام

 .مت به نظرا حلداثته، إال أن جهودها قد إختلفت على املستويني اإلقتصادي أو مستوى علم اإلجراموإهت
 

 :لي الدوليتعريف اإلجرام اإلقتصادي والما .1.2
 :(9)حول موضوع اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، نوردها كاآليتلقد إختلفت التعريفات 

 :عرف اجلرائم اإلقتصادية من منطلق اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، ويعتمد على نوعنيي -
بغرض زيادة الربح بشكل  هي تلك اجلرائم اليت يرتكبها شخص واحد أو أكثر،: النوع األول -

 ؛قانوين ومبوافقة املسؤولني على وضع السياسات أو إختاذ القرارات
هي اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص حلساهبم اخلاص ويدعون أن أنشطتهم مالية أو : النوع الثاين -

اخلاصة  جتارية سليمة غري أن هدفهم األصلي هو اإلحتيال على املستثمرين األفراد أو املؤسسات
 .أو العامة

كل املخالفات املرتكبة   ": على أنهفيعرف اإلجرام اإلقتصادي  Martinez Pérezأما مارتينيز برييز  -
من طرف أشخاص ذوي مستوى إجتماعي، إقتصادي عال، الذين يلحقون أضرار أو يعرضون النظام 

 (10)."ألمانةاإلقتصادي للخطر بسبب ممارسة أنشطتهم املهنية بإرتكاب جرائم كخيانة ا
هناك من يرى أن اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل ميثل جمموعة املخالفات اليت تتم يف اجملال  -

اإلقتصادي واملايل واألعمال، من طرف أشخاص ذوي مستوى إجتماعي عال، أو جمموعات تستغل 

                                                 
، 4104سبل مكافحته، دارهومه، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة و  املايل الدويلو  اإلقتصاديخمتار شبيلي، اإلجرام  9

 .40:ص
 .44:سبل مكافحته، املرجع السابق، صو  املايل الدويلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي 10
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وحرية التبادالت دون مراعاة للحدود أو القوانني، وبإستعمال  جماالت التقدم التكنولوجي وعوملة اإلقتصاد
 (11).بالنظم اإلقتصادية والسياسية العاملية اأساليب غري شرعية قصد ج ين أرباح تلحق أضرار 

 

 :خصائص اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي. 2.2
 (12):بالسمات التاليةيتصف يل اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدو  فإنالسابقة  املفاهيمإنطالقا من ا

 ؛بيئة اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل يف عامل األعمال واملال واإلقتصاد -
يستعمل اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل وسائل احليلة واخلداع وخيانة األمانة والرشوة وغسل  -

 ؛األموال هبدف اإلضرار بالنظام اإلقتصادي ككل
من اإلجرام وصعوبة التحكم فيه وردعه، هي ظهور ما يسمى بالعوملة  إن أسباب إنتشار هذا النوع -

 ؛اإلقتصادية والتقدم الصاحب هلا يف جمال اإلتصال واملواصالت
 .يتسم اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل بالبعد الدويل أي عابر لألوطان واحلدود -

 

 :والمالي الدولي واإلجرام المعلوماتي العالقة بين اإلجرام اإلقتصادي. 3.2
إن الطبيعة القانونية جلرائم نظام املعلومات قد تباينت وجهات النظر حوهلا، فهي مل تأخذ صورة 
واحدة، إال أهنا تقوم على أمرين، إما أن يكون حملها معطيات احلاسب اآليل ونظام املعلومات، وإما أن 

فكما ميكن أن نأخذ وصف جرائم أموال أو جرائم أمن  (13)،جلرميةيكون نظام املعلومات وسيلة إلرتكاب ا
 .دولة، هناك من يدرجها يف قائمة اجلرائم اإلقتصادية

                                                 
 .34:سابق، صمرجع شبلي خمتار، اجلهاز العاملي ملكافحة اجلرمية املنظمة،   11
 .48:سابق، صمرجع سبل مكافحته، و  املايل الدويلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي  12
القاضي جالل حممد الزعيب، القاضي أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة، دار   13

 .52:، ص4101الثقافة، األردن، الطبعة األوىل، سنة 



 لعـريـــد نبيلــــة
 دراسة تحليلية حول اآلثار االقتصادية والمالية الدولية

 الناتجة عن جرائم نظم المعلومات
 

195 

 

كما أن تفشي ظاهرة اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل أخريا بأشكاله املختلفة وإن كانت تقليدية  
التطور التكنولوجي الذي صاحب ب جرائم الفساد والرشوة، كان بسبو  كتبييض األموال، جرائم الغش

 (14).ذلك النوع من اجلرائم املتعلقة بنظم املعلومات، ما أدى بدوره إىل اإلساءة إىل النظام اإلقتصادي
إذ هناك ، يتميكن إبراز العالقة بني كل من اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل واإلجرام املعلوما وعليه

ما يؤكد أن جرائم نظام املعلومات جرائم إقتصادية، وهذا ما أقره مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاقبة 
يف البند الرابع من جدول األعمال اخلاص مبكافحة اجلرمية  0228اجملرمني املنعقدة يف القاهرة سنة 

ت التقنية شكال من أشكال اجلرائم اإلقتصادية، ألن اإلقتصادية واجلرمية املنظمة غري الوطنية، حيث إعترب 
هذه اجلرائم تتضمن على حنو متزايد إستخدام التكنولوجيا املتطورة مبا فيها احلاسب اآليل يف تنفيذ 

إضافة إىل أن  واسعة النطاق، واحتيالالصفقات التجارية غري املشروعة، أو تنظيم وتنفيذ عمليات غش 
للمجرمني فرصة إخفاء أدوات اجلرمية وأدلتها، مما يضمن هلم حتقيق ربح  التكنولوجيا يتيح استخدام

 (15).خمز
كانت تتمحور يف إطار النظام ن  كما أن اجلرائم اإلقتصادية تتنوع بتنوع منط الدولة السائد، فهي إ

صور اإلشرتاكي حول التهرب الضرييب واجلمركي والسطو على املصارف، فإهنا يف النظام الرأمسايل تأخذ 
أخرى حبيث ال ترتكز يف جمتمع واحد، إال أن ما جيب الرتكيز عليه هو أن اإلنرتنت تلك الشبكة 
املعلوماتية الدولية سامهت يف عصرنة أساليب إرتكاب هذه اجلرائم بالدرجة األوىل بغض النظر عن النظام 

لة اإلمارات العربية املتحدة، دو كمثال عن ذلك السائد، خاصة مع ظهور ما يسمى باحلكومة اإللكرتونية،  
األموال وحتويل األرصدة  اختالسحيث إستفاد اجملرمون من التقدم التق ين يف جل عملياهتم املنطوية على 

 (16).إخل... النقدية 
                                                 

 .28:سابق، صمرجع سبل مكافحته، و  املايل الدويلو  يلي، اإلجرام اإلقتصاديخمتار شب  14
سابق، مرجع القاضي جالل حممد الزعيب، القاضي أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية،   15

 .21:ص
 .84-83:ص السابق، صسبل مكافحته، املرجع و  املايلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي 16
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، وهو يف يف امليدان اإلقتصادي وجديا كما ال خيفى علينا أن اإلجرام املعلومايت ميثل حتديا جديدا
، إذ أهنا أداة حتفز احلديثة للمجرمنيوالتصال ولوجيا اإلعالم ، خاصة ما تقدمه تكنقمة اإلنتشار والتوسع

على اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل بكل أشكاله، كتخريب املعلومات وإساءة إستخدامها وتزوير 
 .البيانات والعالمات التجارية وإنتهاك األسرار اإلقتصادية وغريها

ن جرائم املعلومات تأخذ القسط الكبري من تطبيقاهتا يف ميدان عامل األعمال غري أن املالحظ أ
 .واإلقتصاديات املختلفة

خنلص أن التطور التكنولوجي هو الذي يربز تلك العالقة بني اإلجرام اإلقتصادي واملايل  ؛هوعلي
خلق ما يسمى بظاهرة إجرام ناشئة عن إستخدام تقنيات الدويل واإلجرام املعلومايت، فكما ساهم يف 

حديثة، لعب دورا أيضا يف تدويل ظاهرة اإلجرام اإلقتصادي ورقمنته بإتباع أساليب معلوماتية جد متطورة، 
فحسن وسهل عمليات املال واإلقتصاد واخلدمات بواسطة العمل بالشبكات عن بعد، مما جعل إستحالة 

 .ن هذه التقنياتفصل اإلقتصاد العاملي ع
خلق سرعة كبرية حلركة رؤوس األموال، وسهل الربط بني األسواق العاملية يف إطار نظام تباديل قد و 

شغال دون إنقطاع، كما أعطى حيوية للشركات العابرة لألوطان اليت ترتكز يف معامالهتا ووظائفها على 
تصاديني وخلق ما يسمى بالتهريب، هذا كله تكنولوجيا املعلومات مما زاد من التفاعل بني املتعاملني اإلق

يف متويل أفكار هدامة، وأصبح بالتايل العامل اليوم أمام  واستخدامهاوراء تقنيات تلك الشبكة العاملية 
السهل اإلستعمال والرخيص ذهل و فرضية يصعب مواجهتها أو التصدي هلا، ملا أحرزه هذا التقدم امل

 .التكلفة
 

 :التعاون الدولي في مجال مواجهة اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي واإلجرام المعلوماتي. 3
شبكة املعلومات العاملية منوا متزايدا، حيث مس مجيع القطاعات نظرا لكوهنا عاملية  استخداميشهد 

أغلب الدراسات نصبت على اجلرائم املعلوماتية يف  ،اجلانب االقتصاديمن ف .هو ما زاد األمر تعقيدا
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يلهث وراءه اجملرمني كونه مرادفا لألرباح السهلة والوفرية يف ظل إقتصاد مهما القطاع اإلقتصادي الذي يعد 
 .عاملي متنامي

أشكاهلا يف ميدان ومع تزايد التجارة يف عاملنا املعاصر يتزايد تفشي اجلرمية عرب شبكة اإلنرتنت بكل 
 .اإلقتصاد كونه األوفر من الناحية املادية، دفع بأصحاب النوايا السيئة إىل النيل منه

إذ أصبح اإلعتماد على هذه الشبكة يف خمتلف التعامالت اإلقتصادية شبه مطلق ما خلف عواقب 
ضد نظام املعلوماتية  وخيمة يف عامل املال واألعمال أرهقت كهل النظام اإلقتصادي، لذلك فإن اهلجمات

 .اإلقتصادية ميكن هلا أن تكون مؤذية جدا وتكليف خسائر فادحة
من اهلكرة، تعرف بإسم هذه اهلجمات تلك العملية اليت قامت هبا جمموعة  حلعل أهم ما يوض

، حيث قام هؤالء بإنشاء برنامج حتكم بلغة آكتف إكس مصمم للعمل 0224، يف عام ىنادي الفوض
احملاسيب حبيث يقوم بتحويل األموال من احلساب  Quikenوميكنه خداع برنامج كوكن  عرب إنرتنت،

املصريف للمستخدمني، وبإستخدام هذا الربنامج أصبح بإمكان هؤالء اهلكرة سرقة األموال من أرصدة 
ن هبا مستخدمي برنامج كويكن يف مجيع أحناء العامل، ولعل هذه احلالة هي مثال واحد على الطرق اليت ميك

 (17).مهامجة شبكة املعلومات اإلقتصادية وإستغالهلا، واليت ميكن تدمري اجملتمعات
مثل هذه احلالة وحاالت أخرى أدت بالكثري من الكيانات اإلقتصادية يف العامل إىل اإلحتاد مع 

ت بعضها البعض حماولة منها القيام ببناء حائط صد إلكرتوين منيع مضاد ملا قد تتعرض له من هجما
 (18).وحماوالت إخرتاق وقرصنة من حمرتيف إرتكاب اإلجرام املعلومايت ال سيما ما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية

جيب الوقوف عند نقطة مهمة وهي أن مواجهة هذا النوع من اإلجرام الدويل ال ميكن أن حيقق 
ارعت عمال ودراسة مراده دون تكاتف جهود دولية، وهي طبعا مل تقف حيال ذلك موقف املتفرج بل س

                                                 
 .000، ص 4115أمري فرج يوسف، اجلرائم املعلوماتية على شبكة اإلنرتنت، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، سنة  17
وسائل مكافحتها، دار الفكر اجلامعي، و  احلاسب اآليلو  ممدوح حممد اجلنبيهي، جرائم اإلنرتنتمنري حممد اجلنبيهي،  18

 .025: ، ص4118، سنة مصر
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حملاصرة الظاهرة هادفة بذلك إىل حتقيق سالمة احلياة البشرية يف إطار التبادل املعلومايت، حيث جتلت تلك 
 .إخل...دستورية وتوصيات  ئاهدات وإتفاقيات وتشريعات ومباداجلهود يف مواثيق دولية ومع

 0233وق املدنية والسياسية لعام من العهد الدويل اخلاص باحلق 02نذكر أمهها ما كرسته املادة 
دولية منها مثال املبدأ التاسع  دئ، واليت حددت عدة مبا03/18/0252واليت صادقت عليه اجلزائر يف 

حتت عنوان محاية من يدلون مبعلومات حيث أكد أن احلياة اخلاصة لألفراد يف صورها املرتبطة ( 2)
يتعلق بالبيانات الشخصية كالتسلل إىل البيانات اخلاصة ومثال ذلك ما  ،باالعتداءاتبالتكنولوجيا مهددة 

باملبادالت التجارية أو ما يسمى بالتجارة اإللكرتونية من خالل تبادل املعلومات يف جماالت البيع والشراء 
 (19).وإبرام العقود التجارية

 :أما فيما خيص اإلتفاقيات واملعاهدات، نذكر بعضها
  وتعترب ذات أمهية قصوى 44/00/4110معاهدة بودابست ملكافحة جرائم اإلنرتنت الصادرة يف ،

دولة أوروبية، باإلضافة إىل اليابان وكندا وجنوب  43يف توفري أسس األمن العام، وقد وقعت عليه 
 ؛إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية

  ن مشاكل اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بشأ 0228سبتمرب  00توصيات اجمللس األورويب يف
 .بتكنولوجيا املعلومات

 (20):أما فيما يتعلق بالتشريعات
  ؛0242التشريع االمريكي اخلاص حبماية احلياة اخلاصة للفرد صدر سنة 
  ؛واملعروف بقانون معاجلة املعلومات واحلريات 0245التشريع الفرنسي سنة 
 ؛0223لصني سنة قانون ينظم إستخدام األنرتنت صدر يف ا 

                                                 
 .04: ، ص4100الدويل، دار اهلدى، اجلزائر، سنة و  زيبحة زيدان، اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري  19
 .05سابق، ص مرجع زيبحة زيدان، اجلرمية املعلوماتية يف  التشريع اجلزائري والدويل،   20
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  لعل أمهها وأحدثها تطويرا يف اجملال هو ذلك القانون الذي صدر يف الواليات املتحدة األمريكية سنة
 .واملعروف بقانون التجسس اإلقتصادي 0223

إضافة إىل التعاون الشرطي الدويل وذلك بإنشاء مصاحل متخصصة، والتعاون القضائي الدويل، وإن 
صعوبة هذه الظاهرة والتصدي هلا يشكل أمرا يستحيل للدولة الواحدة الوقوف يف ل هذا الشيء إمنا على د

 .وجهه
 

 :اتمةــــخ
أهم الثورات اليت شهدها تاريخ البشرية، فهي  من تعد الثورة املعلوماتية اليت يعيشها عاملنا اليوم

من جانب آخر ال  سيف ذو حدين، فال ميكن ألحد أن ينكر ما قدمته من فوائد يف خمتلف امليادين،
 .ميكن أن نستبعد تلك األخطار اليت جنمت عنها

لقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا، حيث صاحب تلك الثورة أداة رئيسية هي احلاسب اآليل املربوط 
بالشبكة العنكبوتية العاملية، ما سهل إخرتاق املعلومات، إستخدامها وإفشائها إىل األطراف املنافسة بغرض 

 .اإلضرار هبم
أغلب امليادين ال سيما عامل ليمس من مث إنتقل الوضع من كونه حمليا إىل كل أحناء العامل و 

اإلقتصاد، وتفاقم إىل درجة أثقلت كاهل الفكر القانوين واإلقتصادي، ما أدى بتكاتف اجلهود الدولية يف 
بة من العلماء واخلرباء، عل حماولة بلورة ورسم قانون دويل حيمل يف طياته أدوات كانت نتيجة دراسات خن

الالحمدودة اليت أضحت هاجس اجملتمع املعلومايت  االستخداماتوعسى الوصول إىل معلم يضبط تلك 
غاية طمع إليها أغلب مفكري هو حتقيق ذلك التوازن وحمو تلك التناقضات ، و الذي كلف اضرارا متفاوتة

 .اإلقتصاد خاصة كون أن وسطهم كان الضحية األكرب
إىل أنه رغم النقائص املسجلة يف اخلربات اليت تتحكم يف املنظومة املعلوماتية  خلصت الدراسةوقد 

سواء يف امليدان اإلقتصادي أو أي ميدان آخر، إال أن البحث والدراسة املتواصلة واجلدية ستكون حتديا 
 .ناجحا
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