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 .2اٌمبٔٚ ْٛرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ( اطبس اٌزبصش ٚاؽز١بعبد اٌزذخً )
 .0ػٕبصش ؽّب٠خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثٛعٗ ػبَ
 .3االطبس اٌمبٌٔ ٟٔٛؾّب٠خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ ُ١اعزخذاِبرٙب .
 .4اٌخصٛص١خ – ِب٘١زٙب ِ ،صبدس اٌزٙذ٠ذ ف ٟث١ئخ االػّبي
االٌىزش١ٔٚخ اٌالعٍى١خ  ،ارغب٘بد ِٚزطٍجبد اٌؾّب٠خ .
 .5آِ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌغشائُ اٌزمٕ١خ – اٌّب٘١خ ٚاٌصٛس ٚارغب٘بد
اٌؾّب٠خ ٚاؽز١بعبد ؽّب٠خ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ اٌالعٍى١خ .
 .6اعزشار١غ١خ ؽّب٠خ اٌخصٛص١خ ٚآِ اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١ئخ االػّبي
االٌىزش١ٔٚخ
 .7اٌخالصخ ٚاٌزٛص١بد

رّ١ٙذ -:
االػّبي االٌىزش١ٔٚخ اٌالعٍى١خ  ،اؽذ رغٍ١بد ؽبٌخ اٌذِظ ثٔ ٓ١ظُ اٌؾٛعجخ ٚاالرصبي  ،ثً ٘ ٟفزؼ عذ٠ذ ِٓ فزٛػ
اٌزمٕ١خ ف ٟؽمٍ ٟاالرصبي ٚاٌؾٛعجخ ٚ ،رؼذ اثشص رطج١ك ٌفىشح رىبٍِ١خ ٚعبئً رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ٚرغ ً١ٙاعزخذاَ
فزٛؽٙب ف ٟعٙبص ٚاؽذ  .فزمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد اعزٍضِذ ضّٓ ِغ١شح رطٛس٘ب  ،عٛٙدا ِجذػخ ف ٟؽمً صٕبػخ
اٌؾٛاع١ت ِٚىٔٛبرٙب اٌّبد٠خ ( وبعٙضح ) ٚف ٟؽمً صٕبػخ اٌجشِغ١بد ( اٌزِ ٟضٍذ اٌذَ اٌؾٚ ٟاٌّزذفك ٌٕظُ
اٌّؼٍِٛبد ٚاربؽذ ػجش رطج١مبرٙب اٚعغ افبدح ِٓ اعٙضح اٌىّجٛ١رش ٚ .اِب ٔظُ ٚٚعبئً االرصبالد  ،فمذ شٙذد
رطٛسا ِز٘ال ٔمٍٙب ِٓ االعزخذاَ اٌجذائٌ ٟشجىبد اٌزٍغشاف ِ ،شٚسا ثبعزخذاَ أّبط ِزؼذدح وبالعالن إٌؾبع١خ
فبٌضٛئ١خ ٚغ١ش٘ب  -رٕبِذ ِٓ ؽ١ش اٌغؼخ ٚاٌىفبءح  ِٓ -اعً فؼبٌ١خ ٚعشػخ ٚعبئً اٌزخبثش ٔٚمً اٌج١بٔبد  ،اٌٝ
اْ ٚصٍذ اٌِ ٝشؽٍخ االرصبي ػجش االلّبس اٌصٕبػ١خ ٔٚمً اٌج١بٔبد ػجش شجىبد اٌٙبرف ِٚخزٍف ٚٚعبئً االئزّبس
ػٓ ثؼذ ٚاٌزجبدي االرصبٌ ٟاٌالعٍى ٟاٌز٠ ٞغذ رغٍ ٗ١فٚ ٟلزٕب اٌؾبضش ثظب٘شح ( اٌٙبرف اٌخٍ. ) ٞٛ١
اْ اٌذِظ ٚاٌزضاٚط ثٚ ٓ١عبئً اٌؾٛعجخ ٚاالرصبي  ،افشص ِفِٛٙب عذ٠ذا ٌىً ِّٕٙب ٚخٍك اطبسا اٚعغ ٠ؼشف ثزمٕ١خ
اٌّؼٍِٛبد فٚ ٟلزٕب اٌؾبضش ٠ٚ ،غُ اٌؼصش اٌزٔ ٞؾ١ب ٘ ،زا اٌزضاٚط اٌز ٞلبَ ػٍ ٝفىشح رٛف١ش ٚعبئظ ٚث١ئبد
ٌّؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚرجبدٌٙب ٚ ،وبٔذ شجىبد اٌّؼٍِٛبد – ٚفِ ٟمذِزٙب االٔزشٔذ – اٌؼٕٛاْ اٌغذ٠ذ ٌؼصش اٌّؼٍِٛبد
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اربؽذ ٚرز١ؼ اٌز جبدي اٌٛاعغ ٌّخزٍف أّبط اٌّؼٍِٛبد ٚرز١ؼ اٌزشاعً اٌفٛسٚ ، ٞف ٟاٌٛلذ رارٗ خٍمذ ث١ئخ
ٌالعزضّبس ٚاالػّبي فّ١ب ٠ؼشف ثبالعٛاق االفزشاض١خ ا ٚث١ئخ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ .
ٌمذ أطٍمذ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ ثّخزٍف صٛس٘ب ّٔٚذ ثشىً ٚاعغ  ،فزٕبِ ٟعٛق اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ ( اٌج١غ
ٚاٌششاء ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد ػٍ ٝاٌخظ ) ٚرٕبِذ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ ِب ث ٓ١اٌّؤعغبد االٔزبع١خ ٚاٌخذِ١خ ٚ ،فٟ
رغً عذ٠ذ ٌٍٛصٛي اٌ ٝاٌضثٌٚ ْٛشثطٗ ثّؤعغبد اٌؼًّ ٚاالٔزبط  ،ثشصد ظب٘شح اٌٛٙارف اٌخٍ٠ٛخ اٌز ٟرز١ؼ رٍمٟ
اٌّؼٍِٛبد اٌّبٌ١خ ٚاالعزضّبس٠خ ٚاعزؼشاض ِٛالغ ِؤعغبد االػّبي ػٍ ٝعجىخ االٔزشٔذ ثفضً ثشٚرٛوٛالد
ارصبٌ١خ ِالئّخ ِضً ( اٌٛاة ٚ ) Wabثٍِٛٛس ٚغ١شّ٘ب ٠ٚ .ؼذ اٚعغ رطج١ك ٌالػّبي االٌىزش١ٔٚخ ثٛاعطخ
اٌٛٙارف اٌخٍ٠ٛخ ( وبُ٘ ٚعٍ١خ العٍى١خ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبضش ) االػّبي اٌّصشف١خ االٌىزش١ٔٚخ اِ ٚب ٠ؼشف ثجٕٛن
اٌٛاة ا ٚثٕٛن اٌخٍ.ٞٛ١
ٚالْ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ػِّٛب  ،افشصد ٚال رضاي رفشص رؾذ٠بد لبٔ١ٔٛخ  ،فبْ اٌغٙبد اٌزشش٠ؼخ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ف ٟإٌظُ
اٌّمبسٔخ اٌٚذ اصبس رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ػٍ ٝإٌظُ اٌمبٔ١ٔٛخ ػٕب٠خ اعزضٕبئ١خ ٚرٌه ٌغٙخ رٕظ ُ١اصش٘ب ٚا٠غبد اٌج١ئخ
اٌّالءِخ ٌضّبْ عالِخ اعزخذا َ اٌزمٕ١خ ٚرشغ١غ اػزّبد٘ب ٚعٍ١خ ٌالداء ٚاالٔزبط  ِٓٚ .ث ٓ١اوضش اٌزؾذ٠بد
اٌمبٔ١ٔٛخ اصبسح ٌٍغذي ٚربص١شا ػٍ ٝاٌضمخ ثبٌزمٕ١خ ٚرطج١مبرٙب ِغبئً آِ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخصٛص١خ .
اْ ٘زٖ اٌٛسلخ رٙذف اٌ ٝاٌٛلٛف ػٍ ٝاثشص اٌزؾذ٠بد اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍخصٛص١خ ٚآِ اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١ئخ االػّبي
االٌىزش١ٔٚخ اٌالعٍى١خ  ،اِب اٌّؼبٌغخ اٌزفص١ٍ١خ فبٔٙب اِش ِزؼزس ف ٟضٛء ِغبؽخ اٌجؾش اٌّزبؽخ  ،ثؾ١ش ٔىزفٟ
1
ثبالطش اٌشئ١غخ ِؾ ٓ١ٍ١اٌمبسٞء اٌىش ُ٠اٌ ٝاالثؾبس ٚاٌذساعذ اٌزفص١ٍ١خ ف٘ ٟزا اٌؾمً .

 -2اٌمبٔٚ ْٛرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ( اطبس اٌزبصش ٚاؽز١بعبد اٌزذخً )
ان القراءة التاريخية التحليلية لحركة التشريع في حقل قانوني معين تقدم اساسا هاما لتحقيق رؤيةة شةاملة فةي التعامةل
مع هذا الحقل  ،مسائله وتحدياته وبةدوناا  ،ربمةا ي يتحقةق اينسةوام والتنةا م فةي الحلةول والتةدابير التشةريعية التةي
تستادف تنظيم هذا الحقل  ،ومن أسف ا ن التعامل مع تشريعات تقنية المعلومةات فةي البيةة الةنظم  ،وربمةا حتة فةي
اكثر الةدول تقةدما وانشة اا فةي حقةل تنظةيم مسةائل تقنيةة المعلومةات  ،بقةي ئةمن رؤت وائيةة وةاءت قا ةرة ةن
ايحا ةةة الشةةاملة بالمت لبةةات التشةةريعية والقانونيةةة لاةةذا الحقةةل  ،اذ يلحةةظ الةةدارن ان التعامةةل مةةع تقنيةةة المعلومةةات
تشريعيا تم خالل حقب امنية متباينة وتناول ق ا ات او موئو ات دون يرها .
ففي ميدان امن المعلومات وورائم الكمبيوتر مثال  ،تم التعامل مع الحماية الونائية للمعلومات ئمن ثالث محاور
منف لة  ،اولها  -:حماية البيانات الشخ ية المخانة في نظم المعلومات من مخا ر المعالوة ايلية  ،وهو ما يقع
ئمن دراسات حقوق اينسان با تباره ين ب ل حماية الحق في الخصوصية  Privacyأو الحياة الخا ة ،
وثانيها  -:حماية المعلومات ذات القيمة المالية او التي تمثل ا وي مالية من مخا ر اينما الورمية المستودة التي
تعتمد الكمبيوتر وسيلة للوريمة او هدفا او بيئة لاا  ،وهو ما رف ايئا بورائم الكمبيوتر Computer Crimes
أو الورائم المرتب ة بالكمبيوتر  Computer-Related Crimesاو ورائم الكمبيوتر ذات ال بيعة ايقت ادية ,
 Economic Computer Crimesاو ير ذلك من ا الحات دالة لياا ،ويقع ئمن ن اق دراسات القانون
الونائي الموئو ي وهو ما بر نه بالعموم بو فه الحق في المعلومات وثالثها  -:حماية برامج الحاسوب من
مخا ر القر نة المتمثلة بالنسخ ير الم رح به وا ادة اينتاج والتقليد وهو ما يقع ئمن دراسات الملكية الفكرية
وتحديدا حقل حماية حق المؤلف . Copyright
ان محاولة تق ي التدابير التشريعية في حقل تقنية المعلومات يعني العودة ال بداية السبعينات  ،فلماذا السةبعينات ان
الت ور التاريخي لتقنية المعلومات  ،يشير ال ان السبعينات تحديدا شادت انتقاي حقيقيا فةي ميةدان اسةتخدام الحوسةبة
وتقارباا بانظمة ايت ايت  ،فالسبعينات شادت التووه نحو بناء الحواسيب الشخ ية وشادت اتسا ا تواريةا حقيقيةا
ةر الشةبكات .وبةالر م
في استخدام الحوسبة  ،وشادت انوااات في حقل تشبيك الحواسيب ورب اا مادت لةويدة
من ان العديد من المسائل المت لة باستخدام الكمبيوتر قد اثيرت منذ الخمسةينات والسةتينات - ،اي ان تلةك المعالوةات
لم تؤد ال اتخاذ تدابير تشريعية  ،لتكون ويدة القوانين الحقيقية ذات ال لة بالكمبيوتر قد تحققت مع م لع السبعينات
.
وتأقيت ويدة قانون الكمبيوتر او لنقل مالمحه ايول بدأ مةع شةيوا اسةتعمال الكمبيةوتر وانخفةاه كلفةه  ،وألنةه اداة
ومةةع ومعالوةةة للمعلومةةات فقةةد كانةةت اول تحدياتةةه القانونيةةة اسااا ا اتساامخ ا لةة نحةةو يئةةر بم ةةال ايفةةراد
 1جٗظس ٓإُل٘ح هحٗ ٕٞجٌُٔرٞ٤ضس – ٓؽحز جُ ٚ٤كٔ٤ح ضودّ  ،جلحكس جُ ٠جالؾصجء جالزذؼس جُطلف٤ِ٤س ٖٓ ٓٞظٞػط٘ح جُوحٗٝ ٕٞضو٘٤س جُٔؼِٓٞحش –
جضكحد جُٔفحزف جُؼسذ٤س .
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والمؤسسةات  ،ومعةه نشةةأ ايرتبةا بةةين القةانون والكمبيةةوتر الةذ ان لةةق مةن التسةةاؤل فيمةا اذا كانةةت انشة ة اسةةاءة
اسةتخدام الكمبيةةوتر تقةةيم مسةؤولية قانونيةةة ام اناةةا موةرد فعةةل يةةر مر ةوب بةةه اخالقيةةا ا ومةا اذا كةةان يتعةةين تنظةةيم
استخدام الكمبيوتر ام ي اا وهذا التساؤل اثيةر فةي حقلةين  ،ايول  -المسةؤولية ةن المسةان بةايفراد والمؤسسةات
ند اساءة التعامل مع بياناتام الشخ ية المخانة في نظم الكمبيوتر ل نحو يمن اسرارهم وحقام في الخ و ةية
 ،والثاني  -المسؤولية ن ايفعال التي تمن او تعتد ل امةوال ايفةراد وم ةالحام و لة حقاةم فةي المعلومةات
ذات القيمة ايقت ادية  ،ولو دققنا في هذين الحقلين لوودنا انفسنا امام ( الخ و ية ) و ( ورائم الكمبيوتر . ) -

جذٕ غٔةةس قو٤وةةس جُٝةة ٠جٕ ٝالدز هةةحٗ ٕٞضو٘٤ةةس جُٔؼِٓٞةةحش جزضةةره ذحُركةةع كةة ٢جُٔعةةإ٤ُٝس ػةةٖ جٗؽةةعس ضطفةةَ ذحُٔؼِٓٞةةحش
ٗٝظٜٔح ٝضكد٣دج ك ٢جُكوَ جُؿصجت. ٢
والودل الذ دار في ذلك الوقت ( الستينات تحديدا وامتد ال م لع السبعينات ) اشبه بالوةدل الةدائر منةذ نحةو خمةن
سةةنوات بش ةأن اينترنةةت واسةةواق تقنيةةة المعلومةةات  -هةةل يتعةةين اخئةةاا التقنيةةة الوديةةدة  ،توظيفاةةا واسةةتخداماا -
للتنظيم القانوني ام تتةرك للتنظةيم الةذاتي  ،او كمةا يعبةر نةه الفكةر الراسةمالي ( تنظةيم السةوق نفسةه) فةال نكةون امةام
قوا د قانونية تقر من اي ر الحاكمة بل امام قوا د سلوكية وشرو قدية .
في هذا اي ار فان اول حالة موثقة يساءة استخدام الكمبيوتر تروع الة ةام  1958وفقةا لمةا نشةره معاةد سةتانفورد
في الوييات المتحةدة ايمريكيةة  ،ليبقة الحةديث مةن ذلةك الوقةت وحتة م لةع السةبعينات فةي ا ةار البعةد ايخالقةي
وقوا ةةد السةةلوك المتعةةين ان تحكةةم اسةةتخدام الكمبيةةوتر  ،ولتتوةةه الواةةود والمواقةةف نحةةو حسةةم الوةةدل با تبةةار اسةةاءة
استخدام الكمبيوتر فعال مووبا للمسؤولية القانونية  ،ولتن لق التشريعات الو نية في حقل وةرائم الكمبيةوتر مةع ناايةة
السبعينات ( تحديدا في الوييات المتحدة ابتداء من  . ) 1978اما الواد الدولي فقد تحقق ابتداء في حقةل الخ و ةية
 ،ففي ام  ، 1968شاد مؤتمر ايمم المتحدة لحقوق اينسةان  ،ةرح موئةوا مخةا ر التكنولوويةا لة الحةق فةي
الخ و ية  ،اذ بالر م من ان الحق في الخ و ية نشا قبل هذا التاريخ وحظي بودل قانوني وقئائي وفكر منذ
مئات السنين  ،فانه لم يكن ثمة اثارة لما يت ل باذا الحق متعلقا بالمعلومات الشخ ية المعالوة آليا بالقدر الةذ اثيةر
في المؤتمر المشار اليه  ،والذ اسةتتبعه ا ةدار ايمةم المتحةدة  -كمةا سةنرت  -قةرارات فةي هةذا الحقةل لتشةاد بدايةة
السةةبعينات ( تحديةةدا ةةام  1973فةةي السةةويد ) ان ةةالق تشةةريعات قةةوانين حمايةةة الخ و ةةية مةةع ايشةةارة الة اناةةا
نوقشةةت فةةي نظةةم قانونيةةة اونبيةةة كثيةةرة  -كةةدول اوروبةةا الةربيةةة مةةثال  -ئةةمن مفاةةوم حمايةةة البيانةةات Data
.Protection

جذٕ جُكو٤وةةس جُػحٗ٤ةةس  ،جٕ جُيفٞـةة٤س ٝقٔح٣ةةس جُر٤حٗةةحش ضٔػةةَ ج ٍٝقوةةَ ٓةةٖ قوةة ٍٞهةةحٗ ٕٞضو٘٤ةةس جُٔؼِٓٞةةحش ٓةةٖ ق٤ةةع
جالٛطٔحّ جُط٘ظ ٢ٔ٤جُدٓ ٢ُٝغ جٜٗح ضسجكوص ٓغ جُكد٣ع ق ٍٞؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ًٔٝح ٣ظٜس ٖٓ ضٞجز٣خ جٗعالم جُطؽس٣ؼحش
جُٞن٘٤ةةس كحٜٗٔةةح ظةةحزج ٓؼةةح ٓةةٖ ق٤ةةع جُطةةدجذ٤س جُطؽةةس٣ؼ٤س جُٞن٘٤ةةس ٓةةغ جظةةرو٤س ُطؽةةس٣ؼحش جُيفٞـةة٤س نرؼةةح ٓةةغ ٓٞؾةةس
ضؽس٣ؼحش جُكٔح٣س جُوحٗ٤ٗٞس ُِرسٓؿ٤حش ًٔح ظ٘س. ٟ
وألن السبعينات شةادت بحةق ايدراك العميةق ألهميةة بةرامج الكمبيةوتر وباتةت تشةير الة اناةا سةتكون القيمةة ايكثةر
اهمية من بين نا ر تقنية المعلومات وستفوق تاد الكمبيوتر الماد فةي اهميتاةا  ،بةدات تظاةر التةدابير التشةريعية
في حقل حماية البرمويات ا تبارا من  ( 1973في الفلبين ) مع ان مووة هذه التشريعات يتم اروا اا للثمانينات ين
ايخيرة شادت تدابير تشر يعية و نية واسعة في حقل حماية البرمويات بسةبب ايثةر الةذ تركتةه القوا ةد النموذويةة
لحماية برامج الكمبيوتر الموئو ة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو ) ام 1978
و حي ان تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات الخ و ية وورائم الكمبيوتر  ،لكناا كانت اسةرا تناميةا
واوئ من حيث الرؤت للمحتوت ولمستقبل هذه التشريعات  ،ولاذا فاناا اوسع مدت من حيث ددها واذا اردنةا ان
نعرف السر فانه في الحقيقة يروع ال املين أساسيين  ،ايول  -ووود المنظمة العالمية للملكيةة الفكريةة ( الوايبةو )
 ،التي ساهمت بر ملتقياتاا وادلتاا ايرشادية وقوانيناا النموذوية فةي حسةم الوةدل بشةان موئةع حمايةة البرمويةات
ليكون قوانين حق المؤلف  .والثاني  -التووه ايستراتيوي لالسةواق الراسةمالية لالسةتثمار فةي حقةل الملكيةة الفكريةة
وم ةنفاتاا كمقدمةةة لبنةةاء ايقت ةةاد الرقمةةي الةةذ بةةدأت اول مالمحةه فةةي اتوةةاه الوييةةات المتحةةدة ايمريكيةةة مدفو ةةة
بتأثير الشركات متعددة الونسيات لوئع الملكيةة الفكريةة ئةمن اونةدة اتفاقيةات تحريةر التوةارة والخةدمات ومسةاومة
الوييةةات المتحةةدة العةةالم كلةةه ل ة قبةةول اتفاقيةةات تحريةةر التوةةارة فةةي البئةةائع مقابةةل انوةةاا تقةةدم فةةي حقلةةي تحريةةر
الخدمات والملكية الفكرية .
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وي يعني هذا ان بقية موئو ات تقنية المعلومات لم تحظ بد م واهتمام هيئات دولية  ،لكةن الفةرق ان ايةا مناةا حتة
ة فيه كما هو حال منظمة الوايبو التي تتةول ر ايةة الملكيةة الفكريةة
ذلك الوقت لم يكن موئع مل منظمة متخ
وادارة اتفاقياتاا .

جذٕ جُكو٤وةةس جُػحُػةةس  ،جٕ جًػةةس ضؽةةس٣ؼحش هةةحٗ ٕٞضو٘٤ةةس جُٔؼِٓٞةةحش ٗمةةؿح ٝٝلةةٞقح كةة ٢جؿسجلةةٜح جُوةةٞجٗ ٖ٤ج ٝجُطةةدجذ٤س
جُطؽس٣ؼ٤س جُٔطؼِوس ذكٔح٣س جٌُِٔ٤س جُلٌس٣س ُرسجٓؽ جٌُٔرٞ٤ضس ( ٝكٔ٤ح ذؼةد هٞجػةد جُر٤حٗةحش ٝجُةدٝجتس جُٔطٌحِٓةس ص ٣ٝطفةٞز
جٕ ضكون ٛر ٙجُطؽس٣ؼحش ج٣مح قٔح٣س جٝظةغ كة ٢جُعة٘ٞجش جُوحدٓةس كة ٢قوةَ جظةٔحء ٓٞجهةغ جالٗطسٗةص ٝجُٔكطة ٟٞجُسهٔة٢
ُٔٞجهغ جالٗطسٗص .
ثالثة مووات تشريعية  -تشةريعات الخ و ةية ( حمايةة الحةق فةي البيانةات الشخ ةية مةن مخةا ر التكنولوويةا ) ،
قوانين ورائم الكمبيوتر ( اي تداء ل نظةم المعلومةات والمعلومةات ببعةدها ايقت ةاد ) وتشةريعات حمايةة بةرامج
الكمبيوتر ( الملكية الفكرية ) .هذه حقول ثالثة في ساحة قانون تقنية المعلومات  ،وسنود بعد قليل ان ثمةة حقةل رابةع
يكاد يكون الو اء الةذ يئةماا وميعةا وهةو حقةل اي مةال ايلكترونيةة  ،لكةن يف ةل بةين حقةل اي مةال ايلكترونيةة
والحقول الثالثة  ،حقول اخرت ربما ي تكو ن مستقلة بشةكل كةاف فةي مبناهةا ةن الفةروا القانونيةة التةي تتبعاةا لكناةا
بالتاكيد خلقت تةيرات ووهرية استلامتاا تقنية المعلومات .
فأ ول الحقول التي برات قةب الحقةول الثالثةة المتقدمةة  ،قوا ةد ايوةراءات الونائيةة لالسةتديل والتحقيةق وايثبةات
وإوةةراءات المحاكمةةة المتفقةةة مةةع بيعةةة اي تةةداءات فةةي الةةد اوت التةةي تتعلةةق بوةةرائم الكمبيةةوتر او اي تةةداء ل ة
الخ و ية وحت في حقل قر نة برمويات الحاسوب المخانة داخل النظم او المحملة مةع ايواةاة  .وبةالر م مةن
ان الدول ايوروبية واستراليا كةذلك قةد تنباةت لاةذا الموئةوا مبكةرا مةع م لةع السةبعينات اي ان المووةة التشةريعية
المت لة باذه القوا د بدات حقيقة و ل ن ةاق واسةع فةي منت ةف الثمانينةات .وتبةع هةذا الحقةل تةدابير تشةريعية فةي
ثالثة حقول اخرت كان لالنترنةت وشةبكات المعلومةات ونمةاء اسةتثمارات الخةدمات التقنيةة الةدور فةي توويةه ايهتمةام
الحقيقةةي باةةا ،بةةل فةةي ويدة مفاةةوم ودي ةد لبةةداياتاا التةةي ظاةةرت قبةةل شةةيوا اينترنةةت  ،فمةةع تحةةول اينترنةةت ال ة
ايستخدام التوار الواسع  ،ظارت تحديات قانونية وديدة  ،بعئاا ذو ات ةال بتحةديات سةابقة أو قائمةة  ،كتحةديات
حماية امن المعلومات في حقلي الخ و ية وورائم الكمبيوتر وحماية البرامج فةي بيئةة اينترنةت ذاتاةا  ،لمةا اتاحتةه
من تسايل ارتكاب اي تداءات بعد ان وفةرت مةدخال سةاال الة نظةم الكمبيةوتر المرتب ةة ئةمناا  .وتحةديات اخةرت
أووبتاا انما السلوك الودية التي ولدت بويدة اينترنت  ،كالبيع والشراء ل الشبكات وادء الخدمة بةر اينترنةت
 ،ومةةن هةةذه التحةةديات التنظةةيم القةةانوني للتوةةارة ايلكترونيةةة  .هةةذه التحةةديات التةةي اووةةدتاا او ئةةخمتاا اينترنةةت او
دلت في ن اقاا ومخا رها ووديتاا  ،رافقاا مووات تشريعية بدات فةي حقةل مةا يعةرف بتنظةيم ايمةن المعلومةاتي
والمعايير التقنية وتحديدا ما يت ةل بتشةفير البيانةات  ،التةي ان لقةت فةي ةام  1990مةن فرنسةا تحديةدا  ،ثةم فةي حقةل
مكافحة المحتوت ير القانوني للمعلوماتية  ،الذ ان لق ام  1996في امريكةا  .واخيةرا الحقةل ايكثةر اثةارة للوةدل
واوسةةعاا تنظيمةةا  ،حقةةل اي مةةال ايلكترونيةةة الةةذ اشةةرنا ا ةةاله الة انةةه الحقةةل الرابةةع المركةةا الة وانةةب وةةرائم
الكمبيوتر والخ و ية والملكية الفكرية  .وحقةل اي مةال ايلكترونةي لةين يحقةا للحقةول ايخيةرة الةثالث  ،انمةا قةد
نود تشريعات في ا اره  ،كالتشريعات المتعلقة بتقنيات اي مال الم رفية  ،او تلك المتعلقة بحوية ايثبات بالوسةائل
ايلكترونية  ،سابق بسنوات ديدة للحقول المشار الياا  ،لكن قولنا بانه الحقل ايخير امنيةا يروةع الة تبلةور مفةاهيم
شمولية وديدة فةي حقةل اي مةال ايلكترونيةة كسةاا تحديةدا مفاةوم التوةارة ايلكترونيةة والبنةوك ايلكترونيةة  .وهةذا
المفاوم الشامل نود انه ان لق مع ام  1996الذ شاد اقةرار القةانون النمةوذوي للتوةارة ايلكترونيةة مةن قبةل لونةة
ايمم المتحدة لقانون التوارة (اليونسترال)  .ونود ان دوي ل المسةتوت التشةريعي كانةت قةد بةدات ايهتمةام بمسةائل
اي مةةال ايلكترونيةةة ( كايثبةةات بالوسةةائل ايلكترونيةةة وحويةةة مسةةتخروات الحاسةةوب والتنظةةيم القةةانوني لب اقةةات
ايئتمان و يرها ) من اواخر السبعينات وبداية الثمانينات  ،لكناا لم تكن ئمن الت ور الشامل للتوةارة ايلكترونيةة
التي ارتب ت واقعا بانش ة ايستثمار ل اينترنت .
اما من حيث اي ر الدولية العاملة في ميادين الموئو ات المتقدمة  ،فاننا نود الواةد ايساسةي والمميةا مةواا بةين
منظمة التعاون ايقت اد والتنمية وهيئات اوروبا ( مولن اوروبا والمفوئية ايوروبية واتحاد اوروبا والبرلمان
ايوروبي ) وايمم المتحدة  ،ومومو ة الدول ال نا ية الثمانيةة والوايبةو  ،واينتربةول  ،ومنظمةة التوةارة الدوليةة
و يرها من المنظمات.
اذن هذا خط ان تع موجات مشريعات قانون الكمبيومر -:
الخ و ةةية  ،وةةرائم الكمبيةةوتر  ،الملكيةةة الفكريةةة للم ةةنفات الرقميةةة  ،ايوةةراءات الونائيةةة فةةي البيئةةة الرقميةةة ،
المعةةايير والموا ةةفات واي ةةر التنظيميةةة للتقنيةةة وتاثيرهةةا لة النشةةا ايدار والخةةدمي  ،المحتةةوت يةةر القةةانوني
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للمعلوماتية  ،اي مال ايلكترونية وتحديدا التوارة ايلكترونية  ،وفي ا ار كل مناما ثمة تشريعات ومواودات دولية
واقليمية وسياسات واستراتيويات ومحتوت ومشكالت ايئا  ( .انظر شكل رقم ) 1

الشكل رق 2

 -0ػٕبصش ؽّب٠خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثٛعٗ ػبَ
ِغ رضا٠ذ اٌمّ١خ االلزصبد٠خ ٚاٌّبٌ١خ ٌٍّؼٍِٛبد ٚ ،شٛ١ع ٚرٕبِ ٟاٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ ٌفىشح ساط اٌّبي اٌفىشٞ
ٚااللزصبد اٌمبئُ ػٍ ٝاٌّؼشفخ ا ٚااللزصبد اٌشلّٚ ، ٟعت اٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌزمٕ١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ِ ٛ٘ٚب
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اد ٜاٌ ٝاثزىبس ٚعبئً رمٕ١خ ِزٕبِ١خ وغذساْ إٌبس ٚوٍّبد اٌغش ٚٚعبئً اٌزؼش٠ف اٌجٌٛٛ١ع١خ ٚاٌزشف١ش ٚغ١ش٘ب ،
اال اْ اٌؾّ ب٠خ اٌزمٕ١خ ٌ١غذ وبف١خ ٌضّبْ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٔٚظّٙب ٚرطج١مبرٙب  ،ػٛضب ػٓ أٙب ٌُ رؤد اٌ ٝرٛف١ش
صمخ ٚاعؼخ ثٕظُ اٌزمٕ١خ ٌذ ٜاٌّغزخذِ ٓ١اٌز ٓ٠رغٛد ػٕذُ٘ فٕبػخ اْ ٔظُ اٌىّجٛ١رش ٚاالٔزشٔذ ٚٚعبئً االرصبي
اٌالعٍى١ٌ ٟغذ إِٔخ ثمذس اٌٛعبئً اٌزمٍ١ذح ٌالػّبي اٌمبئّخ ػ ٍ ٝاٌٛسق ٚاٌذٌ ً١اٌىزبث ٟا ٚاٌّبدٌٙ ، ٞزا وبْ ٌضِب
اْ رزؾشن إٌظُ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌضّبْ رٛف١ش ؽّب٠خ ٌٍّؼٍِٛبد .
ٚثشىً ػبَ ٚ ،د ْٚاٌخٛض ف ٟرفبص ً١ػٕبصش اٌؾّب٠خ  ،فبْ ِخزٍف ٚعبئً اٌؾّب٠خ ( اٌمزٕ١خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ) رٙذف
اٌ ٝربِ ٓ١اٌؾّب٠خ ف ٟاٌّٛضغ اٌزبٌ١خ ٚاٌز ٟرّضً ف ٟاٌمٛد رارٗ ػٕبصش إٌظبَ االٌٍِّٕ ٟؼٍِٛبد -:
2-0
0-0
3-0
4-0
5-0
6-0

 ٟ٘ٚ Authenticationاٌمذسح ػٍ ٝاصجبد شخص١خ اٌطشف االخش ػٍ ٝاٌشجىخ ٚثٕفظ اٌٛلذ اصجبد
شخص١خ اٌّٛلغ ٌٍّغزخذَ .
 Privacyاٌخصٛص١خ ا ٚؽّب٠خ ث١بٔبد اٌّغزخذَ ِٓ االفشبء ٚاالطالع د ْٚارْ ا ٚرخ.ً٠ٛ
 Access Controlاٌصالؽ١بد ٚرؾذ٠ذ ِٕبطك االعزخذاَ اٌّغّٛؽخ ٌىً ِغزخذَ ٚاٚلبرٗ .
 ( Integrityرىبٍِ١خ ا ٚعالِخ اٌّؾزٚ ) ٜٛرزصً ثبٌزبوذ ِٓ اْ اٌّؼٍِٛخ اٌز ٟاسعٍذ ٘ٔ ٟفغٙب اٌزٟ
رُ رٍمٙ١ب ِٓ اٌطشف االخش .
 ( Non-repudiationػذَ االٔىبس ) ار ال ٠ىف  ٟفمظ اصجبد شخص١خ اٌّغزخذَ ا ٚاٌّٛلغ ثً ٠زؼ ٓ١ضّبْ
ػذَ أىبس ِٕفزاٌزصشف صذٚس اٌزصشف ػٕٗ .
 AVAILABILITYاعزّشاس٠خ رٛفش اٌّؼٍِٛبد ا ٚاٌخذِخ  ،ار ال ٠ىف ٟاٌٛعٛد ٚرمذ ُ٠اٌخذِخ
االٌىزش١ٔٚخ ٚٚعٛد إٌظبَ االٌىزش٠ٚ ٟٔٚزؼٓ ضّبْ اعزّشاس اٌٛعٛد ٚؽّب٠خ إٌظبَ ِٓ أشطخ اٌزؼط( ً١
وٙغّبد أىبس اٌخذِخ )

 - 3االطبس اٌمبٌٔ ٟٔٛؾّب٠خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ ُ١اعزخذاِبرٙب .
اْ اخطش ِب ٛ٠اعٗ فؼبٌ١خ ٔظُ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚفؼبٌ١خ االدٚاد اٌزشش٠ؼ١خ ٌزٕظ ُ١اعزخذاِبرٙب  ٚرطج١مبرٙب
ٚصٛس٘ب اٌّؼبٌغبد اٌغضئ١خ ٌٍزؾذ٠بد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّزصٍخ ثزمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد  ،ار رظٙش اٌذساعذ اٌزؾٍٍ١خ اّ٘١خ
اٌؾبعخ اٌ ٝؽضِخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌزشش٠ؼبد ف ٟؽمً رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد  ،رّزذ ٌزغط١خ ػٕبصش اعبع١خ اسثؼخ -:
 -2االػزشاف اٌمبٔ ٟٔٛثبٌّؼٍِٛبد ٚٚعبئً ؽّب٠زٙب ف ٟإٌظبَ اٌمبٔ. ٟٔٛ
 -0اٌزٕظ ُ١اٌّالئُ ٌٛعبئً اٌزمٕ١خ ِٚؼب١٠ش٘ب ِٛٚاصفبرٙب .
 -3االػزشاف اٌمبٔ ٟٔٛثصالؽ١خ اٌٛعبئً االٌىزش١ٔٚخ ف ٟث١ئخ االػّبي ٚاٌخذِبد ٚاالعزضّبس .
 -4االػزشاف اٌمبٔ ٟٔٛثّصبٌؼ اٌّغزٍٙه ٚاٌّغزخذَ ٚرٛف١ش اٌؾّز١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ ػٛ١ة ِٚخبطش اٌزمٕ١خ
ٚرطج١مبرٙب .
٘ٚزٖ اٌؼٕبصش االسثؼخ رّضً االطبس اٌمبٔ ٟٔٛاٌز ٞرٕذسط فٔ ٟطبلٗ ِخزٍف رشش٠ؼبد رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد  ،ثؾ١ش ال
رى ْٛؽضِخ اٌزشش٠غ فبػٍخ ا ٚوبف١خ ِب ٌُ رضّٓ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد رارٙب ِٓ أشطخ االػزذاء ػٍٙ١ب ٚ ،ؽّب٠خ
اٌّغزخذَ ِٓ ِخبطش اٌزمٕ١خ ٚرخٍف اٌّٛاصفبد ِٚب لذ ٠زؼشض ٌٗ ِٓ أشطخ عشِ١خ ٚ .رٛف١ش ث١ئخ ِالئّخ
ٌالػّ بي االٌىزش١ٔٚخ ثّخزٍف رطج١مبرٙب ِٓ خالي االػزشاف ثبٌٛعبئً االٌىزش١ٔٚخ ثّخزٍف أٛاػٙب ٌٍزؼبلذ ٚاالصجبد
ٚرٛف١ش ِؼب١٠ش عالِخ إٌشبط اٌزغبسٚ ٞاالعزضّبس ٞف ٟاٌج١ئخ االفزشاض١خ ثزاد اٌمذس اٌز ٞرؾظ ٝثٗ ف ٟث١ئخ اٌؼبٌُ
اٌؾم١م ٟا ٚاٌٛسل. ٟ
ٚالْ اٌّمبَ ال ٠ؾزًّ اٌٛلٛف اٌزفص ٍٟ١ػٍِ ٝؾز٘ ٜٛزا االطبس ٚرفشػبرٗ  ،فبٕٔب ٔىزف ٟثبٌمذس اٌّزمذَ ٔٚؾً١
اٌمبسٞء اٌىش ُ٠اٌِ ٝب عجك ٌٕب االشبسح اٌِ ِٓ ٗ١شاعغ ِزخصصخ ف٘ ٟزا اٌؾمً ِّب ٚفمٕب هللا ٌٛضؼٙب ٛ٠ٚ .ضؼ
اٌشىً  0ربٌ١ب  ،اٌزصٛس اٌؼبَ ٌالطبس اٌمبٌٔ ٟٔٛؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌزّ٠ ٞضً ف ٟاٌٛلذ رارٗ اطبس لبٔ ْٛرمٕ١خ
اٌّؼٍِٛبد .

شىً -: 0
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 -4اٌخصٛص١خ – ِب٘١زٙب ِ ،صبدس اٌزٙذ٠ذ ف ٟث١ئخ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ اٌالعٍى١خ  ،ارغب٘بد
ِٚزطٍجبد اٌؾّب٠خ .
 2-4المعنى والخلفية الماريخية -:
ان الحق في الخ و ية  ،او كما يعرف في النظام الالتيني بالحق فةي الحيةاة الخا ةة  ،يعةرف بحةق احتةرام سةرية
وخ و ية ايشخاص من ا تدخل ماد او معنو  ،وهو حق ميق الوذور من الوواة التاريخية  ،ففةي الكتةب
السماوية ثمة العديد من ايشارات للخ و ية تن ةو لة ا تةراف بحمايةة الشةخص مةن ان يكةون مراقبةا  ،وثمةة
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حماية للخ و ية في الشرائع اليونانية وال ينية القديمة  .وقد واء القران الكريم
منع انش ة التوسن وكذلك في حماية المساكن من الدخول دون اذن .

2

ريحا فةي حمايةة السةرية وفةي

أما بالنسبة للتشريعات الوئعية فان الدول الةربية قد اقرت ووانب من حماية الخ و ةية منةذ مئةات السةنين  ،ففةي
ةام  1361تةم سةن قةانون فةي بري انيةا (  ) The Justices of the Peace Actيمنةع اخةتالن النظةر واسةتراق
السمع ويعاقب لياا بالحبن  .وفي ام  1765ا در اللورد البري اني  Camdenقراره بعدم وواا تفتةي منةال
3
وئب اوراق فيه
وقد ورت ةدد مةن الةدول حمايةة متقدمةة للخ و ةية بعةد هةذا التةاريخ  ،ففةي ةام  1776سةن البرلمةان السةويد
قانون الو ول ال السوالت العامة والذ الام كافةة الواةات الحكوميةة التةي لةدياا معلومةات ان تسةتخدماا يهةداف
مشرو ة  .وفي ام  1858منعت فرنسا نشر الحقائق الخا ة وفرئت قابا ل المخالفين  ،أمةا قةانون العقوبةات
النرويوي فقد منع في ام  1889نشر المعلومات التي تتعلق بالشخ ية وايوئاا الخا ة.
ؤفةةي ةةام  1890كتةةب محاميةةان امريكيةةان  Samual Warren and Louis Brandeisمقةةاي ةةن حمايةةة
الخ و ية با تبار اي تداء لياا من قبيل الفعل الئار وو ف الخ و ية بأناا الحق في تةرك الشةخص وحيةدا
 ،وقد انتشر هذا المفاوم في الوييات المتحدة ايمريكية كواء من القانون العام .
وفي الع ر الحديث فان مفاوم الحق في الخ و ية ظاةر فةي اي ةالن العةالمي لحقةوق اينسةان  4فةي ةام 1948
والذ كفل حماية ايماكن وايت ايت.
كما ان العديد من اتفاقيات حقوق اينسةان العالميةة ا ترفةت بةالحق فةي الخ و ةية كالعاةد الةدولي للحقةوق المدنيةة
والسياسية (  ) ICCPRواتفاقية األمم المتحدة للعمال الماورين واتفاقية األمم المتحدة لحماية ال فولة و يرها .
وأما ل المستوت ايقليمي فان العديد من ايتفاقيات ا ترفت بالحق في الخ و ية ونظمت قوا د حمايته كما هةي
الحةال فةي ايتفاقيةةة ايوروبيةةة لحمايةة حقةةوق اينسةةان والحريةةات ايساسةةية (رومةا لعةةام 5 ) 1950وهةةذه ايتفاقيةةة قةةد
انشأ ت المفوئية ايوروبية لحقوق اينسان والمحكمة ايوربية لحقوق اينسةان لمراقبةة ت بيقاةا وكالهمةا كةان نشة ا
في ت بيق وحماية الحق في الخ و ية وئيق من ن اق ايستثناءات ل حكم المادة الثامنة وما تقرره مةن حمايةة
 ،وفي هذا الشأن فان المفوئية ايوروبية لحقوق اينسان قالت ام  ( 1976ان الحق في احترام الحياة الخا ة هو
الحق في الخ و ية  ،الحق في الحياة ال المدت الذ يتمناه اينسان والحق في الحماية من العالمية)  .ووفقا لرأ
اللونةةة فةةان الحةةق فةةي احتةةرام الحيةةاة الخا ةةة ي ينتاةةي هنةةا بةةل يمتةةد ال ة الحةةق فةةي تأسةةين وت ةةوير العالقةةات مةةع
ايشخاص ايخرين .
أما المحكمة ايوروبية لحقوق اينسان  ،فقد راوعت العديد مةن قةوانين دول اي ئةاء فةي معةره نظرهةا للةد اوت
المقامة الياا وقررت ان العديد من الدول فشلت في تنظيم مليات استراق السمع لة نحةو مةن خ و ةية ايفةراد
وقةد راوعةةت قئةةايا أل فةراد مةةن اوةةل حقاةم للو ةةول الة المعلومةات الخا ةةة باةةم المووةودة فةةي الملفةةات الحكوميةةة
لئمان حتاا وسالمة اوراءات المعالوة  ،وقد بقةت حكةم المةادة الثامنةة الة ابعةد مةن الواةات الحكوميةة لتشةمل
ا لواات الخا ة كلما ظار ان ل الحكومة ان تمنع اية اوراءات في الق اا الخاص تخالف المادة الثامنة.
اتفاقيات اقليمية اخرت  ،بدأت تنص بوئوح ل حمايةة الخ و ةية  ،كالمةادة  11مةن ايتفاقيةة ايمريكيةة لحقةوق
اينسان التي واء ن اا م ابقا تقريبا للنص المقرر في اي الن العالمي لحقوق اينسان .
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( ٣ح جٜ٣ح جُر ٖ٣آٓ٘ٞج ال ضدلِٞج ذٞ٤ضح ؿ٤س ذٞ٤ضٌْ قط ٠ضعطأٗعٞج ٝضعِٔٞج ػِ ٠جِٜٛح صص جال٣س  ٖٓ 27ظٞزز جُ٘ٞز ٖٓ جُوسجٕ جٌُسٝ (( ْ٣ال
ضؿععٞج ٝال ٣ـطد ذؼمٌْ ذؼمح صص جال٣س  ٖٓ12ظٞزز جُكؿسجش .
وتعليقا ل هذا الحكم كتب " WILLIAM PITTقد يكون احد الفقراء في كوخه ير قادر ل الدفاا ن ان يدخل الري بيته او ان
تح مه العا فة او ان يدخل الم ر من س كوخه لكنه قادر ل ان يحمي بسياوه المادم نفسه في مواواة قوة التاج  ،وي يست يع
ملك انولترا الدخول  ،فكل قوته العظيمة لن تست يع ان تتواوا تبة المنال المادم  .انظر The 2000 Privacy Report , the -
Electronic Privacy Information Center
فقد ن ت المادة  12من اي الن العالمي ل انه (( ال ٣ؼسق أقد ُطدلَ ضؼعةل ٢كة ٢ق٤حضة ٚجُيحـةس أ ٝأظةسض ٚأٓ ٝعةٌ٘ ٚأٓ ٝسجظةالض ٚأٝ
ُكٔالش ػِ ٠ؼسكٝ ٚظٔؼط ٌَُٝ ،ٚؼيؿ جُكن ك ٢قٔح٣س جُوحٗٓ ٖٓ ٕٞػَ ٛرج جُطدلَ أ ٝضِي جُكٔالشصص
حيث قررت في المادة الثامنة مناا (  -1لكل انسان الحق فةي احتةرام حرمةة حياتةه الخا ةة  ،وحرمةة منالةه ومراسةالته  -2 .يمنةع تةدخل
السةةل ة العامةةة فةةي ممارسةةة اينسةةان لحقةةه المةةذكور اي فةةي ايحةةوال التةةي يبيناةةا القةةانون  ،وفةةي حالةةة حمايةةة ايمةةن القةةومي للموتمةةع
الديمقرا ي  ،او لحماية سالمة النان او للم لحة ايقت ادية او لمنع حةايت الفوئة او ارتكةب الوةرائم  ،او لحفةظ ال ةحة وايخةالق
العامة  ،او لحماية ور اية حقوق وحريات ايخرين ) .

وفي ام  1965تبنت الوييات المتحدة اي الن ايمريكةي للحقةوق والواوبةات الةذ يتئةمن مومو ةة مةن الحقةوق
من بيناا الحق في الخ و ية  ،وقد بدأت المحةاكم ايمريكيةة الداخليةة والمحكمةة ايمريكيةة لحقةوق اينسةان اظاةار
ومعالوة حق الخ و ية ومسائله فيما تنظر من د اوت .
ت ور الحق في الخ و ية وحماية البيانات في الستينات والسةبعينات نتيوةة للتةأثر بتقنيةة المعلومةات وبسةبب القةوت
الرقابية المحتملة ينظمة الكمبيوتر التي استووبت وئع قوا د معينةة تحكةم ومةع ومعالوةة البيانةات الخا ةة  ،وفةي
هذا الحقل فةان اول معالوةة تشةريعية فةي ميةدان حمايةة البيانةات كةان ةام  1970فةي هةين بالمانيةا ( LAND OF
 ) HESSE IN GERMANYوالذ تبعه سن او قةانون و نةي ( متكامةل ) فةي السةويد ةام  1973ثةم الوييةات
المتحدة ةام  1974ثةم المانيةا لة المسةتوت الفةدرالي ةام  1977ثةم فرنسةا ةام  1978وسةنعود الة ايسةتعراه
التف يلي للتدابير التشريعية في حقل الخ و ية فيما ياتي .
وفةةي ةةام  1981وئةةع ايتحةةاد األوروبةةي اتفاقيةةة حمايةةة ايفةةراد مةةن مخةةا ر المعالوةةة ايليةةة للبيانةةات الشخ ةةية ،
ووئعت كذلك منظمة التعاون ايقت اد والتنمية دليال ارشاديا لحماية الخ و ية ونقل البيانات الخا ة  ،والةذ
قةةر ر مومو ةةة قوا ةةد تحكةةم مليةةات المعالوةةة ايلكترونيةةة للبيانةةات  ،وهةةذه القوا ةةد ت ةةف البيانةةات والمعلومةةات
تتةةوفر لاةةا الحمايةةة فةةي كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل الومةةع COLLECTION
الشخ ةةية ل ة اناةةا مع يةةات
.DISSEMINATION
والتخاين  STORAGEوالمعالوة  PROESSINGوالنشر
ومفاوم حماية البيانات في المواثيق المتقدمة والقوانين يت لب ان تكون البيانات الشخ ية -
 - 1قد تم الح ول لياا ب ريق مشروا وقانوني .
 - 2تستخدم للةره اي لي المعلن والمحدد
 - 3تت ل بالةره المق ود من الومع وي تتواواه ومح ورة بذلك .
 - 4حيحة وتخئع لعمليات التحديث والت حي .
 - 5يتوفر حق الو ول الياا
 - 6تحفظ سرية وتحم سريتاا .
 - 7تدمر بعد استنفاذ الةره من ومعاا
وقد اثرت ايتفاقية ايوروبية ودليل منظمة التعاون ايقت اد ايما تاثير وبشكل ادت ال وئع تشريعات في
مختلف دول العالم  ،وقد وقعت ما يقارب  30دولة ل ايتفاقية ايوروبية  ،وكثير من الدول تخ لالنئمام الياا
كما استخدم دليل منظمة التعاون ايقت اد والتنمية بشكل واسع وتأثرت به العديد من التشريعات الو نية حت
خارج ا ار الدول اي ئاء في هذه المنظمة .
0-4

انواع ومفاهي الخصوصية ومه ي امها

يمكن تقسيم الخ و ية ال دد من المفاهيم المنف لة لكناا ترتب معا في الوقت ذاته وهي -
 -1خ و ية المعلومةات  Information Privacyوالتةي تتئةمن القوا ةد التةي تحكةم ومةع وادارة البيانةات
الخا ة كمعلومات ب اقات الاوية والمعلومات المالية والسوالت ال بية والسوالت الحكومية وهي المحةل الةذ
يت ل ادة بمفاوم حماية البيانات . Data Protiction
 -2الخ و ةةية الوسةةدية او الماديةةة  Bodily Privacyوالتةةي تتعلةةق بالحمايةةة الوسةةدية لالفةةراد ئةةد ايةةة
اوةراءات ماسةة بةالنواحي الماديةة يوسةادهم كفحةوص الوينةات  ، GENETIC TESTSوفحةص المخةدرات
. DRUG TESTING
 -3خ و ةةية ايت ةةايت  Telecomunication Privacyوالتةةي تة ةةي سةةرية وخ و ةةية المراسةةالت
الااتفية والبريد والبريد ايلكتروني وايت ايت الخليوية و يرها من ايت ايت .
 -4الخ و ية ايقليمية ( نسبة ال ايقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقوا د المنظمة للدخول ال المناال وبيئة العمةل
او ايماكن العامة والتي تتئمن التفتي والرقابة ايلكترونية والتوثق من ب اقات الاوية .
و تمكن تقنية المعلومات الوديدة خان واسترواا وتحليل كميةات هائلةة مةن البيانةات الشخ ةية التةي يةتم توميعاةا مةن
قبل المؤسسات والدوائر والوكايت الحكومية ومن قبل الشركات الخا ة  ،ويعةود الفئةل لاةذا الة مقةدرة الحوسةبة
الرخي ةة  ،وأ كثةر مةن هةذا فانةه يمكةن مقارنةة المعلومةةات المخاونةة فةي ملةف مؤتمةت بمعلومةات فةي قا ةدة بيانةةات

8

أخرت  ،ويمكن نقلاا بر البلد في ثوان وبتكاليف منخفئة نسبيا " ،أن هةذا بوئةوح يكشةف الة أ مةدت يمكةن أن
يكون تاديد الخ و ية "
وتتاايةةد مخةةا ر التقنيةةات الحديثةةة لة حمايةةة الخ و ةةية  ،كتقنيةةات رقابةةة (كةةاميرات) الفيةةديو  ،وب اقةةات الاويةةة
والتعريف ايلكترونية  ،وقوا د البيانات الشخ ية ،ووسائل ا تراه ورقابة البريد وايت ايت السلكية والالسلكية
ورقابة بيئة العمل و يرها .
وق اظهرت المقاارير الصاا را ان هي اات ومنظماات حماياة الخصوصاية ان معلوماات اتفارا والمتسساات ليسات
آمنة من اتطالع ليها وافشا ها  ،وليست الخطورا فقط فيما يمكن الوصول اليه مان معلوماة فاي وقات معاين  ،اذ
الخطورا اتكبر فيما يمكن جمعه من معلومات ومحليلها كحزمة واحا ا للوصاول الاى حقاا ق ان الفار مسااه فاي
منفيذ انشطة المساس به او ات م ا لى حقوقه اتخرى  .وابرز مثال في هذا الحقل  ،ق را انماط مان البرمجياات
والانظ لااى مجميااا ااا ات الشااخم وحقااا ق معيشاامه لااى نحاو قا يماايع فااي اه وقاات ات ما ا لااى ساامعمه او
كراممه او ا مباره المالي او يسااه فاي ماوفير فرصاة حقيقاة تخماراق نظاماه او هامفاه الخلاوه واسامخ ا بياناماه
السرية للوصول الى حسابامه البنكية ومباشرا افعال ا م ا مخملفة ليها .
 0-4اتنماط والنماذج المشريعية في حقل حماية البيانات -:
هناك ثالثة نماذج تشريعية لتدابير حماية الخ و ية المعلوماتية  ،وهذه التدابير تعتمد في ت بيقاتاا ل ما اذا كةان
من لق النظام القانوني مورد اي تراف بالخ و ية معتمدا ل اباحة كل ما يدخل فةي ن ةاق الحةق  ،او باسةتخدام
وسيلة مواواة اينش ة التي تمثل ا تداءا ل الخ و ية  ،وفي كثير من الدول يسةتخدم ايتوةاهين معةا وبالنسةبة
للدول التي توفر حماية فا لة للخ و ية فاناا قد تستخدم نموذوا او اكثر لئمان حماية الخ و ية وهةذه النمةاذج
هي -
 - 1القوانين الشاملة  COMPREHENSIVE LAWSفةي العديةد مةن دول العةالم ثمةة قةوانين امةة تحكةم
مليات ومع وادارة ومعالوة البيانات الشخ ية في الق ا ين العام والخةاص  ،مةع ووةود واةة لئةمان التةواؤم مةع
القانون وت بيقاا  ،وهذا هو النموذج الشائع في الدول التةي تتبنة قةوانين حمايةة البيانةات كمةا هةو حةال دول ايتحةاد
األوروبي  ،وهي الدول المتعين لياةا التوافةق مةع دليةل حمايةة البيانةات ايرشةاد ال ةادر ةن ايتحةاد ايوروبةي.
وقد تم وئع العديد من مثل هذه القوانين في دول خارج ايتحةاد األوروبةي ايئةا كمةا هةو الحةال فةي كنةدا واسةتراليا
وتسم ايئا هذه القوانين او تو ف احيانا بأناا CO-REGULATORY MODEL
 - 2القوانين القطا ية المخصصة  SECTORAL LAWSوهي التي تتعلق بق اا معين  ،اذ ان بعه الةدول
 ،كما هةو الحةال فةي الوييةات المتحةدة ايمريكيةة  ،تونبةت سةن تشةريع ةام لحمايةة الخ و ةية  ،وفئةلت ا ةدار
قوانين معينة تحكم ق ا ات بعيناا  ،كما هو الحال بسوالت تةأوير الفيةديو  ،والخ و ةية الماليةة  ،و يرهةا  ،وفةي
مثل هذه الحالة فان انفاذ القوا د القانونية يتحقق من خالل آليات مختلفة ولين كما هو الحال بالنسةبة للقةانون الشةامل
التي ينشئ واة رقابة امة  .ويؤخذ ل هذا النموذج انه يت لب ان تسن تشريعات وديدة كلما نشأت تقنيات وديةدة
 ،ولاذا فان الحماية تظل متخلفة ن تقنيةات اي تةداء  ،وكمثةال لة ذلةك الةنقص فةي حقةل حمايةة البيانةات المتعلقةة
بالوينات مثال  ،حيث ي يتم حمايتاا بمووب تشريعات الخ و ية حت اين  ،ائافة ال مشكلة دم ووةود الواةة
الحكومية المشرفة  .وفي كثير من الدول فان القوانين الق ا ية تستخدم كقوانين مكملة للتشريع العام بما تتئةمنه مةن
تفا يل ائافية في حقل الحماية ل وائف معينة من المعلومات  ،كايت ايت وسوالت الشةر ة وبيانةات ايقتةراه
للعمالء وتشريعات الخ و ية الم رفية او الخ و ية المانية كما في حقل المحاماة او يرها .
 - 3المنظااي الااذامي  SELF - REGULATIONابتةةداءا ي بةةد مةةن ايشةةارة ال ة ان موئةةوا التنظةةيم الةةذاتي
للتشةةر يعات هةةو موقةةف بشةةأن موئةةو ات تقنيةةات المعلومةةات مومةةا  ،وهةةو النقةةيه لمةةا يعةةرف بالتةةدخل التشةةريعي
لتنظيم موئو ات تقنية المعلومات  ،ولكل اتواه مؤيدوه ومعارئوه  ،ايوابياته وسلبياته  ،وبالعموم يمكننا القةول ان
النمةةوذج ايمريكةةي للتعامةةل مةةع تقنيةةة المعلومةةات د ةةا ال ة مايةةد مةةن تبنةةي فكةةرة التنظةةيم الةةذاتي فةةي حقةةول التوةةارة
ايلكترونية ومعايير الخدمات التقنية وحماية البيانات وأمن المعلومات و يرها  ،مع انه لين كذلك فةي حقةل الملكيةة
الفكرية مثال  .أما ايتحاد األوروبي  ،فانه يتوه نحو التنظيم الحكومي اكثر ،لاةذا نوةد ان منظماتةه قةد اتواةت دائمةا
ال توويه دول اي ئاء ال ا دار تشريعات تتالءم مع القوا د المقررة في ايدلة ايرشادية والتوويايةة ال ةادرة
ن منظماته كمولن اوروبا واللونةة ايوروبيةة وايتحةاد األوروبةي  ،بةل اتوةه الة التنظةيم التشةريعي الشةامل بةر
قوانين البرلمان األوروبي .
بين هاذين الرأيين ثمة من قة رمادية تؤمن بترك كثير من المسائل للتنظيم الذاتي للسوق وواات ال نا ة واينتاج ،
لكناا في الوقت ذاته تتدخل لتنظيم مسائل اخرت  ،و بعا كةل ذلةك وفةق الظةروف الخا ةة بالدولةة وتبعةا للموئةوا
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محل التنظيم وايستراتيوية الو نية بشأنه  ،فاذا كانت امريكيا مثال تترك مسألة المعايير والموا فات التقنيةة للتنظةيم
الذاتي للسةوق فةان هةذا ايمةر مبةرر لمةا يتةوفر مةن قوا ةد واسةعة فةي حقةل منةع التنةافن يةر المشةروا وحقةل منةع
ايحتكار وحماية المستالك وقوا د منع الة واياام الوماور  ،في حين ان دوي نامية او حتة متقدمةة ي يتةوفر لاةا
مثل هذا اي ار  ،ي يكون قرارها بترك تنظيم المعايير للسوق  ،بل يتعين التدخل من اول حمايةة المسةتالك وئةمان
سالمة الخدمات التقنية الموواة اليه .
وحماية البيانات يمكن ان تتحقق ل ايقل نظريا مةن خةالل اشةكال ديةدة للتنظةيم الةذاتي التةي ومةن خاللاةا تؤسةن
الشركات ال نا ية والتوارية نظاما خا ا للممارسة وللمعايير  ،يعد سياسة ذاتية لاا وميعا  ،وفي الوييات المتحدة
مثال  ،فقد فشلت كثيةر مةن واةود التنظةيم الةذاتي  ،ربمةا بسةبب تةأثر اهةداف التنظةيم الةذاتي بالم ةال الخا ةة الة
وانب مشكلة التواؤم مع هذه السياسات وتنفيذها في مختلةف الحقةول  .وفةي كثيةر مةن الةدول فةان الكةودات ال ةنا ية
انتوت حماية ئعيفة مع نقص في القوت التنفيذية  ،وتبرا نماذج ديدة من التنظيم الذاتي في كل من اليابان وامريكا
وسنةافورة .
وبشكل ام  ،يوود في مختلف التشريعات الو نية قوا د تحمي السةرية ( اي بةاء  ،المحةامين  ،الوظةائف العامةة ،
التشريعات العسكرية ) أما بالنسبة لقوانين حماية البيانات التي نومت ن استخدام الكمبيةوتر فاناةا تتئةمن ن و ةا
ونائية تتعلق بتخاين البيانات ب ورة الكترونيةة  ،وقةد ت ةورت فةي اي ةوام ايخيةرة لتشةمل مليةات الومةع اليةدو
للبيانةةات  ،وتتكامةةل هةةذه التشةةريعات وتكمةةل بالقوا ةةد المقةةررة فةةي قةةوانين حمايةةة البيانةةات فةةي الق ا ةةات الخا ةةة ،
وبالتالي فان حمايةة البيانةات الشخ ةية توةد قوا ةدها فةي قةوانين حمايةة البيانةات وفةي تشةريعات حمايةة البيانةات فةي
الق ا ات الخا ة وكذلك في القوا د العامة المقررة لحماية البيانةات فةي القةوانين العامةة  .وكةأثر للت ةور التةاريخي
للحماية فان هناك تباينا واسعا بين النظم الو نية بشأن الحماية الونائية ألنشة ة ومةع المعلومةات وتباينةا بشةأن تحديةد
األفعال الورمية كما سنشير فيما ياتي .
 3-4الغرض من مبني مشريعات شاملة لحماية الخصوصية -:
هناك اسباب رئيسية ثالثة للتووه نحو ا تماد نموذج التشريع الشةامل للخ و ةية وحمايةة البيانةات  ،والةدول بشةكل
ام بنت هذه القوانين لسبب او اكثر من بين هذه ايسباب الثالث -
 - 1توةةاوا ومعالوةةة اينتااكةةات السةةابقة  ،فةةالكثير مةةن الةةدول وتحديةةدا فةةي وسة اوروبةةا وامريكةةا الونوبيةةة وونةةوب
افريقيا تبنت مثل هذه القوانين لمعالوة اي تداءات التي مارستاا السل ات السابقة ل الحةق فةي الخ و ةية ئةمن
واقع ياب احترام حقوق اينسان موما .
 - 2تشويع التوارة ايلكترونية وتنظيماا  ،فالكثير من الدول  ،وخا ة في اسيا  ،وئعت مثل هذه القةوانين بةةره
تشويع اي مال والتوارة ايلكترونية من لقة من ان المستالكين لن يقدموا ل التوةارة ايلكترونيةة فةي ظةل خشةيتام
ل ة بيانةةاتام الخا ةةة  ،وقةةد سةةنت تشةةريعات الخ و ةةية كوةةاء مةةن حامةةة تشةةريعات تاةةدف ال ة تسةةايل التوةةارة
ايلكترونية من خالل مومو ة قوا د موحدة .
-3التأكةةد مةةن ان القةةوانين تةةتالءم مةةع المعةةايير ايوروبيةةة  ،فةالبيةةة ال ةدول فةةي وس ة وشةةرق اوروبةةا تبنةةت قةةوانين
الخ و ية مستندة ال اتفاقية مولن اوروبا ودليل حماية البيانةات المقةر مةن قبةل ايتحةاد األوروبةي  ،اذ ان البيةة
هذه الدول تر م باينئمام لالتحاد األوروبةي فةي المسةتقبل  ،وتعلةم ان ذلةك يت لةب اينسةوام مةع مةا يقةرره ايتحةاد
والبرلمان ا يوروبيين من قوانين  ،وكذلك فةان ةددا مةن الةدول خةارج اوروبةا تبنةت مثةل هةذه القةوانين ين المعةايير
ايوروبية تمنع تبادل البيانات خارج الحدود مع دول ي تحمي الخ و ية  ،او لر بة بعه الدول التي لاةا م ةال
مباشرة مع الدول ايوروبية لالنسوام مع اينظمة القانونية ايوروبية  ،كما هو الحال بالنسبة لكندا واستراليا.

 4-4اطار حماية الخصوصية في ال ول اتوروبية
في امي  1995و  ، 1997سن ايتحاد األوروبي دليلين إرشةاديين مةن اوةل تحقيةق اينسةوام والتناسةق بةين قوا ةد
حماية الخ و ية في دول ايتحاد األوروبي  ،ولتوفير مستوت معين بالنسبة لحماية الموا نين ايوروبيين والسماح
بالتدفق الحر للبيانات الشخ ية داخل ن اق ايتحاد األوروبي .
وقد قرر هذان الدليالن مستوت معين لحماية الخ و ية ي يقف فقة نةد حةد حمايةة البيانةات وفةق مفةاهيم القةوانين
القائمة حاليا  ،ولكن يتواواه ال تأسين مايد من الحقوق وتوسيع ن اق الحق ذاته .
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فبالنسةةبة ال ة دليةةل حمايةةة البيانةةات لعةةام  1995فقةةد اهةةتم بمسةةألة توويةةه القةةوانين الو نيةةة لتنظةةيم معالوةةة البيانةةات
الشخ ية بالشكلين ايلكتروني واليدو  ،اما دليل ايت ايت لعام  1997اسن وقرر حمايةة خا ةة تة ةي الاةاتف
والتلفايون الرقمةي وشةبكات الاةاتف الخلةو و يرهةا مةن نظةم ايت ةايت  ،وكةل دول مةن دول ايتحةاد األوروبةي
ةيف ةام  2000فةان ةددا مةن
يتعين لياا ان تسن تشريعات ملامة حت ناايةة ةام  98سةندا لاةذا الةدليل وحتة
الدول لم تقم بسن هذه التشريعات بعد .
وسندا للقوا د المقررة في هذين الدليلين  ،فان المبادئ الرئيسية لحماية البيانات تتمثل بما يلي -
 - 1الحق في معرفة اين تتم معالوة البيانات
 - 2الحق في الو ول ال هذه البيانات وت حيحاا
 - 3الحق في الدفاا والحماية من انش ة المعالوة ير القانونية
 - 4الحق بالح ول ل اذن يستخدام البيانةات فةي بعةه الظةروف واي ةراه  ،فعلة سةبيل المثةال فةان لالفةراد
الحق في الح ول دون مقابل ل المعلومات المتعلقة بالتسويق .
ويتئةةمن دليةةل حمايةةة البيانةةات ايوروبةةي لعةةام  ، 1995حمايةةة فا لةةة ئةةد اسةةتخدام البيانةةات الشخ ةةية الحساسةةة ،
كالبيانةةات المتعلقةةة بال ةةحة وايمةةور الماليةةة للشةةخص  ،وتلتةةام الوا ةات التواريةةة والحكوميةةة لةةدت اسةةتخداماا هةةذه
البيانةات بالتقيةد بقوا ةةد اسةتخداماا  ،وبمةةا قةرره الةدليل للشةةخص مةن حقةةوق لياةا  ،ذلةك ان وةةوهر مفا ة وم حمايةةة
البيانات في النموذج األوروبي هو ( فعالية ت بيق قوا د الحماية  -التنفيذ ) فايتحاد األوروبي ياتم بايلية التي يمكةن
من خاللاا ئمان تةوفير الحمايةة وانفةاذ مبادئاةا  ،ومةرد ذلةك المشةكالت التةي ظاةرت وةراء قةدرة الواةات الخا ةة
والحكومية ل الو ول للبيانات من هنا اووب التووه األوروبي ووةود واةة رقابةة او اشةراف تكفةل تنفيةذ القةانون
في هذا الميدان  ،هذه الواة تعرف فةي بعةه الةدول بةالمفوه وفةي اخةرت بالمراقةب وفةي ثالثةة بمسةول البيانةات ،
وبةير ذلك من التسميات .
ويفةةره الةةدليل ل ة الةةدول اي ئةةاء التاامةةات بشةةأن التأكةةد مةةن ان البيانةةات الشخ ةةية التةةي تةةرتب بةةالموا نين
ايوروبين تحظ بنفن المسةتوت مةن الحمايةة نةد نقلاةا الة خةارج الحةدود او معالوتاةا بأنظمةة معلومةات خارواةا
ويحظر الدليل نقل البيانات ال الدول التي ي توفر قوانيناا حماية للخ و ية .
أمةةا بالنسةةبة لةةدليل ايت ةةايت لعةةام  1997فانةةه يفةةره التاامةةات واسةةعة ل ة واةةات خدمةةة ايت ةةايت وتاويةةدها
لئمان خ و ية المستخدمين بما في ذلك اينش ة المت لة باينترنت  ،ويتئمن قوا د تة ي العديد مةن المسةائل
التي لم يتم تة يتاا في قوانين حماية البيانات القائمة ،ويتئمن القوا د التي تتعلةق بتاويةد الخةدمات التقنيةة ومسةائل
ايشتراكات والتعرف ل المشتركين و يرها من المسائل التي نشأت بسةبب ثةورة ايت ةايت  .وفةي تمةوا 2000
ا ةةدرت المفوئةةية ايوروبيةةة نموذوةةا وديةةدا لةةدليل معالوةةة البيانةةات الشخ ةةية وحمايةةة الخ و ةةية فةةي ق ةةاا
ايت ايت ايلكترونية  ،وقد قدم هذا الدليل كواء من حامة واسعة تادف ال تقوية المنافسةة فةي سةوق ايت ةايت
ايلكترونية  ،ويتعين ان يحل محل دليل ايت ايت لعام  . 1997والدليل الوديةد يوسةع مةن ن ةاق الحمايةة لالفةراد ،
ويتئمن قوا د بشأن التقنيات الحديثة و وائفاا الوديدة  ،كما يتئمن تعريفات وديدة لخدمات ايت ةال والشةبكات ،
وكذلك يئيف تعريفات وديدة للمراسالت والبيانات المنقولةة والمكالمةات وموقةع البيانةات و يرهةا  ،كةل ذلةك بق ةد
توسيع ن اق حماية الخ و ية والسي رة ل كافة انواا البيانات المعالوة .
وتؤكةةد الن ةةوص الوديةةدة حمايةةة البيانةةات المنقولةةة بةةر اينترنةةت وتمنةةع السةةلوكيات ايت ةةالية الئةةارة فةةي السةةوق
التوار ايلكتروني مثل(  ( ) SPAMرسائل البريد ايلكتروني الموواة دون ر بةة المتلقةي وبا ةداد كبيةرة و لة
نحةو دور احيانةةا ) وحمايةة مسةةتخدمي الاواتةف الخلويةةة مةةن الرقابةة والمتابعةةة المت ةلة بةةالموقع  ،كمةا يقةةدم الةةدليل
و ةةفا لكافةةة خةةدمات ايت ةةايت ايلكترونيةةة كايت ةةايت الخلويةةة والبريةةد ايلكترونةةي  ،والحةةق بايختيةةار بشةةأن
الخدمات المعروئة .
وتوةةدر ايشةةارة فةةي هةةذا المقةةام ان التووياةةات ال ةةادرة ةن ايتحةةاد األوروبةةي مومةةا تويةةا للةةدول اي ئةةاء تقييةةد
وتئةيق ايحكةةام بايسةةتناد الة القوا ةةد المقةةررة بشةأن انفةةاذ العدالةةة وت بيةق القةةانون كلمةةا كةان مةةن الممكةةن ح ةةول
التناقه بين ما تقرره األدلة التووياية وبين قوا د رئيسة في النظام العام .
 5-4اتطار العا لمشريعات الخصوصية المعلومامية .
كما اسلفنا  ،فان الخ و ية احد حقوق اينسان الرئيسية التي تتعلق بكرامة اينسةان وبقةيم ماديةة ومعنويةة اخةرت ،
كالحق في الرأ والحق في التعبير والمشاركة السياسية  ،وقةد ا ةب الحةق فةي الخ و ةية واحةدا مةن اهةم حقةوق
اينسان في الع ر الحديث  .وورت اي تراف بالخ و ية ئمن ثقافات ونظم البية الدول  ،فوةرت حمايتاةا فةي
اي الن العالمي لحقوق اينسان وفي العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسةية  ،وفةي البيةة اتفاقيةات حقةوق اينسةان
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الدولية وايقليمية  ،وتقريبا فان كل دولة في العالم ئمنت دستورها حكما مةا بشةأن الخ و ةية  ،فةي حةدها ايدنةي
فان البية الن وص تحمي الحق فةي حرمةة المسةكن وسةرية ايت ةايت ( المفاةوم المةاد للخ و ةية)  ،ومعظةم
الدساتير الحديثة تتئمن ن و ا خا ة تعترف بالحق فةي الو ةول والسةي رة لة المعلومةات الشخ ةية ( البعةد
المعنو للخ و ة )  ،وحت في الدول التي لم تتئمن دساتيرها او قوانيناا ا ترافا بالخ و ية فان المحاكم فياا
قد اقرت هذا الحق بشكل او اخر او استنادا ال ايتفاقيات الدولية التي ا ترفت باذا الحق حيثما تكون الدولةة ئةوا
فياا  .كما يلحظ ان البية الدساتير الحديثة قد تئةمنت ن و ةا ةريحة بشةأن حمايةة الخ و ةية ببعةدياا المةاد
6
والمعنو  ،وان ددا مناا تئمن ن و ا بشأن حماية الحق في البيانات الشخ ية  ،الو ول الياا وادارتاا .
وقد اظارت الدراسةة البحثيةة ان نحةو  50دولةة مةن دول العةالم قةد اقةرت تشةريعات شةاملة فةي حقةل حمايةة البيانةات
( ) Data Protectionوأن نحةو  20دولةة تبةةذل واةودا تشةريعية فةي هةذا الوقةةت لوئةع قةوانين فةي ذات الحقةةل او
تعديل قوا ةدها القانونيةة القائمةة لتحقةق حمايةة البيانةات وتحديةدا البيانةات الشخ ةية وايسةرار مةن مخةا ر المعالوةة
ايلية للبيانات  ،وينسب هذا النشا التشريعي المحموم  ،الذ بدء يظار بشكل ملحوظ فةي اخةر سةنتين ،الة وامةل
ةر المعلومةات  ،وخشةيتاا مةن المخةا ر المتاايةدة
ديدة  ،مناا  -ر بة الكثيةر مةن الةدول التةواؤم مةع مت لبةات
لوسائل معالوة ونقل البيانات  ،ال وانب امل حاسم اخر هو الر بة العامة في تشويع وتنظةيم التوةارة ايلكترونيةة
والتي يعد من بين موئو اتاا الساخنة مسائل الخ و ية  ،ور بة هذه الدول ايئا  -واحيانا ائ رارها  -للتواؤم
مع توواات المنظمات والايئات الدولية او مت لباتاا سواء الايئات التي تكون الدولة ئوا فياةا او تلةك التةي تةرتب
مع دولاا بم ال والتاامات تووب لياا انفاذ استراتيوياتاا وسياساتاا التووياية  ،كالدول التي ووب لياا تحقيةق
المعايير المقررة في حقل تبةادل البيانةات بةر الحةدود المقةررة مةن قبةل ايتحةاد األوروبةي ومولةن اوروبةا ومنظمةة
التعاون ايقت اد والتنمية .
لقد تةم سةن تشةريعات خا ةة ئةد انشة ة اي تةداء لة الخ و ةية فةي مختلةف الةنظم القانونيةة الةربيةة مةع تبةاين
فيةةف بيناةةا  ،وقةةد تبنةةت المحةةاكم فةةي البيةةة هةةذه الةةدول قوا ةةد ةةورت مةةن ن ةةاق الحمايةةة فةةي حقةةل اقةةرار احكةةام
التعويه ن الئرر  .والتحليل المقارن للقوانين الو نية اظار ان العديد من المنواات العالمية قد تحققت في حقةل
توحيد التنظيم ايدار والقانوني لحماية الخ و ية في القوانين الو نية  ،فةالبية القةوانين الو نيةة لحمايةة البيانةات
تتئمن ل سبيل المثال ن و ا تقيد ملية ومع البيانات وتسم لالفراد بالو ول الياا  ،وتقر المبادئ التي تمثةل
الحد ايدن المشةار الياةا فيمةا تقةدم  ،لكةن هةذا اينسةوام ي يمنةع مةن ووةود فةوارق بةين هةذه التشةريعات اهماةا تلةك
المت علقة بن اق الت بيق ( ما اذا كانت الحماية تشمل بيانات ايشخاص ال بيعيةين فقة ام تمتةد لالشةخاص المعنةويين،
ومةةا اذا كانةةت تشةةمل البيانةةات المؤتمتةةة فق ة ام تمتةةد للبيانةةات اليدويةةة ) وكةةذلك ايحكةةام المتعلقةةة بالقوا ةةد ايورائيةةة
المت لبةةة لعمليةةات ومةةع ومعالوةةة ونقةةل البيانةةات والواةةات المنةةا باةةا السةةي رة وايشةةراف والرقابةةة ل ة اينش ة ة
المتعلقة بالمعالوة ايلية للبيانات  .والخالف ي يتوقف ل هةذه ايبعةاد ايداريةة والتنظيمةة  ،بةل يمتةد ايئةا وبشةكل
اوسع ال مسألة تحديد األفعال الورمية وكذلك تحديد العقوبات المقررة ل األفعال الورمية التةي تعةد ا تةداءا لة
حمايةةة البيانةةات الشخ ةةية واوسةةع اووةةه الخةةالف فةةي حقةةل الحمايةةة الونائيةةة يظاةةر فةةي تحديةةد المحظ ةورات وبيةةان
ايستثناءات المشرو ة ل هذه المحظورات .
ففي حقل مةا يمكةن تسةميته وةرائم الخ و ةية المعلوماتيةة  ،فةان الخةالف بةين تشةريعات الخ و ةية المشةار الياةا
ا اله يكمن بتحديةد األفعةال يةر القانونيةة محةل التوةريم  ،ففةي بعةه الةدول كالوييةات المتحةدة واليابةان ي يسةتخدم
القانون الواائي لحماية الخ و ية بشكل ام  ،وهذا هو حال القانون ايمريكي التي ي يتئمن سوت افعال ورمية
محةةدودة  ،وكةةذلك تشةةريعات الخ و ةةية فةةي كنةةدا التةةي ي تةةنص سةةوت ل ة فعةةل ورمةةي واحةةد فةةي ميةةدان حمايةةة
الخ و ية  ،وفةي القةانون اليابةاني ي يوةرم اي الح ةول لة البيانةات الشخ ةية مةن واةات اداريةة  ،وشةبيه باةا
قانون حماية البيانات الاولند الذ يعاقب فق ل ايخالل بتسويل ملفات البيانات  .و ل العكن بذلك نود العديد
من الدول تتئمن قائمة تف يلية لالفعةال الورميةة التةي تروةع الة الكثيةر مةن اينشة ة المحظةورة مةن قبةل الواةات
ايدارية او ايشخاص  ،واوئ مثال ل هذه التشةريعات القةانون الفرنسةي التةي حةدد كافةة اينمةا الورميةة التةي
تستادف الخ و ية تبعا لمراحل الومع والمعالوة والتبادل التي تتم ل البيانات .
فالتشريع الفرنسي التقليد كان قد وةرم التعةد لة األمةور التةي تةدخل فةي ن ةاق الحيةاة الخا ةة  ،كةاألمور التةي
تتعلةق بالشةرف واي تبةةار وحرمةة المسةكن والمراسةةالت والمحادثةات  .أمةا الفقةةه الفرنسةي  ،فقةد حةةاول وئةع قائمةةة
بالحايت أو األمور التي تتعلق بالحياة الخا ة لألفراد وتبنةي القئةاء الفرنسةي مةا ذهةب اليةه وانةب مةن هةذا الفقةه .
 6جٗظس جُد ٍٝجُط ٢ضمٔ٘ص دظحض٤سٛح ٗفٞـح ضطؼِن ذحُيفٞـ٤س لٖٔ هحتٔس جُطؽس٣ؼحش كٔ٤ح ٣حضٛ ٖٓ ٢رج جُلفَ ٝ ،جٗظس جُ٘فٞؾ جُط٢
ٝزدش كٛ ٢ر ٙجُدظحض٤س ك ٢جُؼد٣د ٖٓ ٓٞجهغ جُوحٗ ٕٞػِ ٠جالٗطسٗص جُط ٢ضطمٖٔ دظحض٤س جُؼحُْ ٜ٘ٓٝح http://www.uni- -:
ًٝ wuerzburg.de/law/index.htmlرُي ٓٞهغ جُيفٞـ٤س جُؼحُٔ ٢جُٔؽحز جُ ٚ٤كٔ٤ح ضودّ .www.internationalprivacy.org -:
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ةور

وكأ ثر لودل قئائي وفقاي تم سةن تشةريع خةاص بحمايةة ومةع ومعالوةة البيانةات الشخ ةية وتوةريم مختلةف
اي تداء لياا سواء من قبل القائمين ل مليات الومع ام من قبل الةير .
أما بالنسبة لن اق الخ و ية في النظام األمريكي  ،فقد حدده باألسةان الفقيةه األمريكةي بروسةر  - Prosserوتبنة
هةةذا التحديةةد القئةةاء األمريكةةي وا تمةةده أيئةةا المشةةرا األمريكةةي فةةي المدونةةة الثانيةةة ال ةةادرة ةةام  1977بشةةان
الخ و ية .
ويشةمل ن ةاق الحةق فةي الحيةةاة الخا ةة أو ( الخ و ةية ) فةي النظةام األمريكةةي  ،حمايةة األفةراد مةن أربةع ةةور
رئيسية لال تداء ل الخ و ية -
 -1التدخل في الحياة الخا ة للفرد ( حق الفرد في العالة )
 -2استخدام اسم أو فة الةير دون رئاه .
 -3إفشاء أسرار الحياة الخا ة للةير .
 -4اإلساءة ال سمعة الشخص في نظر الوماور كاستخدام اسمه ل نحو يسيء لسمعته دون إذنه .
ان توفير األداة القانونية لمواواة أخ ار المعالوة اآللية للبيانات الشخ ية قد ان لق كما اسةلفنا مةع م لةع السةبعينات
 ،وقةةةد قةةةادت دولةةةة السةةةويد ال ريةةةق بتشةةةريع خ و ةةةية البيانةةةات  ،وتبعتاةةةا الوييةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة بقةةةانون
الخ و ية ام  1974والذ أسن للمبادئ العامة  ،ويؤكةد قةانون الخ و ةية األمريكةي لعةام  1984الةذ يعتبةر
أقوت بكثير من سابقه ل إ الم األفراد بان سوالت شخ ية يتم ومعاا نام وحفظاا  ،ويع يام الحةق ليشةاهدوها
وي ححوها ويمنع من استخدام المعلومات التي تةم تاويةدها فةي أ ةره آخةر يةر التةي اودت مةن اولةه  .وفةي
المملكةةة المتحةةدة  ،فقةةد تةةم إقةةرار قةةانون حمايةةة البيانةةات ةةام  1984والةةذ فةةره ل ة كةةل التنظيمةةات التةةي لةةدياا
معلومةةات ةةن األفةةراد لة حواسةةيباا تسةةويل نةةوا البيانةةات التةةي لةةديام مةةن خةةالل مسةةول حمايةةة البيانةةات  ،ويمكةةن
القانون الموا نين من الح ول ل تعويه من خالل المحاكم الدينية إذا ما وود أن البيانةات الشخ ةية التةي لةديام
ليست دقيقة أو إذا ما ئاا هذا السول أو تم اإلف اح نه ال شخص ير م رح له .وقد وئع المشرا في ألمانيا
الةربية ام  1986قانون حماية البيانات (القانون المعدل لقانون  )1977متاامنةا مةع إقةرار قةانون ي ةرح باسةتخدام
ب اقات التعريف التي يتم قراءتاا بواس ة الحاسوب  ،ويفره ل كةل األلمةان الةةربيين أن يحملةوا ب اقةات ()ID
الوديدة مما يسم للسل ات خان البيانات ن حركة النان ل حواسيب مركاية  .وهو ما لقي معارئة لبة من
الكثيةةرين  ،بمةةا فةةيام موظفةةو حمايةةة البيانةةات فةةي الحكومةةات اإلقليميةةة  ،لمحاربةةة اسةةتخدام هةةذه الب اقةةات لمساسةةاا
بالحقوق الشخ ية .
وقد تأثرت ل نحو آخر العديد من الدول  ،بتشةريعات كةل مةن فرنسةا وأمريكةا وألمانيةا والسةويد فةي موةال التنظةيم
القةةانوني لحمايةةة الحيةةاة الخا ةةة  .ووةةاء نشةةا المنظمةةات الدوليةةة واإلقليميةةة المتقةةدم رئةةه  ،و لة نحةةو خةةاص ،
المنظمات األوروبية  ،ليؤ ر من واة  ،واود حماية البيانات الشخ ية والحق في الحيةاة الخا ةة  ،وليخلةق اتسةاقا
اما بين قوا د التشريعات الو نية لمختلف الدول التي سنت قوانين لحماية الخ و ية أو الحيةاة الخا ةة  ،فمثلةت
مبادئ القوا د اإلرشادية لمنظمة التعاون ايقت اد والتنمية  ،واتفاقيةة مولةن أوروبةا وقةرارات وتو ةيات السةوق
األوروبيةةة المشةةتركة  ،والمبةةادئ التوويايةةة المتعلقةةة باسةةتخدام ملفةةات األشةةخاص المعالوةةة آليةةا التةةي أ ةةدتاا اللونةةة
الفر ية لمنع التمييا وحماية ايقليات (هيئة تابعةة للمولةن ايقت ةاد واإلومةا ي فةي هيئةة األمةم المتحةدة)  ،مثلةت
إ ارا  -في حده األدن  -لكفالة اتساق وت ابق قوا د الحماية الخا ة والمعالوة اآللية للبيانات الشخ ية .
من هذا ايستعراه المووا والمكثف  ،فان قوانين الخ و ية تن و ل ثالث وائف رئيسة من القوا د -
اتولااى  -:ال ائفةةة المتعلقةةة بةةاقرار المبةةاد ء الرئيسةةة للحةةق فةةي الخ و ةةية ون ةةاق ا تةةراف الدولةةة بةةه وكفلتةةه
وايلتاامات المقررة لة ا لواةات العامةة والخا ةة فةي حقةل حمايةة البيانةات الشخ ةية واحتةرام الخ و ةية فيمةا
تمارسه من انش ة ومع ومعالوة البيانات الشخ ية باستخدام التقنية.
الثانية  -:القوا د التنظيمية وايورائية والمعايير  ،وهي تلك القوا د المتعلقة باليات ومةع البيانةات ومعالوتاةا ونقلاةا
وتحةةدد المعةةايير التةةي يتعةةين ل ة واةةات التقنيةةة وايت ةةايت التقيةةد باةةا ال ة وانةةب بحثاةةا فةةي واةةات رقابةةة حمايةةة
الخ و ية وتنظيم تشكيلاا و ملاا وبيان دورها وتحديد مااماا و الحياتاا يئاف الياا ايئةا القوا ةد ايورائيةة
الخا ة التي ت بق بالنسبة للحماية المدنية او الواائية المقررة في ن اق القوا د الموئو ية للحماية .
الثالثااة  -:القوا ةةد الموئةةو ية للحمايةةة المدنيةةة والونائيةةة  ،وتشةةمل ن ةةوص التوةةريم مةةع تحديةةد لالفعةةال المورمةةة
و قوباتاا  ،ائافة لبيان ن اق المسؤ ولية المدنية  ،وبيان الواةات محةل المسةاءلة و يةر ذلةك مةن قوا ةد موئةو ية
تتعلق بالحماية القانونية للبيانات الشخ ةية فةي كافةة مراحةل التعامةل التقنةي معاةا  .ويوئة الشةكل  3تاليةا اي ةار

العام لمحتوت تشريعات الخ و ية كما يوئ الودول رقم  1السمات العامة لتشريعات حماية الخ و ية .
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اٌشىً سلُ ِ 3ؾز ٜٛرشش٠ؼبد اٌخصٛص١خ

رشش٠ؼبد
اٌخصٛص١خ
اٌمٛاػذ اٌزٕظ١ّ١خ
ٚاالعشائ١خ ٚاٌّؼب١٠ش

ٔطبق االػزشاف ثبٌؾك
ٚلٛاػذ وفبٌزٗ
ٚؽّب٠زٗ
عذٚي سلُ 2

لٛاػذ اٌؾّب٠خ
اٌّٛضٛػ١خ اٌّذٔ١خ
ٚاٌغضائ١خ

( ج ول  2خصا م ومحموى مشريعات حماية الخصوصية )
مسماها الشا ا قوانين الخصوصية  Privacyاو قوانين حماية المعطيات . Data Protection laws
مشريعات حماية الحياا الخاصة من مخاطر المعالجة اإللكمرونية للبيانات الشخصية.
وصفها العا
هذه المشريعات جا ت كر فعل للمح يات الماي واجهمهاا الحيااا الخاصاة بسابط مخااطر المعالجاة
اتلية للبيانات الشخصاية واز ياا انشاطة جماا (  )Collectingومخازين (  )Storingومباا ل
مبرر وجو ها
ونقل البيانات (  ) Transmitting dataبالمقنيات الح يثة .
سنت هذه القوانين لحماية حق المواطنين فاي الخصوصاية وحماياة بياناامه الخاصاة واساراره
ه فها ونطاقها
ضمن قوا ا ارية وم نية وجزا ية.
فااي ااا  2968و لااى اثاار ق ا مااتممر اتم ا الممح ا ا ( طهااران ) لحقااوق اتنسااان ومناقشااة
الحقبة الزمنية
تنطالقها ومرميبها موضوع مخاطر مكنولوجيا المعلومات لى الحق في الخصوصية ظهارت هاذه المشاريعات كا ول
موجااة مشااريعية وق ا انطلقاات خااالل الساابعينات والثمانينااات  .وخضااعت لمع ا يالت ممماليااة خااالل
بين موجات
مشريعات المقنية الثمانينات والمسعينات .
حقوق اتنسان ( مح ي ا الحق في الحياا الخاصة )  ،والقانون الجنا ي (المستولية الجزا ية ان
الفرع القانوني ذو
اتخالل بواجبات المعالجاة و ان افشاا البياناات )  ،القاانون ات اره ( انظماة المنظاي ات اره ،
العالقة
وقوا نقل مبا ل المعلومات بين الهي ات الحكومية ) .
محلها ذو العالقة البيانات الشخصية المخزنة والمعالجة والممبا لاة بواساطة الكمبياومر وشابكات نقال المعلوماات (
بما فيها وفي مق ممها اتنمرنت).
بالمكنولوجيا
القوا ا القانونيااة المنظمااة لمعالجااة البيانااات ومخزينهااا فااي بنااود المعلومااات ومبا لهااا ومشاامل
القوا ااا الماااي محظااار جماااا المعلوماااات ون سااان قاااانوني وموجاااط جمعهاااا للغااارض المعلااان
واسامخ امها فااي هااذا الغاارض وحا ه  ،ومماايع الحااق فااي مصاحيحها ومعا يلها ماان اصااحابها  ،وت
محمواها بوجه
مجيز إفشاا ها ومقارر قوباات لاى القاا مين بالمعالجاة والامحك فاي هاذه البياناات نا اتخاالل
ا
بواجبامه ومقيي المستولية لى الموصل اليها من اتشخام الخاارجين ان المتسساة المعنياة
بالجما والمعالجة والمستولية ن افشا ها او اتبمزاز بواسطمها .

 -5آِ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌغشائُ اٌزمٕ١خ – اٌّب٘١خ ٚاٌّخبطش ٚاؽز١بعبد ؽّب٠خ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ
اٌالعٍى١خ .
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ِ 2-5ب٘١خ عشائُ اٌزمٕ١خ ِٚخبطش٘ب
ٓل ّٜٞؾسجتْ جُطو٘٤س جُؼحُ٤س ج ٝؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس ٓ ،لٜةٓ ّٞعةطكدظ ػِة ٠جُفةؼ٤د جُؼةحُٔ ،٢كرةحُسؿْ ٓةٖ جٕ ج ٍٝقحدغةس
ٓٞغوس الظحءز جظطيدجّ جٌُٔرٞ٤ضس ضسؾغ جُ ٠ػحّ  ، 1959كحٕ جُطؽس٣ؼحش جُطٝ ٢لؼص ُٔٞجؾٜس لعس ؾسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس
ضألسش قط ٠جٝجلس جُعرؼ٘٤حش ٓعِغ جُػٔحٗ٘٤حش ( ٝضٞـق ذأٜٗح ٓٞؾس جُطؽس٣غ جُػحٗ٤ةس ُطو٘٤ةس جُٔؼِٓٞةحش ٝجٜٗةح ٓٞؾةس
جُػٔحٗ٘٤حش ٓغ جٕ غٔس جٗعالم ُوٞجٗ ٖ٤ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس كةٓ ٢عِةغ جُعةرؼ٘٤حش ًٔةح ضوةدّ ص ٝذو٤ةص كة ٢قةدٝد لة٤وس ٝكة٢
جنحز ػدد ٓكدد ٖٓ جُدٝ ٍٝجال ٖٓ ْٛذُي ذوٗ ٢عحم جُكٔح٣ةس ٓةٖ ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس قطة ٠جُٞهةص جُكحلةس هحـةسج ػةٖ
جالقحنس ذٌَ ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ًٔح ظ٘س ٟكٔ٤ح ٣أض. ٢
جقدجظ ًػ٤سز ٗعٔؼٜح ٝضط٘حهِٜح ٝظحتَ جالػالّ  7ػٖ جٗٞجع كس٣دز ٖٓ ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ٝ ،زذٔح ٣ؼطود جُرؼك جٜٗةح قد٣ػةس
ٝزذٔح ظرد ذُي ضسجكن جُكد٣ع جُٞجظغ ػةٖ ٛةر ٙجُظةحٛسز ٓةغ ؼةٞ٤ع جالٗطسٗةص ٝضعةٞز ٛؿٔةحش ٓيطسهة ٢جُة٘ظْ  ،جُة٠
ٓةةد ٟجلطِعةةص ك٤ةة ٚجُٔلةةح ْ٤ٛكحـةةرف جُةةرؼك ٣وطفةةس جدزجًةة ٚذؽةةحٕ ؾةةسجتْ جٌُٔر٤ةةٞضس ػِةة ٠جٗؽةةعس ( جُٜةةحًسش ص  ،أ١
ٓيطسهٞٓ ٢جهغ جُٔؼِٓٞحش ٗٝظٔ ٚػرس جالٗطسٗص  ٌُٖ .قو٤وس قٞجدظ جؾسجّ جُطو٘٤ةس ٣سؾةغ جُة ٠جُعةط٘٤حش ٝجُعةرؼ٘٤حش ،
ٝهد جضيرش جؼٌحال ػد٣دز ٝجٗٔحنح ػد٣دز ٝضعٞزش جٗٔحنٜح لالٍ جُػٔحٗ٘٤حش ٝجُطعؼ٘٤حش ٌُٜ٘ ،ح ذحُطحً٤ةد ضؽةَٔ ًةَ ٛةرٙ
جالٗٔحن ٝال ضوق ػ٘د جٗٔحن جاللطسجهحش ك ٢ذ٤ثس جالٗطسٗص .
جٕ له جُكدظ جُؿسٓ ٢ك ٢ػحُْ جُطو٘٤ةس شجلةس ذحالٗؽةعس ؿ٤ةس جُٔؽةسٝػس  ،كٔةٖ جظةطـالٍ ٓرةسٓؽ كة ٢جقةد جُٔفةحزف
ظ٤عسض ٚػِٗ ٠ظحّ ٓحُٓ ٢ح ذك٤ع ٣و ّٞذصزع جٝجٓس ضط٤ف ُ ٚضكٓ َ٣ٞرحُؾ ٖٓ قعةحذحش جُصذةحتٖ جُة ٠قعةحخ ػحتةد ُة ٚجٝ
أل قد ؼسًحت ٚك ٢جُؿسّ ضٔ٤ٜدج ُالظةط٤الء ػِة ٠جُٔةحٍ ًٔ ،ةح قةدظ كةٓ ٢عِةغ جُعةرؼ٘٤حش كة ٢جُعة٣ٞد ٝجُٔحٗ٤ةح ٝظ٣ٞعةسج
ٝؿ٤سٛح  ،جُ ٠جُدل ٍٞد ٕٝضفس٣ف ج ٝضي َ٣ٞجُ ٠جقد جُ٘ظْ ٝجُؼرع ذحُر٤حٗةحش ٝجُٔؼِٓٞةحش جُٔيصٗةس ك٤ة ، ٚضـ٤٤سٛةح جٝ
ضك٣ٞسٛح ج ٝجٗؽحء ٓؼِٓٞحش ٤ٔٛٝس ج ٝجػحدز ضٞؾٜٜ٤ح جُةٛ ٠ةدف ؿ٤ةس جُٔسظةِس جُ٤ة ، ٚج ٝقطة ٠ضةدٓ٤سٛح ٓٝ ،ػحُٜةح آالف
جالٗؽعس جُؿسٓ٤س ذحظطيدجّ ذةسجٓؽ جُطيلةٝ ٢جػطةسجق جُر٤حٗةحش ٝجُل٤سٝظةحش ٝجُد٣ةدجٕ جالٌُطس٤ٗٝةس ٝجاللطسجهةحش ؿ٤ةس
جُوحٗ٤ٗٞس جػطرحزج ٖٓ ٓعِغ جُػٔحٗ٘٤حش ٝقط ٠جالٕ ٝ ،جُطً ٢حٗص ك ٢جؼٌحُٜح جال ٠ُٝضطْ ذطٞظةَ جُةدل ٍٞجُةٗ ٠ظةحّ ٓـِةن
ج ٖٓ ٝلالٍ جُدل ٍٞجُ ٠جُؽرٌحش جُيحـس ػةٖ ذؼةد  ،كأضحقةص جالٕ جالٗطسٗةص هةدزز جُةدل ٍٞػةٖ ذؼةد ٥ٝالف جالؾٜةصز
ٝهٞجػد جُر٤حٗحش .
 ٖٓٝجٗؽعس ضؼع َ٤جالٗظٔس ذحُرسٓؿ٤حش جُير٤ػةس ج ٝقطة ٠جُطةدٓ٤س جُٔةحدُٜ ١ةح ج ٝجظةطـالُٜح د ٕٝضفةس٣ف  ،جُة ٠جٗؽةعس
جُٜؿٔحش ػرس جالٗطسٗص ػِٞٓ ٠جهغ جُٔؼِٓٞحض٤س ُؿٜس ضؼع َ٤ػِٜٔح كٔ٤ح ٣ؼسف ذٜؿٔحش جٌٗحز جُيدٓةس ذحظةطيدجّ ضٌ٘٤ةي
ذع آالف جُسظحتَ جالٌُطس٤ٗٝس دكؼس ٝقدز ج ٝذحظطيدجّ جُو٘حذَ جُٔٞهٞضس ج ٝجُٔ٘عوةس ج ٝجُل٤سٝظةحش ج ٝؿ٤سٛةح ًٔةح قةدظ
ك ٢جُؼحّ جُٔحل 2000 ( ٢ص كٔ٤ح ٣ؼسف ذظحٛسز ضؼع َ٤ػَٔ جؼٜس ٓٞجهغ جالٗطسٗص .
جذٕ  ،غٔس جًػس ٖٓ ٓؿسد ؼيؿ ٣طٞظَ جُٜؿ ّٞػِٞٓ ٠هغ جٗطسٗةص ٓةٖ جُيةحزؼ ٝ ،زذٔةح ٌ٣ة ٕٞذُةي جظة َٜجُؽةسٝز ،
كؿةةسجتْ ج ٌُٔر٤ةةٞضس ؼةةِٔص جٗؽةةعس جُطؿعةةط جُفةة٘حػٝ ٢جالٓ٘ةة ، ٢جالظةةط٤الء ػِةة ٠جُر٤حٗةةحش ٝجُٔؼِٓٞةةحش ذجش جُؤ٤ةةس
جالهطفحد٣س ج ٝجُط ٢ضٔػَ هٔ٤ح ٓحُ٤س ًحُوٞ٤د جُٔفسك٤س  ،جؾسجء ضكة٣ٞالش ٤ٔٛٝةس ُِ٘وةٞد  ،ضةدٓ٤س جُٔؼع٤ةحش ٝضؽةٜ٣ٞح جٝ
جـع٘حع ذ٤حٗحش ٝٝغةحتن جٌُطس٤ٗٝةس ٤ٔٛٝةس  ،جالظةط٤الء ػِة ٠جزهةحّ ذعحهةحش جالتطٔةحٕ ٝجظةطيدجٜٓح ذؽةٌَ ؿ٤ةس ٓؽةسٝع
ُالظط٤الء ػِ ٠جُٔحٍ  ،جالظحءز ُعٔؼس جالكسجء ٝضكو٤س ْٛػرةس ٗعةرس زظةحتَ جٌُطس٤ٗٝةس ُٜةْ  ،جظةطـالٍ ٓٞجهةغ جالٗطسٗةص
ك ٢ضس٣ٝؽ ٓكط ٟٞؿ٤س هحٗ ٢ٗٞج ٝك ٢جدجزز ٗؽحن ؿ٤س هحًٗ ٢ٗٞحُؤحز ٝدػحزز جالنلحٍ .
جٜٗح جٗؽعس ال ضوطفةس ػِةٓ ٠ؿةسٓ ٖ٤ػطةحز ٣وةحزك ٕٞجٗؽةعطٓ ْٜةٖ جُيةحزؼ ،ذةَ جلعسٛةح ٓةح ٔ٣ةحزض ٓةٖ هرةَ ٓة ٞل٢
جُٔ٘ؽأز ذجضٜح  ،أ ٖٓ ١جُدجلَ ٤ُٝط ٖٓ جؼيحؾ ٣طٞظِ ٕٞجؾط٤حشج ؿ٤س ٓؽسٝع ٝجلطسجهح ُة٘ظْ جُٔؼِٓٞةحش ٓةٖ لةحزؼ
جُٔ٘ؽأز ٝ .ذحُٔلح ْ٤ٛجُطوِ٤د٣س ُالكؼحٍ  -جُط ٢ضيطِق ًٔح ظ٘س ٟػٖ جُعِ٤ًٞحش جُٔوسزز كةٗ ٢فةٞؾ جُطؿةس ْ٣جُوحتٔةس -
كحٕ ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ضٔطد ُطـع ٢جُعةسهس  ،جاللةطالض  ،جُطص٣ٝةس  ،جالقط٤ةحٍ  ،جالضةالف ٝجُطةدٓ٤س  ،جالكطةسجء  ،ضؼع٤ةَ
جُيدٓس  ،جالظطـالٍ ؿ٤س جُٔؽسٝع ُِٔحٍ  ،جاللسجز ذٔحٍ جُـ٤س  ..جُخ ٖٓ جالكؼحٍ جُط ٢زذٔح ضفَ قد جُوطَ .
جٕ جقد جؼٜس همح٣ح جاللطسجم ضمٔ٘ص كٜٗ ٢ح٣س جُػٔحٗ٘٤ةحش ٓؿٔٞػةس ٓةٖ جُٔةسجٛو ٖ٤جالُٔةحٕ جُةر ٖ٣ضٌٔ٘ةٓ ٞةٖ جُةدلٍٞ
جُ ٠جٗظٔس جُؼد٣د ٖٓ جُؽسًحش جالٓس٤ٌ٣س ٝؾٔغ ٓؼِٓٞحضٜح ذوفد ذ٤ؼٜح جُ ٠جُٔيحذسجش جُعٞك٤ط٤س ( ظحذوح ص ٝهد جًطؽةلص
ٛر ٙجُوم٤س ػةٖ نس٣ةن ضؼةح ٕٝجقةد ( جٌُٜةسشص ٓةغ ؾٜةحش جُطكو٤ةن ذك٤ةع هةدّ ُٜةح ًحكةس ٓؼِٓٞحضة ٚذؽةإٔ ً٤ل٤ةس قةدٝظ
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ٝذحُٔ٘حظرس ضعحٝ ْٛظحتَ جالػالّ ًػ٤سج ك ٢ضؽ ٚ٣ٞجُكدظ ج ٝك ٢ػدّ ظالٓس جُطؼحنٓ ٢غ ٗعحه ٚجُكو٤و. ٢
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جاللطسجهحش ٝجالٗظٔس جُٔعطٜدكس ٝ ،هد ًحٗص ٛر ٙجُوم٤س ٖٓ جًػس جُومح٣ح ج٤ٔٛس ذحُ٘عرس ُؿٜحش جُطكو٤ن كٔ٤ح ذؼةد ُٔ ،ةح
ًؽلط ٖٓ ٚضلحـ َ٤ػٖ جالُ٤حش جُطو٘٤س ٝجُٞظحتَ جُط ٢جظطيدٜٓح ٛإالء جٌُٜسش ك ٢جُكف ٍٞػِ ٠جُٔؼِٓٞحش .
٣ٝؼطٔةةد ضٌ٘٤ةةي جاللطةةسجم ( ٛةةحً٘ؽ  Hackingص ذؽةةٌَ جظحظةة ٢ػِةة ٠نر٤ؼةةس جالضفةةحٍ ذحُ٘ظةةحّ ٝٝظةةحتَ جالضفةةحالش
جُٔسضرعس ذ٘ظحّ جٌُٔرٞ٤ضس ٝ ،ضؼطٔد جٗؽعس جٌُٜسش جُطوِ٤د٣س ( ك ٢نٞزٛح جُردجت ٢ص ػِ ٠ضؿحٝش ًِٔحش جُعس جُط ٢ضكٔ٢
جٗظٔس جٌُٔر٤ةٞضس ٝ ،هةد ًحٗةص ضةطْ ػةٖ نس٣ةن ضئة ٖ٤جٌُِٔةس ضرؼةح ُِؽةيؿ جُٔعةطيدّ ج ٝجُٔإظعةس  ،ظةٔ٤ح ٝجٕ ؿحُر٤ةس
ًِٔحش جُعس ضٌٓ ٕٞسضرعس ذكٞجدظ ٝٝهحتغ ٝجظٔحء ٓأُٞكس ٓٝطفِس ذؽيؿ ٓعطيدٜٓح ( ضحز٣خ جُٔة٤الد  ،جظةْ جُصٝؾةس
 ،جظةةْ جُفةةد٣ن ج ٝجُفةةد٣وس  ،جظةةْ جُٔ٘ؽةةأز …… جُةةخ ص ٝهةةد ضعةةٞز جظةةِٞخ جُكفةة ٍٞػِةةًِٔ ٠ةةحش جُعةةس ػةةٖ نس٣ةةن
جظةةطيدجّ ذسٓؿ٤ةةحش جالقطٔةةحالش ٝزذعٜةةح ذحُ٘ظةةحّ جُٔ٘ةة ١ٞجلطسجهةةٓٝ . ٚةةغ ؼةةٞ٤ع جظةةطيدجّ جالٗطسٗةةص ٝجُةةسذه جُٞجظةةغ
ُِؽرٌحش جُٔكِ٤س ذحُؽرٌس جُؼحُٔ٤س كحٕ جظحُ٤د جٌُٜسش هد ضـ٤سش ،جذ جـرك٣ ٞؼطٔد ٕٝػِ ٠ػِٔ٤حش جُدل ٍٞػٖ نس٣ن
جُؽةةرٌس ٝجظةةطـالٍ ذسضًٞةةٞالش جالضفةةحالش جُٔعةةطيدٓس كٜ٤ةةح جٝ ٝظةةحتَ ضوفةة ٢جُر٤حٗةةحش جُيحـةةس ذحُٔعةةطيدٓٓ ٖ٤ػةةَ (
 web spoofingص ذؼد ؾٔؼٜح ٝضكِِٜ٤ح جٗٝعخ ًِٔحش جُعةس جُيحـةس ذٜةْ ًٝ ،ةرُي ػةٖ نس٣ةن جػطةسجق جُر٤حٗةحش
ٝجٗؽحء ٗظْ ٤ٔٛٝس ُالظطورحٍ ٝجُطٞؾ ٚ٤ضِطوه جُسظحتَ ٝػ٘ح ٖ٣ٝجُٔٞجهغ ٝضطظةحٛس ذأٜٗةح جُؿٜةس جُٔسظةِس جُٜ٤ةح  ،ذةَ جٜٗةْ
نٞزٝج ٝظحتَ ُطؿحٝش ًحكس جؾسجءجش جالٖٓ ً ،طؿحٝش ؾدزجٕ جُ٘ةحز ٝكةي ؼة٤لسجش جُطؽةل٤س ٝضؿةحٝش ذسٝضًٞةٞالش جٓةٖ
جُرس٣د جالٌُطسٝ ، ٢ٗٝؿ٤س ذُي ٖٓ ٝظحتَ ضو٘٤س .
ٝكٓ ٢سقِس ضعٞز جالضفحالش جُكحُ٤س  ،كحٕ جٗؽعس جٌُٜسش جٓطدش ذؽٌَ ًر٤س جُٗ ٠ظْ جُٜةحضق ٝجالضفةحالش ٝ ،جـةرف
ٗؽحن ْٜال ٣عطٜدف جٗظٔس جٌُٔرٞ٤ضس كوه  ،ذَ ضصج٣ةدش جٗؽةعس جاللطةسجم ُيعةٞن جُٜةحضق ٝجُةس ضعةؿ َ٤جُٜةحضق ٗٝظةحّ
جُرس٣د جُفٞضٝ ٢ؿ٤سٛح ٝ ،ؼحع ٓإلسج جـعالـ ٌٛسش جُٜحضق جُ ٠ؾحٗد ٌٛسش جٌُٔر٤ةٞضس ٣ٝ ،طرةغ جٌُٜةسش كة ٢قوةَ
جالضفحالش جُؼد٣د ٖٓ جُٞظحتَ جالٌُطس٤ٗٝس ٝزذٔح ذؼمٜح ٝظحتَ ٓحد٣س جُ ٠ؾحٗد جُٞظحتَ جالٌُطس٤ٗٝس ٖٓ جؾةَ جظةطسجم
جُعٔغ ٝجُطوحن جالضفحالش ٝضك َ٣ٞظ٤س جُر٤حٗحش ٝجالظط٤الء ػِٜ٤ح .
 ٖٓٝجٓػِس ؾسجتْ جٌُٜسش جُط ٢ضعطٜدف جُٜٞجضق قحدغس ٝهؼص ػحّ  1992ػ٘دٓح ضٌٖٔ جقد جُؽرحخ جالُٔحٕ قد٣ػ ٢جُعٖ
ٖٓ جلطسجم ٗظحّ جٌُٔرٞ٤ضس جُ٘حنن ُر٘ةي ( ذسٌِ٣ةص كةٛ ٢ةحٓرسؼ ص ٝجُةر٣ ١ةطْ ك٤ة ٚضص٣ٝةد جُر٘ةي ذحزهةحّ ذعحهةحش جالتطٔةحٕ
ٝذعحهةةحش جُر٘ةةي جُيحـةةس ذحُصذةةحتٖ ٝ ،أ٣مةةح ضعةةِ ْ٤جُ٘ظةةحّ زهةةْ جُطؼس٣ةةق جُؽيفةةًٝ ، ٢ةةرُي جالزهةةحّ جُعةةس٣س جُالشٓةةس
الظطؿحذس جُ٘ظحّ ٝ ،هد ضْ ٖٓ هرَ ٛرج جُٔيطسم ؾٔغ جُؼد٣د ٖٓ جُٔؼِٓٞحش ػٖ شذحتٖ جُر٘ٞى ٝجُكفة ٍٞػِةٓ ٠ػةَ ٛةرٙ
جالزهحّ .
ٝزذٔح ًحٗص جٗؽعس جُطؿعط جالٓ٘ ٢كٔ٤ح ٓمٝ ، ٠ضكد٣دج ك ٢قورس جُكسخ جُرحزدز جًػس جالٗؽةعس جُطة ٢ضعةطٜدف هٞجػةد
جُٔؼِٓٞحش جُعس٣س ج٣ح ًحٕ ؼٌَ ضيصٜ٘٣ح  ،آُ٤ح جّ ٣د٣ٝح  ٌُٖ ،جُطؿعط جُر ١ذةدج ك٤ة ٚجٌُٔر٤ةٞضس ٝظةِ٤س لعةسز ُِكفةٍٞ
ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش ك ٢جُلطسز جالل٤سز ٣ ،طٔػَ ك ٢جُكو٤وس ذحُطؿعط جُفة٘حػ . ٢كٌػ٤ةس ٓةٖ جُؽةسًحش جُٔط٘حكعةس كة٤ٓ ٢ةدجٕ
جُف٘حػس ٝجُيدٓحش ضعؼ ٠جُ ٠جُكف ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ظس٣س ٝجظسجز ـ٘حػ٤س ٝضؿحز٣س ػةٖ لفةٜٓٞح ٓةٖ جُؽةسًحش
ذوفد ٓكحُٝس ضكو٤ةن ٓ٘ةحكغ ج ٝضو٣ٞةس ٓسًصٛةح كة ٢جُعةٞم ُٝ ،ةْ ضؼةد كٌةسز شزع ٓ ٞةق القةد ٟجُؽةسًحش كة ٢ؼةسًس
ٓ٘حكعس جُٞظِ٤س جالٓػَ ُٔةح ض٘عة ١ٞػِ٤ةٓ ٚةٖ جقطٔةحالش جُلؽةَ كةً ٢ػ٤ةس ٓةٖ جالق٤ةحٕ ذعةرد جظةطسجض٤ؿ٤حش جُفةالق٤حش
جُ٤ ٞل٤ةةس ٝجُٔؼِٓٞةةحش جُٔفةةسـ ًؽةةلٜح ُِٔةة ٞل ٖ٤ضرؼةةح ُ ٞةةحتلٓٝ ْٜةةسجضر ، ْٜجُةة ٠ؾحٗةةد لعةةٞزز جقطٔةةحالش جٌُؽةةق
ٝضؼةس٣ك جُؽةةسًس ُِٔعةةإ٤ُٝس ٓ ،ةٖ ٘ٛةةح ًةةحٕ جظةطيدجّ ٝظةةحتَ جلطةةسجم ٗظةْ جٌُٔر٤ةةٞضس جالًػةةس كؼحُ٤ةس الٗؿةةحش جُطؿعةةط
جُفةة٘حػ ، ٢لحـةةس جٕ قؿةةْ جالظةةسجز جُطؿحز٣ةةس ٝجُفةة٘حػ٤س ٝجُٔؼِٓٞةةحش جُٔطؼِوةةس ذةةحالدجء ٝجالٗطةةحؼ ٝجُطعةة٣ٞن ٝقطةة٠
ؼإ ٕٝجُٔ ٞل ٖ٤ضؿد ٌٓحٜٗح دجلَ ِٓلةحش ٗٝظةْ جٌُٔر٤ةٞضس ٝ ،جُكفة ٍٞػِٜ٤ةح ٣ؼةد ٝجٓةسج كة ٢ؿح٣ةس جُعةُٜٞس جذج جٌٓةٖ
جُدل ٍٞجُ ٠جُ٘ظحّ جُر٣ ١كطٛ ١ٞر ٙجُٔؼِٓٞحش ٝ .ضؿدز جالؼحزز ٘ٛح جٕ جُكد٣ع ػٖ جُطؿعط جُف٘حػ٣ ٢طؼِن ذٞظةحتَ
جُطؿعط ٌُِؽق ػٖ جالظسجز جُطؿحز٣س ٤ُٝط ػِٔ٤س جالظط٤الء ػِ ٠ظس ضؿحزٓ ١ح لٖٔ جُٔل ّٜٞجُر٣ ١طمةٔ٘ ٚهةٞجٖٗ٤
جالظسجز جُطؿحز٣س ك ٢قوَ جٌُِٔ٤س جُلٌس٣س .
 ٖٓٝجؼٜس دػح ٟٝجُطؿعط جُف٘حػ ٢قحدغس جالظط٤الء ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش جُٔسظِس جُة ٠ؼةسًس ظة٘ٔ٤ط جالُٔحٗ٤ةس ٓةٖ هرةَ
جقد ٟؼسًحش جُف٘حػ٤س جُلسٗع٤س ٝجُٔطؼِوس ذؼسٝق ض٘ل٤ر ؼرٌس جُوعحزجش جُعس٣ؼس كًٞ ٢ز٣ح جُؿ٘ٞذ٤س  ٖٓٝجُكٞجدظ
جُط ٢قفِص ٓإلسج ٝجهؼس ضؿعط ؼ٤ٜسز ذ ٖ٤ؼسًط ٢ن٤سجٕ ػحُٔط ( ٖ٤جُر٘٣ٞؾ ٝج٣سذؿ ص .
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ٝجإلٗطسٗةةص أ ٝذةةحُٔل ّٜٞجُٔط٘حهةةَ قحُ٤ةةح ( ظح٣رسظةةر٤ط  Cyberspaceص ُةةد ٟؿحُر٤ةةس لرةةسجء جُطو٘٤ةةس ذ٤ثةةس ؿ٤ةةس آٓ٘ةةس جذج
ضيِلص ٝظحتَ جُكٔح٣س جُطو٘٤ةس ٝؿحذةص جدٝجش جُكٔح٣ةس جُوحٗ٤ٗٞةس ٝ ،8هةد ٓػِةص جالٗطسٗةص ذحُ٘عةرس ُِؼد٣ةد ٓةٖ جُٔؿةسٓ، ٖ٤
جٌُٔةةحٕ جُةةرٌٔ٣ ١ةةٖ ك٤ةة ٚضةةدٓ٤س ظةةٔؼس جُؽةةيؿ أ ٝجُؼٔةةَ  ،كٔؿةةسد لرةةس ػرةةس ٓٞهةةغ ٣ٝةةد (web siteص أٓ ٝةةٖ لةةالٍ
جُٔؿٔٞػحش جإللرحز٣س (News Groupص ٌٖٔ٣ 9إٔ ٣كدظ لسزج ًر٤ةسج ٝ ،ذُةي ذعةرد جالٗطؽةحز جُٞجظةغ ُِيرةس ذلؼةَ
ٓٔ٤صجش ؼرٌس جإلٗطسٗص ٝظسػس جٗطوحٍ جُٔؼِٓٞحش ػرسٛح  .جٕ جُوحٗ ٕٞال ٌٚ٘ٔ٣إٔ ٣وق ـحٓطح أٓحّ جُمسز جُر ١ضكدغةٚ
أٗؽعس جالكطسجء ٝئظحءز جُعٔؼس  Defamationػرس ٓٞهغ جالٗطسٗص (جُ٣ٞد ظح٣ص ص ٝجُرس٣ةد جإلٌُطسٗٝةٓٝ ٢ؿٔٞػةحش
جأللرحز ٣ٝ ،طؼ ٖ٤جٕ ض٘ؽأ ٓعإ٤ُٝحش هحٗ٤ٗٞس ػٖ ٛةر ٙجألكؼةحٍ ضؼةسق ٓسضٌرٜ٤ةح ُِٔوحلةحز ًة ٢ال ٣روة ٠جالػطوةحد جُعةحتد
ُدٔٓ ٟحزظٛ ٢ر ٙجألٗؽعس جٗ ٚال ٓعإ٤ُٝس ػِ ٠أكؼحُ ْٜجُٔسضٌرس ػرس جُيه .10 On line
جٕ جالٗطسٗص ٝكوح ُدزجظحش جالٖٓ جُٔؼِٓٞحض ٢ضطؼسق كٛ ٢ر ٙجُٔسقِس  ٖٓ -لٖٔ ٓح ضطؼسق ُ - ٚجُ ٠لعس ٛؿٔةحش
جٌٗةةحز جُيدٓةةس جُطةة ٢ضعةةطٜدف جّ ٓٞجهةةغ جُٔؼِٓٞةةحش ٝجُ٘ؽةةحن جالظةةطػٔحزٛٝ ، ١ؿٔةةحش جٌٗةةحز جُيدٓةةس 11ذحضةةص جُ٘ؽةةحن
جالذسشكٔ٤ح ٣ؼسف ذكسخ جُٔؼِٓٞحش  ،جذ ُْ ضوق ٛر ٙجُكسخ ػ٘د جُطؿعط جُٔؼِٓٞةحضٝ ٢جُطؿعةط جُفة٘حػ ٢ج ٝجالٓ٘ة٢
 ،ذَ جضؿٜص جُ ٠جُع٤عسز ػِ ٠جضؿحٛحش جُيدٓس جُٔؼِٓٞحض٤س ٝج ٜحز جُٔودزز ػِ ٠جُطلٞم ك ٢ػحُْ جالٗطسٗص.
ٝجذج ًةةحٕ جُرس٣ةةد جإلٌُطسٗٝةة ٢جكمةةَ ؼةة٢ء قفةةَ كةة ٢ػةةحُْ جالضفةةحالش ٓ٘ةةر جُٜةةحضق  ،كةةحٕ جالظةةطيدجّ جُيةةحنة ُِرس٣ةةد
جإلٌُطس ٖٓ ٢ٗٝهرَ جُٔ ٞل ٖ٤هد ٘٣ؽ٢ء ٓعإ٤ُٝس ـحقد جُؼَٔ  ،كحُرس٣د جإلٌُطسٓ ٢ٗٝةٖ ق٤ةع قو٤وطة ٚال ٣يطِةق ػةٖ
جُسظحُس  ،كِ٤ط ألٗٝ ٚظِ٤س ئٌُطس٤ٗٝس  ٌٕٞ٣ؿ٤س ذجش هٔ٤س ٓوحزٗس ذحُٞظحتَ جُطوِ٤د٣س ُالضفحٍ ٝضرحدٍ جُٔؼِٓٞةحش ٝ ،ئذج
ًحٕ ـحقد جُؼٔةَ ٓعةإٝال ػةٖ جُسظةحتَ جُطوِ٤د٣ةس  ،كحٗة ٚظةٓ ٌٕٞ٤عةإٝال ػةٖ جُرس٣ةد جإلٌُطسٗٝةٝ . ٢غٔةس ألعةحء هةد
ضسضٌد ٖٓ جُٔ ٞل ٖ٤ك ٢قوَ جُرس٣د جإلٌُطس ٢ٗٝضٔحٓح ًطِي جُطة ٢ضسضٌةد ٓة٘ ْٜكة ٢ذ٤ثةس جُسظةحتَ جُٞزه٤ةس  ،كوةد ٣ؼطةد١
جُٔ ٞق ػِ ٠قوٞم جُٔإُق  ،أ ٝػِ ٠جألظسجز جُطؿحز٣س  ،ج٣ ٝسظَ ٓحدز ضؼسق ُِٔعةإ٤ُٝس ٝ ،هةد ِ٣ةصّ جُؽةسًس ذؼوةد
أ ٝضفسف .
جٕ ٓيحنس جظطيدجّ جُرس٣د جإلٌُطسٓٝ ٢ٗٝح  ٌٚ٘ٔ٣إٔ ِ٣كن ذحُٔإظعحش ٖٓ ٓعإ٤ُٝحش ال ٣عةطدػ ٢ػةدّ جظةطيدجٓ ، ٚذةَ
ٓغ جُؼٌط  ،كحٕ جظطيدجٓ ٚك ٢ذ٤ثس جُطسجظَ قون ٌٓحظد ًػ٤سز أٜٔٛح ضٞك٤س جٌُِق جُٔحُ٤س  ٌُٖ ،جُٔعِةٞخ كة ٢جُٔوحذةَ
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ضؽ٤س جقفحت٤حش ٓؿٔٞػس ؿحزض٘س ُالذكحظ جُ ٠قو٤وس ٓلحدٛح جٕ ٗعةرس ضطةسجٝـ ٓةح ذة 50 ٖ٤جُة 75 ٠ذحُٔحتةس ٓةٖ لحدٓةحش ٣ٝةد ش ٌٓؽةٞكس ش
ٝجٕ جُٞلغ جالٓ٘ ٢ػِ ٠جُ٣ٞد ؿ٤س ٓعططد جُرطةس نروةح ُؿة ٕٞذعةٌحضٞز ٓ ،ةد٣س هعةْ جذكةحظ جٓةٖ جُؽةرٌس  ،كة ٢ؿةحزض٘س  .جلةق جُةٛ ٠ةرٙ
جُٔؼِٓٞس جُؤ٤س ٓؼِٓٞس جلس ٟج ٢ٛٝ ، ْٛجٕ ػدد جُرسٓؿ٤حش جُٔؿحٗ٤س جُٔطحقس ػِ ٠جُ٣ٞد ٝجُط ٌٖٔ٣ ٢جظةطيدجٜٓح كة ٢ػِٔ٤ةحش جاللطةسجم
هد ٗٔح ذؽةٌَ ًر٤ةس ٛٝ .ةر ٙجُرسٓؿ٤ةحش ضؿؼةَ ٓةٖ جٌُٔٔةٖ ال ١ؼةيؿ جٕ ٣وة ّٞذةحؾسجء ٓعةف ضِوةحتُٞٔ ٢جهةغ جالٗطسٗةص ٝجُركةع ػةٖ ٗوةحن
جُمؼق كٜ٤ح ٣ٝ ،ؽر ٚذُي جُطؿ ٍٞك ٢قٓ ٢ح ٝككؿ ًَ ذ٤ص ك ٚ٤ذكػةح ػةٖ ٗحكةرز ؿ٤ةس ٓٞـةدز ج ٝذةحخ ؿ٤ةس ٓـِةن ٣ٝ .وة ٍٞذعةٌحضٞز جٕ
جُٔٞجهغ جُط٣ ٢طْ جُٜؿ ّٞػِٜ٤ح ٝجظطـالُٜح ُ٤عةص ذحُمةسٝزز جُٔٞجهةغ جٌُرةسٝ ٟال ٣وطفةس جالٓةس ػِٜ٤ةح ٣ٝ ،مة٤ق كةٛ ٢ةرج جُفةدد ذوُٞة، ٚ
ذحُعرغ جُؽسًحش جٌُرس٣ ٟطْ ٜٓحؾٔطٜح جًػس ٖٓ ؿ٤سٛح  ،كٔٞهغ ٓحٌ٣سٝظةٞكص ٜ٣ةحؾْ كةً ٢ةَ ده٤وةس ٓةٖ جُ٤ةٌُٝ ّٞةٖ ذحظةطيدجّ ذسٓؿ٤ةحش
جُطِفؿ جُٔإضٔطس كحٕ ذحٌٓحٕ جُؼحذػ ٖ٤جٕ ٣وٞٓٞج ذٔعف ًحكس ٓٞجهغ جالٗطسٗص ذؽٌَ ضِوةحت ٢ذكػةح ػةٖ جُػـةسجش ٝ .كة ٢قة ٖ٤جٕ جُٔإظعةحش
ـحقرس ٛر ٙجُٔٞجهغ ٌٜ٘ٔ٣ح جالٗطرح ٙجُ ٠قدٝظ جاللطسجم ٝظد جُػـسجش ذؽٌَ ٓرحؼس  ،كحٕ جُرسٓؿ٤حش جُٔطٞكسز جالٕ ضص٣ةد ذؽةٌَ ًر٤ةس ٓةٖ
جقطٔحُ٤س جًطؽحف جُؼحذػُٜ ٖ٤ر ٙجُػـسجش جٝال ( جالٗطسٗص ٖٓ جالُق جُ ٠جُ٤حء ؾ  4ص .
 9جُٔؿٔٞػحش جإللرحز٣س أٓ ٝؿٔٞػس جأللرحز ً ٢ٛ news groupحُ٘ؽسجش جُٔطرحدُس ػرس جٌُٔرٞ٤ضس ٝ computer bulletin boardجُط٢
ُِٔ ٌٖٔ٣ال ٖ٤٣هسجءضٜح ػرس جُرس٣د جإلٌُطس.E-mail ٢ٗٝ
 (( 10جٕ جُؼد٣د ٖٓ جُوةحتٔ ٖ٤ػِةٞٓ ٠جهةغ جالٗطسٗةص قحُ٤ةح ال ٣ؼِٔة ٕٞجٗة ٚهةد ضةْ جلطةسجه ْٜجال ذؼةد قفة ٍٞجُكةدظ ٝ .زؿةْ جٕ ٘ٛحُةي ٓؿٔٞػةس
ًر٤ةةسز ٓةةٖ جُٔ٘طؿةةحش ٝجُيةةدٓحش جُٔطةةٞكسز ُص٣ةةحدز جالٓةةٖ ٓػةةَ ذسٓؿ٤ةةحش جًطؽةةحف جُةةدلالء  INTRUSION DETECTIONكةةحٕ
جُوحتٔ ٖ٤ػِ ٠جُؽرٌحش ال ٓ ٌْٜ٘ٔ٣ؼسكس ٓط ٠ضكدظ ٓكحُٝس اللطسجه ْٜج ٝجذج ٓح ًحٕ ذُةي هةد قةدظ ٓٝطة ٠صص (( ٓٝةغ جٗطؽةحز ٓؿٔٞػةحش
جُؼحذػ ٖ٤ػِ ٠جالٗطسٗص ٝض٘ٞع ضيففحضٜح كحٕ ٓعط ٟٞجُمسز جُر ٌٖٔ٣ ١جقدجغ ٚشجد ذؽٌَ ًر٤س كيالٍ ؼٜس ؼةرحن  /كرسج٣ةس جُٔحلة٢
هحّ جقد جُؼحذػ ٖ٤ذٞلغ ذ٤حٕ ـكلٓ ٢ص٣ق ػِةٞٓ ٠هةغ جقةد ٟجُؽةسًحش جٌُرةس ٟكة ٢جُٞال٣ةحش جُٔطكةدز ػةٖ ـةلوس ٤ٔٛٝةس ٓٔةح جد ٟجُة٠
جقدظ ضـ٤سجش ًر٤سز ك ٢جظؼحز جظٛ ْٜر ٙجُؽةسًس هرةَ جٕ ٣ةطْ جًطؽةحف جُيدػةس ٝ ،قعةد جذكةحظ ٓؿٔٞػةس ؿةحزض٘س كةحٕ ػِٔ٤ةس جلطةسجم
جقدز ٓػَ ٛر ٙضط٤ف جُٔؿحٍ ُؼِٔ٤س جقط٤حٍ ك ٢ظٞم جالظ ْٜذؤ٤س ٓ 4ال ٖ٤٣دٝالز ٣ٝ .و ٍٞذعٌحضٞز جٕ جالٗطسٗص ؾؼِص ػِٔ٤ةحش جالقط٤ةحٍ
جًػس ظُٜٞس ذطأغ٤س ظِر ٢جًرس صص ( جالٗطسٗص ٖٓ جالُق جُ ٠جُ٤حء ؾ  4ص
11
لالٍ ؼٜس ؼرحن  ، 2000هحّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼحذػ ٖ٤ذحظطيدجّ جظِٞخ ( ٛؿة ّٞجُكسٓةحٕ ٓةٖ جُيةدٓحشص Denial of Service attack
 ٞٛٝجظِٞخ ك ٢جُطيس٣د ٣ؼطٔد ػِ ٠جؿسجم ٓٞهغ ٓح ذكصّ ضأض ٢آٗ٤ح ٖٓ ػدز جؾٜصز لحدٓس ضْ جلطسجهٜح ٝجظةطيدجٜٓح ُرؼةع ٛةر ٙجُسظةحتَ
ٝ .زؿْ جٕ شٖٓ ضٞهق جُٔٞجهغ ٓٞلغ جُ٘وحغ ػٖ جُؼَٔ ًحٕ ك ٢جُٔطٞظه جهَ ٖٓ ظحػس ٝجقدز كحٕ جاللسجز جُ٘حضؿس ػٖ ٛر ٙجُٜؿٔةحش
ًحٗص لئس ق٤ع هدزش ٓؿٔٞػةس ٣ةحٌُٗ ٢الذكةحظ جٕ جُٔٞجهةغ جُطة ٢ضؼسلةص ُِٜؿٔةحش لعةسش قةٞجُ 1,2 ٢ذِ٤ة ٕٞدٝالز جٓسٌ٣ة( ٢
جالٗطسٗص ٖٓ جالُق جُ ٠جُ٤حء ؾ  10ص
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 ،ض٘ظ ْ٤جظطيدجٓ ٚلٖٔ ٓح  ٌٖٔ٣ضعٔ٤ط ( ٚظ٤حظس جُرس٣د جإلٌُطس ٢ٗٝك ٢جُؼَٔ ص ضسجػ ٢ضسض٤رحش جالظطيدجّ ٓةٖ ؾٜةس ،
 ٖٓٝؾٜس ألس ٟضٌٓ ٕٞدزًس ُِٔيحنس ٓكطحنس ُٔٞجؾٜطٜح .
ٝجٌُٔرٞ٤ضس ك ٢قحالش ٓؼ٘٤س هد ً ٌٕٞ٣حذٞظح ذحُ٘ظس جُ ٠لعٞزض ٚكٗ ٢ؽس جُٔؼِٓٞحش ٝ ،ضٔحٓح ًٔح ِ٣صّ جُؽحٛد ذطعةِْ٤
ٓكسز ًطحذ ٢كحٗ ٚهد ِ٣صّ ذاقمحز ٝئ ٜحز هحػدز ذ٤حٗحش ٓيصٗس ك ٢جٌُٔرٞ٤ضس  ،جٗ ٖٓ ٚجُع َٜجُع٤عسز ػِة ٠جُٞغةحتن
ػ٘دٓح ضٌ ٕٞذفلطٜح جُٞزه٤س جًػس ٖٓ جُع٤عسز ػِٜ٤ح ػ٘دٓح ضٌة ٕٞذفةلطٜح جُسهٔ٤ةس  ، Computerizedكرة ٖ٤أؼةسنس
ٝ Backup Tapesجُ٘عةةةخ ٝ Copiesجألهةةةسجؾ جُِ٘٤ةةةس ٝ ، Floppy Disksظةةةِس جُٜٔٔةةةالش
جُكلةةة
 ، Recyclebinكحٕ جُر٤حٗحش جُِٜٔٔس أ ٝجُٔدٓسز  Destroyedهد ضؿد نس٣وٜح ُِيرسجء ٝجُٔ٘ور ٖ٤كةِٓ ٢لحضةي ٌُؽةلٜح
ٓٝؼسكطٜح .

 0-5دٚس اٌىّجٛ١رش ف ٟاٌغشّ٠خ .
ِ٣ؼد جٌُٔرٞ٤ضس غالغس جدٝجز ك٤ٓ ٢دجٕ جزضٌحخ جُؿسجتْ ٝ ،دٝزج زت٤عح ك ٢قوَ جًطؽحكٜح  ،كلة ٢قوةَ جزضٌةحخ جُؿةسجتْ
ٌُِٔ ٌٕٞ٣رٞ٤ضس جالدٝجز جُطحُ٤س -:
االٚي -:لذ ٠ى ْٛاٌىّجٛ١رش ٘ذفب ٌٍغشّ٠خ (ٚ ، ) Target of an offenseرٌه وّب ف ٟؽبٌخ اٌدذخٛي غ١دش اٌّصدشػ
ثددٗ اٌدد ٝإٌظددبَ ا ٚصساػددخ اٌفب٠شٚعددبد ٌزددذِ١ش اٌّؼط١ددبد ٚاٌٍّفددبد اٌّخضٔددخ ا ٚرؼددذٍٙ٠ب ٚ ،وّددب فدد ٟؽبٌددخ
االعز١الء ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌّخضٔخ ا ٚإٌّمٌٛخ ػجش إٌظُ .
ٓٝةةٖ جٝلةةف جُٔظةةحٛس الػطرةةحز جٌُٔر٤ةةٞضس ٛةةدكح ُِؿسٔ٣ةةس كةة ٢قوةةَ جُطفةةسكحش ؿ٤ةةس جُوحٗ٤ٗٞةةس  ،ػ٘ةةدٓح ضٌةة ٕٞجُعةةس٣س
(  CONFIDENTIALITYص ٝجُطٌحِٓ٤ةةةةةةةةةةةةةةس أ ١جُعةةةةةةةةةةةةةةالٓس (  INTEGRITYص ٝجُوةةةةةةةةةةةةةةدزز أ ٝجُطةةةةةةةةةةةةةةٞكس
(  AVAILABILITYص  ٢ٛجُط٣ ٢طْ جالػطدجء ػِٜ٤ح  ،ذٔؼ٘ة ٠جٕ ضٞؾةٛ ٚؿٔةحش جٌُٔر٤ةٞضس جُةٓ ٠ؼِٓٞةحش جٌُٔر٤ةٞضس
ج ٝلدٓحض ٚذوفد جُٔعحض ذحُعس٣س ج ٝجُٔعحض ذحُعالٓس ٝجُٔكطٝ ٟٞجُطٌحِٓ٤س  ،ج ٝضؼع َ٤جُودزز ٝجٌُلحءز ُالٗظٔس ُِو٤ةحّ
ذحػٔحُٜح ٛٝ ،دف ٛرج جُ٘ٔه جالؾسجٓٗ ٞٛ ٢ظةحّ جٌُٔر٤ةٞضس ٝذؽةٌَ لةحؾ جُٔؼِٓٞةحش جُٔيصٗةس دجلِة ٚذٜةدف جُعة٤عسز
ػِ ٠جُ٘ظحّ د ٕٝضيٝ َ٣ٞد ٕٝجٕ ٣دكغ جُؽيؿ ٓوحذةَ جالظةطيدجّ (ظةسهس لةدٓحش جٌُٔر٤ةٞضس  ،جٝ ٝهةص جٌُٔر٤ةٞضس ص جٝ
جُٔعحض ذعالٓس جُٔؼِٓٞحش ٝضؼع َ٤جُوةدزز ُيةدٓحش جٌُٔر٤ةٞضس ٝؿحُر٤ةس ٛةر ٙجألكؼةحٍ جُؿسٓ٤ةس ضطمةٖٔ جذطةدجءج جُةدلٍٞ
ؿ٤س جُٔفسـ ذة ٚجُة ٠جُ٘ظةحّ جُٜةدف (  UNAUTHORIZED ACCESSص ٝجُطة ٢ضٞـةق ذؽةٌَ ؼةحتغ كةٛ ٢ةرٙ
جال٣حّ ذأٗؽعس جٌُٜسش ً٘ح٣س ػٖ كؼَ جاللطسجم (  HACKINGص .
ٝجالكؼحٍ جُط ٢ضطمٖٔ ظسهس ُِٔؼِٓٞحش ضطير جؼٌحٍ ػد٣ةدز ٓؼطٔةدز ػِة ٠جُعر٤ؼةس جُطو٘٤ةس ُِ٘ظةحّ ٓكةَ جالػطةدجء ًٝةرُي
ػِ ٠جُٞظةِ٤س جُطو٘٤ةس جُٔطرؼةس ُطكو٤ةن جالػطةدجء  ،كةحٌُٔرٞ٤ضسجش ٓيةحشٕ ُِٔؼِٓٞةحش جُكعحظةس ًحُِٔلةحش جُٔطؼِوةس ذحُكحُةس
جُؿ٘حت٤ةةس ٝجُٔؼِٓٞةةحش جُؼعةةٌس٣س ٝلعةةه جُطعةة٣ٞن ٝؿ٤سٛةةح ٛٝةةر ٙضٔػةةَ ٛةةدكح ُِؼد٣ةةد ٓةةٖ جُؿٜةةحش ذٔةةح كٜ٤ةةح ج٣مةةح ؾٜةةحش
جُطكو٤ن جُؿ٘حتٝ ٢جُٔ٘ظٔحش جالزٛحذ٤س ٝؾٜحش جُٔيحذسجش ٝجالؾٜصز جالٓ٘٤س ٝؿ٤سٛح ٝ ،ال ٣طٞهق ٗؽحن جاللطسجم ػِة٠
جُِٔلحش ٝجالٗظٔس ؿ٤س جُكٌ٤ٓٞس ذَ ٔ٣طد جُ ٠جالٗظٔس جُيحـس جُط ٢ضطمٖٔ ذ٤حٗحش هٔ٤س  ،كؼِ ٠ظر َ٤جُٔػحٍ هد ٣طٞـةَ
جقد جُٔيطسهُِ ٖ٤دل ٍٞجُٗ ٠ظحّ جُكؿص ك ٢جقد جُل٘حدم ُعةسهس جزهةحّ ذعحهةحش جالتطٔةحٕ ٝ .ضطمةٖٔ ذؼةك نٞجتةق ٛةرج
جُ٘ٔه أ ١جٌُٔرٞ٤ضس ًٜدف جٗؽعس ظسهس ٝجالػطدجء ػِ ٠جٌُِٔ٤س جُلٌس٣س ًعةسهس جالظةسجز جُطؿحز٣ةس ٝجػةحدز جٗطةحؼ ٗٝعةخ
جُٔف٘لحش جُٔكٔ٤س ٝضكد٣دج ذسجٓؽ جُكحظٞخ ٝ .ك ٢قحالش جلس ٟكحٕ جكؼحٍ جاللطسجم جُط ٢ضعطٜدف جٗظٔةس جُٔؼِٓٞةحش
جُيحـس ضعطٜدف ٓ٘حكغ ضؿحز٣س ج ٝجزلحء جنٔحع ؼيف٤س ًٔح جٕ جُٜدف كٛ ٢ر ٙجُعحتلس ٣طمٖٔ جٗظٔس ظةؿالش نر٤ةس
ٝجٗظٔس جُٜحضق ٝظؿالضٔٗٝ ٚحذؼ ضؼرثس جُر٤حٗحش ُِٔعطٝ ٖ٤ٌِٜؿ٤سٛح .
اٌضدبٔٚ -: ٟلدذ ٠ىد ْٛاٌىّج١دٛرش اداح اٌغشّ٠دخ السرىدبة عدشائُ رمٍ١ذ٠دخ A Tool in the commission of a
. traditional offense
ًٔح ك ٢قحُس جظطـالٍ جٌُٔرٞ٤ضس ُالظط٤الء ػِ ٠جالٓٞجٍ ذحؾسجء ضك٣ٞالش ؿ٤س ٓؽسٝػس ج ٝجظطيدجّ جُطو٘٤س ك ٢ػِٔ٤ةحش
جُطص٤٣ةق ٝجُطص٣ٝةس  ،ج ٝجظةطيدجّ جُطو٘٤ةس كةة ٢جالظةط٤الء ػِة ٠جزهةحّ ذعحهةحش جتطٔةةحٕ ٝجػةحدز جظةطيدجٜٓح ٝجالظةط٤الء ػِةة٠
جالٓٞجٍ ذٞجظعس ذُي  ،قط ٠جٕ جٌُٔرٞ٤ضس ًٞظةِ٤س هةد ٣عةطيدّ كة ٢ؾةسجتْ جُوطةَ ًٔ ،ةح كة ٢جُةدل ٍٞجُة ٠هٞجػةد جُر٤حٗةحش
جُفك٤س ٝجُؼالؾ٤س ٝضك٣ٞسٛح ج ٝضك٣ٞس ػَٔ جالؾٜصز جُعر٤س ٝجُٔيرس٣ةس ػرةس جُطالػةد ذرسٓؿ٤حضٜةح  ،جًٔ ٝةح كة ٢جضرةحع
جُٞظحتَ جالٌُطس٤ٗٝس ُِطأغ٤س ػِ ٠ػَٔ ذسٓؿ٤حش جُطكٌْ ك ٢جُعحتسز ج ٝجُعل٘٤س ذؽٌَ ٣إد ١جُ ٠ضدٓ٤سٛح ٝهطَ زًحذٜح .
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اٌضبٌش ٚ -:لذ ٠ى ْٛاٌىّجٛ١رش ث١ئخ اٌغشّ٠دخ ٚ ،رٌده وّدب فد ٟرخدض ٓ٠اٌجدشاِظ اٌّمشصدٕخ ف١دٗ ا ٚفد ٟؽبٌدخ اعدزخذاِٗ
ٌٕشش اٌّٛاد غ١ش اٌمبٔ١ٔٛخ ا ٚاعزخذاِٗ اداح رخض ٓ٠ا ٚارصبي ٌصفمبد رش٠ٚظ اٌّخذساد ٚأشطخ اٌشجىبد
االثبؽ١خ ٔٚؾ٘ٛب .
ٝنرؼح ٌُِٔ ٌٖٔ٣رٞ٤ضس جٕ ِ٣ؼد جالدٝجز جُػالغس ٓؼح ٓٝ ،ػحٍ ذُي جٕ ٣عطيدّ جقد ٓيطسهة ٢جٌُٔر٤ةٞضس ( ٛةحًسشص ؾٜةحشٙ
ُِطٞـَ د ٕٝضفس٣ف جُٗ ٠ظحّ ٓصٝد لدٓحش جٗطسٗص ( ٓػَ ٗظةحّ ؼةسًس جٓسٌ٣ةح ج ٕٝال٣ةٖ ص ٓٝةٖ غةْ ٣عةطيدّ جُةدلٍٞ
ؿ٤ةةس جُوةةحُٗ ٢ٗٞطٞش٣ةةغ ذسٗةةحٓؽ ٓيةةصٕ كةةٗ ٢ظحٓةة ( ٚأٗ ١ظةةحّ جُٔيطةةسم ص كٜةة ٞهةةد جزضٌةةد كؼةةال ٓٞؾٜةةح ٗكةة ٞجٌُٔر٤ةةٞضس
ذٞـلٛ ٚدكح ( جُةدل ٍٞؿ٤ةس جُٔفةسـ ذة ٚص غةْ جظةطيدّ جٌُٔر٤ةٞضس ُ٘ؽةحن ؾسٓة ٢ضوِ٤ةد ( ١ػةسق ٝضٞش٣ةغ جُٔفة٘لحش
جُٔوسـ٘س ص ٝجظطيدّ ًٔرٞ٤ضسً ٙر٤ثس جٓ ٝيصٕ ُِؿسٔ٣س ػ٘دٓح هحّ ذطٞش٣غ ذسٗحٓؽ ٓيصٕ كٗ ٢ظحٓ. ٚ
اِددب ِددٓ ؽ١ددش دٚس اٌىّج١ددٛرش فدد ٟاوزشددبف اٌغشّ٠ددخ  ،كةةحٕ جٌُٔر٤ةةٞضس ٣عةةطيدّ جالٕ ػِةةٗ ٠عةةحم ٝجظةةغ كةة ٢جُطكو٤ةةن
جالظطدالٌُُ ٢حكس جُؿسجتْ  ،ػٞلح ػٖ جٕ ؾٜحش ض٘ل٤ر جُوحٗ ٕٞضؼطٔد ػِ ٠جُ٘ظْ جُطو٘٤س ك ٢جدجزز جُٜٔةحّ ٓةٖ لةالٍ ذ٘ةحء
هٞجػد جُر٤حٗحش لٖٔ ؾٜحش جدجزز جُؼدجُةس ٝجُطعر٤ةن جُوةحٗٓٝ ، ٢ٗٞةغ ضصج٣ةد ٗعةحم ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس ٝ ،جػطٔةحد ٓسضٌرٜ٤ةح
ػِٝ ٠ظحتَ جُطو٘٤س جُٔطؿددز ٝجُٔطعٞزز  ،كحٗ ٚجـرف ُصجٓح جظطيدجّ ٗلط ٝظحتَ جُؿسٔ٣س جُٔطعٞزز ٌُِؽةق ػٜ٘ةح ٓ ،ةٖ
٘ٛةح ِ٣ؼةةد جٌُٔر٤ةةٞضس ذجضةة ٚدٝزج زت٤عةةح كةةً ٢ؽةةق ؾةةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس ٝضطرةةغ كحػِٜ٤ةةح ذةةَ ٝجذعةةحٍ جغةةس جُٜؿٔةةحش جُطدٓ٤س٣ةةس
ُٔيطسه ٢جُ٘ظْ ٝضكد٣دج ٛؿٔحش جُلح٣سٝظحش ٝجٌٗحز جُيدٓس ٝهسـ٘س جُرسٓؿ٤حش .
ِ 3-5ذ ٜوفب٠خ اٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ ٌّٛاعٙخ عشائُ اٌىّجٛ١رش ٚاالٔزشٔذ  -ضكد٣د ػحّ .
ضأظعص هٞجػد قٔح٣س جالٓٞجٍ ٖٓ ٓيحنس جُؿسٔ٣س ذٞؾ ٚػحّ ػِ ٠قٔح٣س جُٔحٍ جُٔحد ، ١أ ١جُٔحٍ ذ ٝجُٞؾٞد جُٔةحد، ١
ًٝرُي جُطؼحَٓ ٓةغ ٓكةَ جُؿسٔ٣ةس جُِٔٔةٞض ذ ١جُعر٤ؼةس جُٔحد٣ةس ٝ ،جُطؼحٓةَ ج٣مةح ٓةغ ظةِٞى ؾسٓة٘٣ ٢طٔة ٢جُة ٠ػةحُْ
جُعِ ٤ًٞحش جُٔحد٣س ٛٝ .رج ُ٤ط ٝهلةح ػِة ٠ضؽةس٣ؼحش ذؼٜ٘٤ةح جٗٔةح ٛة ٞجالضؿةح ٙجُطؽةس٣ؼ ٢جُؼةحّ ُٔيطِةق هةٞجٗ ٖ٤جُؼوٞذةحش
جُٔٞلٞػ٤س ج٣ح ًحٕ جُ٘ظحّ جُوحٗ ٢ٗٞجُر ١ض٘طٔ ٢جُ ٚ٤جٔ٣ ٝػَ ٓفدزج ُٜح ٝ .كٛ ٢رج جالنحز  ،كحٕ-:
 ؾسجتْ جُعسهس ذٞؾ ٚػحّ ضوغ ػِ ٠جُٔحٍ جُٔ٘و ( ٍٞجُٔحد ١ص ٝضطعِد كؼَ جاللر ج ٝجالظط٤الء ( ظةِٞى ٓةحد ١ص
.
 ؾسجتْ جالقط٤حٍ ذٞؾ ٚػحّ ضطعِد ظًِٞح ( ٓحد٣ح ص ٜ٣دف جُ ٠جٜ٣ةحّ (جٗعةحٕص ُدكؼةُ ٚطعةِٓ ْ٤ةحٍ ( ٓةحد ١ص جٝ
ٓح ك ٢قٌٔ.ٚ
 ؾسجتْ جُطص٣ٝس  ،ضطمٖٔ ضـ٤٤سج ك ٢جُكو٤وس ػٖ نس٣ن كؼَ ٓحد ٖٓ ١ق٤ع جالـَ ٣ ،وغ ػِٓ ٠كسز ( ٓحد١
ص.
 ؾسجت ْ جالػطةدجء ػِة ٠قسٓةس جُٔعةحًٖ ج ٝجالٓةحًٖ جُيحـةس  ،جكؼةحٍ دلةٓ ٍٞحد٣ةس ( ذحُؿعةد ص جُةٞٓ ٠لةغ ذٝ
ٝؾٞد ٓحد ( ١جٌُٔحٕ ص .
 ؾسجتْ جظحءز جالٓحٗس ج ٝجاللطالض  ،جكؼحٍ جظط٤الء ج ٝضفسف (ٓحد٣سص  ٖٓ -جُٔ ٞق جُؼحّ ذحُ٘عرس ُاللطالض
ٝ ،ؿ٤ةةس جُٔ ٞةةق ذحُ٘عةةرس الظةةحءز جالتطٔةةحٕ ٓ -كِٜةةح جُٔةةحٍ ( جُٔةةحد ١ص جٓ ٝةةح كةة ٢قٌٔةة ٚجُٔكةةحش ػِةة ٠ظةةرَ٤
جالٓحٗس ( جُك٤حشز ٘ٛح ٓحد٣س ص .
 ؾةسجتْ جالضةالف ٝجُطةدٓ٤س ٝجالػطةدجء ػِة ٠جٓةٞجٍ جُـ٤ةس ض٘عة ١ٞػِة ٠ظةِ٤ًٞحش جلةسجز ( ٓحد٣ةس ص ضٞؾة ٚجُة٠
جٓٞجٍ ( ٓحد٣س ص.
ٝذةةحُؼٔ ّٞكةةحٕ جُ٘فةةٞؾ جُؼحهر٤ةةس جُؼسذ٤ةةس كةةٛ ٢ةةرج جُكوةةَ ٓ -ةةغ جلةةطالف نل٤ةةق كٔ٤ةةح ذٜ٘٤ةةح ذحُ٘عةةرس ُؼ٘حـةةس جُؿسٔ٣ةةس
ٝجزًحٜٗح  -ضؼَٔ ( ضعرن ص ػ٘د جُطؼحَٓ ٓغ ٝهحتغ ٓحد٣س ٝظةِ٤ًٞحش ٓحد٣ةس ضؿةحٓ ٙكةَ ٓةحدٓ ، ١ةٖ ٘ٛةح ٣طؼة ٖ٤جٕ ضٌةٕٞ
ٓكَ ككؿ ٝضو ْ٤٤ػ٘د جُكد٣ع ػةٖ قٔح٣ةس جُٔؼِٓٞةحش ٝجٌُ٤حٗةحش ذجش جُعر٤ؼةس جُٔؼ٘٣ٞةس ٝ -ال ٗطكةدظ ٘ٛةح ػةٖ جُؤ٤ةس
جُٔحُ٤ةس  ،ال ٕ جُٔؼِٓٞةةحش ذكةةن جٓعةةص ذجش هٔ٤ةس ضلةةٞم جُٔٞؾةةٞدجش جُٔحد٣ةةس ٌُ٘٘ ،ةةح ٗطكةدظ ػةةٖ نر٤ؼةةس جُٔكةةَ ٝنر٤ؼةةس
جُعِٞى جُؿسٓٛ -٢رج جُطو ْ٤٤جظطٜدف جُركع ذٔد ٟجٌٓحٕ ضعر٤ن ٛر ٙجُ٘فٞؾ  ،أ ١جُ٘فٞؾ جُوحتٔس  ،ػِة ٠جالٗٔةحن
جُؿسٓ٤س جُٔعطؿدز ك ٢قوَ جٌُٔرٞ٤ضس ٝجالٗطسٗص ( ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ٝجالٗطسٗص ص .
جٕ ٓعةةأُس ًلح٣ةةس ٗفةةٞؾ جُطؿةةس ْ٣جُٔوةةسزز كةة ٢هةةٞجٗ ٖ٤جُؼوٞذةةحش جُطةة ٢ضؼةةحُؽ اٌغددشائُ اٌؼبد٠ددخ ُ٘ٝ -عةةٜٔ٤ح ٓؿةةحشج
جُطوِ٤د٣س  ،ال جٗطوحـح ٖٓ كؼحُ٤طٜح ذَ ٖٓ ذحخ ٓوحزٗطٜح ٓٝوحزٗس ٗفٞـٜح ذ٘فٞؾ جُطؿس ْ٣جُالشٓةس ُٔٞجؾٜةس جالؾةسجّ
جُٔعطؿد ك ٢ػحُْ ضو٘٤ةس جُٔؼِٓٞةحش  -وبٌغدشلخ ٚاالخدزالط ٚاالؽز١دبي ٚاعدبءح االِبٔدخ ٚاالردالف ٚاٌزغغدظ ٚاٌزض٠ٚدش
ُٔٞجؾٜس جٗٔحن جالؾسجّ جُٔعطكدغس ك٤ٓ ٢دجٕ جؾسجّ جُكٞظرس ً ،حٗص ٓكَ ؾدٍ كو ٢ٜجظةطٔس ٓ٘ةر ٓعِةغ جُعةرؼ٘٤حش كة٢
ٓيطِق د ٍٝجُؼحُْ  ،ذَ جٓطد جُؿةدٍ جُة ٠جُومةحء ق٤ةع قحُٝةص ذؼةك جالقٌةحّ جٗةصجٍ ٓؼع٤ةحش جٌُٔر٤ةٞضس ٓ٘صُةس جُٔةحٍ
جُٔحد ١جُٔ٘وٝ ٍٞضعر٤ن جُ٘فٞؾ ػِٝ ٚ٤ضٌ٤٤ق جُلؼَ الدلحُ ٚلٖٔ ؾسجتْ جالػطدجء ػِ ٠جالٓٞجٍ ٝ ،قح ٍٝؾحٗد ٖٓ
جُلوٝ ٚجُومحء جػطرحز جُٔؼع٤حش  -ذٞـلٜح ٗرمحش ًٜسٝذحت٤س جٌُطس٤ٗٝةس ٓ -ةٖ هر٤ةَ ٓلٜة ّٞجُوة ٟٞجُٔكةسشز ًحٌُٜسذةحء
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ج ٝجُ٘رمحش جُٜحضل٤س ٝجُطِـسجك٤س ٓ ًَ ٌُٖ ،كحٝالش ضع٣ٞةغ جُ٘فةٞؾ جُوحتٔةس ٜ٤ُٝةح ُطؽةَٔ ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس كؽةِص ،
ًٝحٕ ٓف٤س هسجزجش جُٔكحًْ جُدٗ٤ح جُط ٢ذٛرص ٛرج جُٔعِي ٗوك جقٌحٜٓةح ٓةٖ هرةَ جُٔكةحًْ جالػِة ٠دزؾةس ٝ ،جذج ًةحٕ
جُٔوحّ ال ٣طعغ ُٔؼحُؿس ٛر ٙجُٔعأُس ٝجضؿحٛحش جُلو ٚضلف٤ال  -ذحػطرحزٛح ٓكَ ٓؼحُؿس ؼٔ٤ُٞس ك ٢جٌُطحخ جُػحٗٛ ٖٓ ٢ةرٙ
جُٔٞظٞػس  -كحٗ٘ح ٌٗطل ٢ذحُو ٍٞجٕ جُدزجظةس جُطكِ٤ِ٤ةس ُٔيطِةق جالضؿحٛةحش جُلو٤ٜةس ٝجُومةحت٤س ج ٜةسش لصدٛس ٔصدٛ
اٌزغش ُ٠اٌزمٍ١ذ٠خ اٌغبئذح ػٓ االؽبطخ ثٙزٖ اٌغشائُ ٓٝ ،سد ذُي جُ ٠غالظ قوحتن جظحظ٤س -:
اٌؾم١مخ االٛٝ -: ٌٝٚة ٢جُطة ٢جٝلةك٘حٛح جػةالٓ ٙةٖ جٕ ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس ضعةطٜدف جُٔؼع٤ةحش ذجش جُعر٤ؼةس جُٔؼ٘٣ٞةس ،
كؼ٘دٓح  ٌٕٞ٣جٌُٔرٞ٤ضس ٛدكح ُِؿسٔ٣س كحٕ جُعِٞى ٣عطٜدف جُٔؼِٓٞحش جُٔيصٗس ك ٚ٤ج ٝجُٔ٘وُٞس ٓ٘ ٚج ٝجُٝ ٚ٤ػ٘دٓح ٌٕٞ٣
ٝظِ٤س الزضٌحخ جُلؼَ  ،كحٕ جُعِٞى ٣عطٜدف ذ٤حٗحش ضٔػَ هٔ٤ح ٓحُ٤س ج ٝجػطرحزج ٓحُ٤ح ٣ٝ ،ؿس ١جُلؼَ ج ٝجُعِٞى ذطٞظةَ
نةسم ضو٘٤ةس كةة ٢ذ٤ثةس ٓؼ٘٣ٞةس ٤ُٝعةةص كة ٢ذ٤ثةةس ظةِ٤ًٞحش ٓحد٣ةس ٝ .ػ٘ةةدٓح ٌ٣ة ٕٞذ٤ثةةس ُِؿسٔ٣ةس كةحٕ ٓكطةة ٟٞجُلؼةَ ؿ٤ةةس
جُٔؽسٝع  ٞٛجُٔؼِٓٞحش ؿ٤س جُٔؽسٝػس ًٔح  ٞٛجُكحٍ ك ٢ؾسجتْ جُٔكط ٟٞجُٔؼِٓٞحض ٢جُمحز.
اٌؾم١مخ اٌضبٔ١خ  -:جٕ ٓردأ جُؽسػ٤س جُؿ٘حت٤س ٘ٔ٣غ جُٔعحتِس جُؿ٘حت٤س ٓح ُْ ٣طٞكس جُ٘ؿ جُوةحٗ ، ٢ٗٞكةال ؾسٔ٣ةس ٝال ػوٞذةس
جال ذ٘ؿ ٓٝ ،طٓ ٠ةح جٗطلة ٠جُة٘ؿ ػِة ٠ضؿةسٓ ْ٣ػةَ ٛةر ٙجالكؼةحٍ جُطة ٢ال ضعحُٜةح جُ٘فةٞؾ جُوحتٔةس جٓط٘ؼةص جُٔعةإ٤ُٝس
ٝضكون جُوفٞز كٌٓ ٢حككس ٌٛرج ؾسجتْ .
اٌؾم١مددخ اٌضبٌضددخ  -:جٕ جُو٤ةةحض كةة ٢جُ٘فةةٞؾ جُؿ٘حت٤ةةس جُٔٞلةةٞػ٤س ٓكظةةٞز ٝؿ٤ةةس ؾةةحتص ٌ٣ٝ ،ةةحد ٘٣كفةةس كةة ٢جُكوةةَ
جُؿ٘حت ٢ذ٘فٞؾ جالؾسجءجش جُؿ٘حت٤س ًِٔح ًحٗص جـِف ُِٔطٓٝ ، ْٜإد ٟذُي جٓط٘حع ه٤حض جٗٔحن ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ػِة٠
جُؿسجتْ جُطوِ٤د٣س جُط ٢ضعةطٜدف جالٓةٞجٍ ٝجالػطرةحز جُٔةحُٓٝ . ٢ةٖ ؾٜةس جلةس ٟال ٣فةِف جُو٤ةحض ػِةٗ ٠فةٞؾ لحـةس
ذ٘ٞع ٖٓ جُؿسجتْ ًو٤حض ظةسهس جُٔؼِٓٞةحش ج ٝظةسهس ٝهةص جٌُٔر٤ةٞضس ػِة ٠جالظةط٤الء ػِة ٠جُوة ٟٞجُٔكةسشز ًحٌُٜسذةحء
ُطيِق ػِس جُو٤حض ٝالٕ ٌٛرج ٗفٞؾ ؼسػص لف٤فح ُطعحٍ جالٗٔحن جُط ٢ض٘ظٜٔةح ٛٝةٗ ٢فةٞؾ لحـةس ال ٣طٞظةغ
ك ٢جُو٤حض ػِٜ٤ح ذَ ال ٗرحُؾ جٕ هِ٘ح جٕ ؾصءج ٖٓ جُ٘فٞؾ جُيحـس ٣ؼد جظطػ٘حءج ػِ ٠جـَ ٝجالظطػ٘حء ال ٣طٞظغ ك. ٚ٤
ٛر ٙجُكوحتن جُط ٢ذدش ٝجلكس جٓحّ ؾٜحش جُطؽس٣غ ٝجُومحء ك ٢جُ٘ظْ جُٔوحزٗس ذؼد ؾدٍ نٝ َ٣ٞضوٝ ْ٤٤جظغ  ،جظطدػص
جٕ ضطدلَ جُؼد٣د ٖٓ جُةد ٍٝجالؾ٘ر٤ةس  -جُطة ٢ضوةحزخ هٞجٜٗ٘٤ةح هٞجٗ٘٘٤ةح جُؼوحذ٤ةس ذةَ ضؼةد جًػةس جضعةحػح ٓةٖ هٞجٗ٘٘٤ةح كةٛ ٢ةرج
جُؿحٗد  -جه ٍٞجظطدػ ٠ضدلَ جُٔؽسػ ٖ٤كٛ ٢ر ٙجُةدُ ٍٝطؼةد َ٣جُوةٞجٗ ٖ٤جُؿ٘حت٤ةس ج ٝظةٖ هةٞجٗ ٖ٤ؾد٣ةدز ُٔٞجؾٜةس ٛةرٙ
جُظحٛسز جُٔعطؿدز كرؼك جُد ٍٝػدُص هٞجٜٗ٘٤ح ذةحُ٘ؿ ـةسجقس ػِة ٠جٗةصجٍ ٓؼع٤ةحش جٌُٔر٤ةٞضس ٓ٘صُةس جُٔةحٍ جُٔةحد١
جُٔ٘وٝ ٍٞذُي ُطكون جٌٓحٗ٤ةس ضؿةس ْ٣جُٔؼطةد ٖ٣ػِةٛ ٠ةرج جُٔةحٍ ذ٘فةٞؾ ؾةسجتْ جُعةسهس ٝجالقط٤ةحٍ ٝجالضةالف ٝؿ٤سٛةح
ٌُٖ جالضؿح ٙجُـحُد جضؿٗ ٚك ٞظٖ ضؽس٣ؼحش ٓعةطوِس ُطؿةس ْ٣ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس ج ٝجظةطكدجظ ٗفةٞؾ ٓعةطوِس ٝجلةحكطٜح
جُ ٠ضؽس٣ؼحضٜح جُوحتٔس ٛٝرج  ،جُٔعِي جٓطةد ُ٤ؽةَٔ ٗلةط جُةد ٍٝجُطةٗ ٢كةص جُٔعةِي جال ٍٝكؼةحدش ُعةٖ ضؽةس٣ؼحش ؾد٣ةدز
ُؼدّ ًلح٣س جُطؼد٣الش جُط ٢جقدغطٜح .
جٕ ٝلغ ضؽس٣ؼحش لحـس ُٔٞجؾٜس لعس ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ٣سؾغ جُ ٠جٕ ضؽس٣ؼحش جُؼوةحخ جُعةحتدز ًٔةح ٛة ٞجُكةحٍ كة٢
ظحتس جُطؽس٣ؼحش جُؼسذ٤س ضأظعص ػِ ٠جٕ ٓكَ جالػطدجء دجتٔح ذ ٝنر٤ؼس ٓحد٣س ٝضعِرص ُكف ٍٞجُؿسٔ٣س ٝكن جُ٘ٔةٞذؼ
جُوحٗ ٢ٗ ٞجالظطكٞجذ ػِٛ ٠رج جُٔكَ جُٔحد ، ١كل ٢جُعسهس ٓػال ٓكِٜح جُفةحُف ُِٔعةحءُس جُٔ٘وة ٍٞجُٔةحد ١جُِٔٔةٞى ُِـ٤ةس
جُر ١ضْ ٗوِٝ ٚجالظط٤الء ػِ ٚ٤ذوفد جُطِٔي ٓٝ ،ػَ ٛرج جُطكد٣د ال  ٌٖٔ٣جٕ ٣ؽَٔ ٓؼع٤حش جٌُٔرٞ٤ضس الٜٗح ُ٤عص ٓ٘وةٞال
ٓحد٣ح ٝ ،هد ٣ػٞز جُؿدٍ ق٤ٌِٓ ٍٞطٜةح ًٔ ،ةح جٕ جالظةط٤الء ػِٜ٤ةح ج ٝػِةٓ ٠ةح ضٔػِةُ ٚةْ ٌ٣ةٖ ذعس٣ةن جُ٘وةَ ٝجالظةطكٞجذ ،
ٗٝلط جالٓس ٣وحٍ ػٖ ظحتس جُؿسجتْ جاللسٝ ٟكن ػ٘حـسٛح  ،كحالضالف ك ٢جُوحٗ٣ ٕٞوةغ ػِة٘ٓ ٠وةٓ ٍٞةحدٝ ، ١جُطص٣ٝةس
٣طعِد قف ٍٞجُطـ٤٤س كٓ ٢كسز ٝ ،ال ٣طٞكس ُرجًسز جٌُٔرٞ٤ضس ـلس جُٔكسز ػ٘د قفة ٍٞضص٣ٝةس ج ٝضالػةد ذحُر٤حٗةحش
جُٔيصٗس ػِٜ٤ح ٝ ،جالقط٤حٍ ٣طعِد جٕ ٣وغ ػِة ٠جٗعةحٕ ػةٖ نس٣ةن جالٜ٣ةحّ ٝجُةطٌٖٔ ٓةٖ جالظةط٤الء ػِةٓ ٠ةحٍ ٓ٘وة ٍٞجٝ
ؼ٢ء ٓحدٓ ١ودز ذحُٔحٍ  ،ك ٢ق ٖ٤جالقط٤حٍ كة ٢ؾسٔ٣ةس جٌُٔر٤ةٞضس ٣وةغ ػِة ٠جٌُٔر٤ةٞضس د ٕٝجٜ٣ةحّ ؼةيؿ ٓةح ج ٝضعةِْ٤
ُِٔحٍ ٝذجش جُؤ٣ ٍٞطد ٌَُ ؾسجتْ جُوحٗ ٕٞػ٘د ضكِ َ٤ػ٘حـسٛح  ٌَُ ،ذُةي ًةحٕ جالضؿةح ٙجُؼةحّ كة ٢ظةحتس جُةد ٍٝجُٔطوةدّ
جظةةطؼسجق ؾٜٞدٛةةح جُطؽةةس٣ؼ٤س  ،جُةة٘ؿ ػِةة ٠ؾةةسجتْ جالػطةةدجء ػِةةٓ ٠ؼع٤ةةحش جٌُٔر٤ةةٞضس ٣ ،مةةحف جُةة ٠ذُةةي جٕ جُؤ٤ةةس
جالهطفحد٣س جالظطسجض٤ؿ٤س ُِٔؼع٤حش ٝجُرسجٓؽ ٝأ٤ٔٛطٜح ك٤ٓ ٢دجٕ ظس٣س ٗظْ جُدُٝس ٝذسجٓؿٜةح جالهطفةحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤ةس
ٝجُع٤حظ٤س ٝجالهطفحد٣س جظطِصّ ٗفٞـح زجدػس ضطلن ٝلعٞزز ٛةر ٙجُؿةسجتْ ُٜ ،ةرج ضفةَ جُؼوٞذةحش ػِة ٠ذؼةك جٗةٞجع
ؾسجتْ جٌُٔرٞ٤ضس ك ٢جٓسٌ٣ح ٝجُٔحٗ٤ح ٝجُ٤حذحٕ جُ ٠جُعؿٖ ػؽس ٖ٣ظ٘س .
جٓةةحّ ٛةةرج جُٞجهةةغ ضؼةةدٗ ٝفةةٞؾ جُطؿةةس ْ٣جُٔوةةسزز كةة ٢هةةٞجٗ ٖ٤جُؼوٞذةةحش جُؼسذ٤ةةس ػ ةحؾصز ػةةٖ ٓٞجؾٜةةس لعةةس ؾةةسجتْ
جٌُٔرٞ٤ضس ٗٝ ،وفد ٘ٛح لعس جُؿسجتْ جُٞجهؼس ػِ ٠جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س ج ٝجُٔطؼِوس ذحُرٓةس جُٔحُ٤ةس  ،كةحذج ٓةح جلة٤ق جُةٛ ٠ةرج
جُٞجهغ ػدّ ٝؾٞد ٗفٞؾ ضؿسّ جكؼةحٍ جالػطةدجء ػِة ٠جُر٤حٗةحش جُؽيفة٤س جُٔيصٗةس كةٗ ٢ظةْ جُٔؼِٓٞةحش ٝذًٜ٘ٞةح  ،جٝ
ٗفٞـح ضكٔ ٢جُر٤حٗح ش ٓةٖ لعةس جُٔؼحُؿةس جالُ٤ةس ٝضٌلةَ قٔح٣ةس جُيفٞـة٤س  ،كحٗ٘ةح ٌٗة ٕٞجٓةحّ ٝجهةغ هةحضْ ُةٖ ضص٣ةَ
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هطحٓط ٚؿ٤س ؾٜٞد ٝضدجذ٤س ضؽس٣ؼ٤س قػ٤ػس ُعد جُة٘وؿ جُكحـةَ ٝج٣ؿةحد هٞجػةد ضكة٤ه ذٜةرج جُة٘ٔه جُيعةس ٝجُٔعةطؿد ٓةٖ
جٗٔحن جالؾسجّ .
جٓح ك ٢قوَ جُؿسجتْ جُط ٢ضعطٜدف جالػطدجء ػِ ٠جٌُِٔ٤س جُلٌس٣س ُِٔف٘لحش جُسهٔ٤س ٝ -جُطٗ ٢ؼحُؿٜح ك ٢جُلفَ جُطحُ، ٢
كةةحٕ ؿحُر٤ةةس جُةةد ٍٝجُؼسذ٤ةةس ٗفةةص ػِةة ٠جُكٔح٣ةةس جُؿ٘حت٤ةةس ٓةةٖ لعةةس ٛةةر ٙجُؿةةسجتْ لةةٖٔ ٓعةةؼ ٠جُطٞجكةةن ٓةةغ ٓطعِرةةحش
جالضلحه٤حش جُؼحُٔ٤س ٝضكد٣دج جضلحه٤س (ضسذط ٘ٓ -ظٔس جُطؿحزز جُد٤ُٝسصٌُٜ٘ ،ح ذحُطأً٤د قٔح٣س ٓرطعسز ٓةٖ ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس
ظٔ٤ح ٝجٗ٣ ٚؿس ١جلسجؼ ؾسجتْ جٌُِٔ٤س جُلٌس٣س ٖٓ ٗعحهٜح ذحػطرحزٛح ضسد ػِٓ ٠ف٘لحش جذدجػ٤س ضلسؽ كة ٢جٝػ٤ةس ٓحد٣ةس
ك ٢جُـحُد .

 -6اعزشار١غ١خ ؽّب٠خ اٌخصٛص١خ ٚآِ اٌّؼٍِٛبد ف ٟث١ئخ االػّبي االٌىزش١ٔٚخ.
ِب ٘ ٟاعزشار١غ١خ آِ اٌّؼٍِٛبد  Security Policy؟
جٕ جظطسجض٤ؿ٤س جٖٓ جُٔؼِٓٞحش  ،ج ٝظ٤حظس جٖٓ جُٔؼِٓٞحش ٓ ٢ٛؿٔٞػس جُوٞجػد جُط٣ ٢عروٜةح جالؼةيحؾ ُةد ٟجُطؼحٓةَ
ٓغ جُطو٘٤س ٓٝغ جُٔؼِٓٞحش دجلَ جُٔ٘ؽأز ٝضطفَ ذؽإ ٕٝجُدل ٍٞجُ ٠جُٔؼِٓٞحش ٝجُؼَٔ ػِٗ ٠ظٜٔح ٝجدجزضٜح .
ِب ٘ ٟا٘ذاف اعزشار١غ١خ آِ اٌّؼٍِٛبد ؟
ضٜدف جظطسجض٤ؿ٤س جٖٓ جُٔؼِٓٞحش جُ-: ٠
 ضؼس٣ةق جُٔعةطيدٓٝ ٖ٤جالدجز٣ة ٖ٤ذحُطصجٓةحضٝٝ ْٜجؾرةحض ْٜجُٔعِٞذةةس ُكٔح٣ةس ٗظةْ جٌُٔر٤ةٞضس ٝجُؽةرٌحش ًٝةةرُي
قٔح٣س جُٔؼِٓٞحش ذٌحكس جؼٌحُٜح ٝ ،كٓ ٢سجقَ جدلحُٜح ٓٝؼحُؿطٜح ٝلصٜٗح ٗٝوِٜح ٝجػحدز جظطسؾحػٜح .
ًٔ ح ضٜدف جالظطس جض٤ؿ٤س جُ ٠ضكد٣د جالُ٤حش جُط٣ ٢طْ ٖٓ لالُٜح ضكو٤ن ٝض٘ل٤ر جُٞجؾرحش جُٔكددز ػِةً ٠ةَ ٓةٖ
ُ ٚػالهس ذحُٔؼِٓٞحش ٗٝظٜٔح ٝضكد٣د جُٔعإ٤ُٝحش ػ٘د قف ٍٞجُيعس .
 ذ٤حٕ جالؾسجءجش جُٔطرؼس ُطؿحٝش جُطٜد٣دجش ٝجُٔيحنس ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ٝجُؿٜحش جُٔ٘حن ذٜح جُو٤حّ ذٜح ذرُي .
ِٓ اٌز٠ ٞؼذ اعزشار١غ١خ أِٓ اٌّؼٍِٛبد ؟؟
ُد ٟجػدجد ج٣س جظطسجض٤ؿ٤س ذؽإٔ جٖٓ جُٔؼِٓٞحش  ٢ٌُٝ ،ضٌٛ ٕٞر ٙجالظطسجض٤ؿ٤س كحػِةس ٘ٓٝطؿةس ٛٝحدكةس ال ذةد جٕ ٣عةحْٛ
ك ٢جػدجدٛح ٝضلٜٜٔح ٝضورِٜح ٝض٘ل٤ةرٛح ٓيطِةق ٓعةط٣ٞحش جُ٤ ٞلةس كة ٢جُٔ٘ؽةأز جُٞجقةدز جلةحكس جُة ٠قحؾطٜةح جُة ٠جُطؼةحٕٝ
ٝجُدػْ ج ٌُحَٓ ٖٓ جٌُحكس ٘ٛ ٖٓ ،ح كةحٕ جُٔؼ٘٤ة ٖ٤ذحػةدجد ظ٤حظةس جٓةٖ جُٔؼِٓٞةحش ٣طٞشػة ٕٞجُةٓ ٠سجضةد ٝؾٜةحش ػد٣ةدز
دجلةةَ جُٔ٘ؽةةأز ٌُ ،ةةٖ ذٞؾةة ٚػةةحّ ضؽةةَٔ ٓعةةإ ٢ُٝجٓةةٖ جُٔٞهةةغ ٓٝةةد٣س ١جُؽةةرٌحش ٓٝةة ٞلٝ ٢قةةدز جٌُٔر٤ةةٞضس ٓٝةةد٣س١
جُٞقةةدجش جُٔيطِلةةس كةة ٢جُٔ٘ؽةةأز ًٞقةةدز جالػٔةةحٍ ٝجُطعةة٣ٞن ٝجُركةةع ٝؿ٤سٛةةح ٝضؽةةَٔ ج٣مةةح كس٣ةةن جالظةةطؿحذس ُِكةةٞجدظ
ٝجالػعحٍ ٔٓٝػِٓ ٢ؿٞػحش جُٔعطيدٓٓٝ ٖ٤عط٣ٞحش جالدجزز جُؼِ٤ح جُ ٠ؾحٗد جالدجزز جُوحٗ٤ٗٞس .
ِز ٝرٛصف اعزشار١غخ آِ اٌّؼٍِٛبد ثبٔٙب ٔبعؾخ ؟؟
ٖٓ ق٤ع كؼحُ٤س جالظطيدجّ ٌُ -:ة ٢ضٞـةق جظةطسجض٤ؿ٤س جٓةٖ جُٔؼِٓٞةحش ذحٜٗةح جظةطسجض٤ؿس ٗحؾكةس ٣طؼة ٖ٤جٕ ضؼٔةْ ذؽةٌَ
ؼحَٓ ػًِ ٠حكةس هعحػةحش جالدج زز ٝجٕ ضٌةٓ ٕٞورُٞةس ٝجهؼ٤ةس ٓةٖ جُٔ٘ةحن ذٜةح ض٘ل٤ةرٛح جُة ٠ؾحٗةد ضةٞكس جالدُةس جُطٞؾ٤ٜ٤ةس
ٝجالزؼحد٣س ُمٔحٕ جدجٓس جُط٘ل٤ر ٝػدّ جُطوحػط كٝ ٚ٤جُط٘ل٤ر ٘ٛح  ٞٛجالظةطيدجّ جُلؼِة ٢ألدٝجش جُكٔح٣ةس جُطو٘٤ةس ٓةٖ ؾٜةس
ٝجُطعر٤ن جُلؼُِ ٢وٞجػد جُؼَٔ ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُر٤حٗحش ٗٝظٜٔح ٓةٖ ؾٜةس جلةسٝ ، ٟال ضكوةن جالظةطسجض٤ؿ٤س ٗؿحقةح جٕ ًةحٕ
غٔس ؿٔٞق كٜ٤ح ُٜرج ال ذد جٕ ضٌٝ ٕٞجلكس ده٤وس كٓ ٢كطٞجٛح ٓٝلٜٓٞس ُدً ٟحكس جُٔؼ٘. ٖ٤٤
أٓةةح ٓةةٖ ق٤ةةع جُٔكطةة -: ٟٞكةةحٕ جظةةطسجض٤ؿس جٓةةٖ جُٔؼِٓٞةةحش ضٔطةةد جُةة ٠جُؼد٣ةةد ٓةةٖ جُٔ٘ةةحق ٢جُٔطفةةِس ذةة٘ظْ جُٔؼِٓٞةةحش
ٝجدجزضٜح ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح جلحكس جُ ٠جُٔعةحتَ جُٔطؼِوةس ذحُٔؼِٓٞةحش ذجضٜةح ٝضؼحٓةَ جُـ٤ةس ٓةغ ٓؼِٓٞةحش جُٔ٘ؽةأز ٓ ،ةٖ ٘ٛةح
ضؽَٔ جالظطسجض٤ؿ٤س ظ٤حظس ٝجلةكس ذؽةإٔ جهط٘ةحء ٝؼةسجء جالؾٜةصز جُطو٘٤ةس ٝجدٝجضٜةح ٝ ،جُرسٓؿ٤ةحش ٝ ،جُكِة ٍٞجُٔطفةِس
ذحُؼَٔ ٝ ،جُكِ ٍٞجُٔطؼِوس ذةحدجزز جُ٘ظةحّ ًٔ .ةح ضؽةَٔ جظةطسجض٤ؿ٤س جُيفٞـة٤س جُٔؼِٓٞحض٤ةس ٛٝ ،ة ٢جُطة ٢ضكةدد ٓسجضةد
جُٔؼِٓٞحش ٝهٔ٤طٜح ٝٝـلٜح ٖٓ ق٤ع جُعس٣س ًٔح ضر ٖ٤جالظطػ٘حءجش جُط ٢ضؼطٔةدٛح جالظةطسجض٤ؿ٤س ػِة ٠قةن جُيفٞـة٤س
ُٔ ٞل ٢جُٔ٘ؽأز ٓغ ٓرسزجش ٛر ٙجالظطػ٘حءجش ً ،سهحذس جُرس٣د جالٌُطسٓ ٢ٗٝػال ج ٝزهحذةس جُةدل ٍٞجُة ٠جُٔ٘ؽةأز ج ٝزهحذةس
جُٞـ ٍٞجُِٓ ٠لحش جُٔعطيدٓ ٖ٤ذحُٔ٘ؽأز  ٖٓٝ .ق٤ع جُدل ٍٞجُ ٠جُؽرٌحش ٝجُٔؼِٓٞحش كةال ذةد ٓةٖ جظةطسجض٤ؿ٤س دلةٍٞ
ٝجلكس ضكدد قوٞم ٝجٓط٤ةحشجش ًةَ ؼةيؿ كة ٢جُٔ٘ؽةأز ُِٞـة ٍٞجُةِٓ ٠لةحش جٞٓ ٝجهةغ ٓؼ٘٤ةس كة ٢جُ٘ظةحّ جلةحكس جُة٠
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ظ٤حظةس ذؽةةإٔ جُطؼحٓةَ ٓةةغ جالضفةحالش جُيحزؾ٤ةةس  ،جُٔؼع٤ةحش جؾٜةةصز ٝٝظةحتَ جالضفةةحٍ جُٔعةطيدٓس  ،جلةةحكس جُرةةسجٓؽ
جُؿد٣دز  ،جظطسجض٤ؿ٤حش جُٔسجظِس ٓغ جاللس. ٖ٣
ٝضمْ جظطسجض٤ؿ٤س جُٔؼِٓٞحش ج٣مح جظطسجض٤ؿ٤س جالؼطسجًحش جُط ٢ضكدد ظ٤حظس جُٔ٘ؽأز ذؽإٔ جؼطسجًحش جُـ٤س ك ٢ؼرٌطٜح
جٗ ٝظٜٔح ًٝ ،رُي جظطسجض٤ؿ٤حش جُطؼحَٓ ٓةغ جُٔيةحنس ٝجاللعةحء ذك٤ةع ضكةدد ٓح٤ٛةس جُٔيةحنس ٝجؾةسجءجش جذةالؽ ػٜ٘ةح
ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ٝجُؿٜحش جُٔعإُٝس ػٖ جُطؼحَٓ ٓغ ٛر ٙجُٔيحنس .

ِب ِٕ٘ ٟطٍمبد ٚاعبط اعزشارغ١خ آِ اٌّؼٍِٛبد ؟؟
٣طؼ ٖ٤جٕ ض٘عِن جظطسجض٤ؿس جٖٓ جُٔؼِٓٞحش ٖٓ ضكد٣د جُٔيحنس  ،جؿسجق جُكٔح٣س ٞٓٝ ،جنٖ جُكٔح٣س ٝ ،جٗٔحن جُكٔح٣ةس
جُالشٓس ٝ ،جؾسجءجش جُٞهح٣س ٖٓ جُٔيحنس ٝ ،ضطِيؿ جُٔ٘عِوحش ٝجالظط جُط ٢ضر٘ة ٠ػِٜ٤ةح جظةطسجضؿ٤س جٓةٖ جُٔؼِٓٞةحش
جُوحتٔس ػِ ٠جالقط٤حؾحش جُٔطرح٘٣س ٌَُ ٓ٘ؽأز ٖٓ جالؾحذس ػٖ ضعحؤالش غالظ زت٤عس -:
ِبرا اس٠ذ اْ اؽّ ٟ؟؟
ِبرا اؽّ ٟاٌّؼٍِٛبد ؟؟

ِٓ
و١ف اؽّ ٟاٌّؼٍِٛبد ؟؟

 اغشاض ؽّب٠خ اٌج١بٔبد اٌشئ١غخ .
 - 1اٌغش٠خ  : CONFIDENTIALITYجُطأًد ٖٓ جٕ جُٔؼِٓٞحش ال ضٌؽق ٝال ٣عِغ ػِٜ٤ح ٖٓ هرَ جؼيحؾ ؿ٤س
ٓي ٖ٤ُٞذرُي .
 - 2اٌزىبٍِ١خ ٚعالِخ اٌّؾز : INTEGRITY ٜٛجُطأًد ٖٓ جٕ ٓكط ٟٞجُٔؼِٓٞحش ـك٤ف ُةْ ٣ةطْ ضؼدِ٣ة ٚج ٝجُؼرةع
ذٝ ٚذؽٌَ لحؾ ُٖ ٣طْ ضدٓ٤س جُٔكط ٟٞج ٝضـ٤س ٙج ٝجظطعؼحٗ ٚج ٝػٖ نس٣ن ضدلَ ؿ٤س ٓؽسٝع .
 - 3اعزّشاس٠خ رٛفش اٌّؼٍِٛبد ا ٚاٌخذِخ  -: AVAILABILITYجُطأًد ٖٓ جٕ ٓعطيدّ جُٔؼِٓٞحش ُٖ ٣طؼسق
جُ ٠جٌٗحز جظطيدجُٜٓ ٚح ج ٝدل ُٚٞجُٜ٤ح .
ِٕ بطك آِ اٌّؼٍِٛبد
 - 1آِ االرصبالد ٣ٝ :سجد ذأٖٓ جالضفحالش قٔح٣س جُٔؼِٓٞحش لالٍ ػِٔ٤س ضرحدٍ جُر٤حٗحش ٖٓ ٗظحّ جُ ٠جلس
 - 2آِ اٌىّجٛ١رش ٣ٝ :سجد ذ ٚقٔح٣س جُٔؼِٓٞحش دجلَ جُ٘ظحّ ذٌحكةس جٗٞجػٜةح ٝجٗٔحنٜةح ًكٔح٣ةس ٗظةحّ جُطؽةـ ٝ َ٤قٔح٣ةس
ذسجٓؽ جُطعر٤وحش ٝقٔح٣س ذسجٓؽ جدجزز جُر٤حٗحش ٝقٔح٣س هٞجػد جُر٤حٗحش ذحٗٞجػٜح جُٔيطِلس .
ٝال ٣طكون جٖٓ جُٔؼِٓٞحش د ٕٝضٞك٤س جُكٔح٣س جُٔطٌحِٓس ُٜر ٖ٣جُوعحػ ٖ٤ػرةس ٓؼةح٤٣س جٓ٘٤ةس ضٌلةَ ضةٞك٤س ٛةر ٙجُكٔح٣ةس ،
 ٖٓٝلالٍ ٓعط٣ٞحش جٖٓ ٓطؼددز ٓٝيطِلس ٖٓ ق٤ع جُعر٤ؼس .
 أّبط ِٚغز٠ٛبد آِ اٌّؼٍِٛبد
 - 1اٌؾّب٠خ اٌّبد٠دخ ٝ :ضؽةَٔ ًحكةس جُٞظةحتَ جُطة ٢ضٔ٘ةغ جُٞـة ٍٞجُةٗ ٠ظةْ جُٔؼِٓٞةحش ٝهٞجػةدٛح ًحالهلةحٍ ٝجُكةٞجؾص
ٝجُـسف جُٔكف٘س ٝؿ٤سٛح ٖٓ ٝظحتَ جُكٔح٣س جُٔحد٣س جُط ٢ضٔ٘غ جُٞـ ٍٞجُ ٠جالؾٜصز جُكعحظس .
 -2اٌؾّب٠خ اٌشخص١خ  ٢ٛٝ :ضطؼِن ذحُٔ ٞل ٖ٤جُؼةحِٓ ٖ٤ػِة ٠جُ٘ظةحّ جُطو٘ة ٢جُٔؼ٘ةٓ ٢ةٖ ق٤ةع ضةٞك٤س ٝظةحتَ جُطؼس٣ةق
جُيحـس ذٌَ ٓ٘ٝ ْٜضكو٤ن جُطدز٣د ٝجُطأُِٔ َ٤ٛطؼةحِٓ ٖ٤ذٞظةحتَ جالٓةٖ جُة ٠ؾحٗةد جُةٞػ ٢ذٔعةحتَ جالٓةٖ ٓٝيةحنس
جالػطدجء ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش .
 - 3اٌؾّب٠خ االداس٠خ ٣ٝ :سجد ذٜح ظ٤عسز ؾٜس جالدجزز ػِ ٠جدجزز جُ٘ظْ جُٔؼِٓٞةحش ٝهٞجػةدٛح ٓػةَ جُةطكٌْ ذحُرسٓؿ٤ةحش
جُيحزؾ٤س ج ٝجالؾ٘ر٤س ػٖ جُٔ٘ؽأز ٓٝ ،عحتَ جُطكو٤ن ذحلالالش جالٖٓ ٓٝ ،عحتَ جالؼسجف ٝجُٔطحذؼس ألٗؽةعس جُسهحذةس
جلحكس جُ ٠جُو٤حّ ذحٗؽعس جُسهحذس لٖٔ جُٔعط٣ٞحش جُؼِ٤ح  ٖٓٝلٜٔ٘ح ٓعحتَ جُطكٌْ ذحالؼطسجًحش جُيحزؾ٤س .
 - 4اٌؾّب٠خ االػالِ١خ -اٌّؼشف١خ ً :حُعة٤عسز ػِة ٠جػةحدز جٗطةحؼ جُٔؼِٓٞةحش ٝػِة ٠ػِٔ٤ةس جضةالف ٓفةحدز جُٔؼِٓٞةحش
جُكعحظس ػ٘د جضيحذ جُوسجز ذؼدّ جظطيدجٜٓح .
 اٌّخبطش
٘ٛحى ٓيحنس ػد٣دز  ٌٖٔ٣جٕ ضٞجؾٗ ٚظحّ جُٔؼِٓٞحش ذٔح كة ٢ذُةي جٗظٔةس جُطؿةحزز جالٌُطس٤ٗٝةس ٝجذةسش ٛةر ٙجُٔيةحنس ٓةح
: ٢ِ٣
 - 1جلطسجم جالٗظٔس ٣ٝ :طكون ذُي ذدل ٍٞؼيؿ ؿ٤س ٓي ٍٞذرُي جُٗ ٠ظحّ جٌُٔر٤ةٞضس ٝجُو٤ةحّ ذأٗؽةعس ؿ٤ةس ٓفةسـ
ُ ٚذٜةح ًطؼةد َ٣جُرسٓؿ٤ةحش جُطعر٤و٤ةس ٝظةسهس جُر٤حٗةحش جُعةس٣س ج ٝضةدٓ٤س جُِٔلةحش ج ٝجُرسٓؿ٤ةحش ج ٝجُ٘ظةحّ جُٔ ٝؿةسد
جالظطيدجّ ؿ٤س جُٔؽسٝع ٣ٝ .طكون جالهطكةحّ ذؽةٌَ ضوِ٤ةدٓ ١ةٖ لةالٍ جٗؽةعس ( جُطو٘٤ةغ ٝجُطيلة ٢ص ٣ٝةسجد ذة ٚضظةحٛس
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جُؽيؿ جُٔيطسم ذحٗ ٚؼيؿ جلس ٓفسـ ُ ٚذحُدل . ٍٞج ٖٓ ٝلةالٍ جظةطـالٍ ٗوةحن جُمةؼق كة ٢جُ٘ظةحّ ًطؿةحٝش
جؾسجءجش جُع٤عسز ٝجُكٔح٣س ج ٖٓ ٝلالٍ جُٔؼِٓٞحش جُط٣ ٢ؿٔؼٜح جُؽيؿ جُٔيطسم ٖٓ ٓفحدز ٓحد٣س جٓ ٝؼ٘٣ٞةس ،
ًحُط٘و٤د ك ٢هٔحٓس جُٔ٘ؽأز ُِكف ٍٞػًِِٔ ٠حش جُعس جٓ ٝؼِٓٞةحش ػةٖ جُ٘ظةحّ ج ٝػةٖ نس٣ةن جُٜ٘دظةس جالؾطٔحػ٤ةس
ًدل ٍٞجُؽيؿ جُٞٓ ٠جهغ ٓؼِٓٞحش قعحظس دجلَ جُ٘ظحّ ًٌِٔحش جُعس ج ٝجٌُٔحُٔحش جُٜحضل٤س .
 - 2جالػطدجء ػِ ٠قن جُطي٣ٝ : َ٣ٞطْ ٖٓ لالٍ ه٤حّ جُؽيؿ جُٔي ُٚ ٍٞجظطيدجّ جُ٘ظحّ ُـسق ٓح ذحظطيدجٓ ٚك ٢ؿ٤س
ٛرج جُـسق د ٕٝجٕ ٣كفَ ػِ ٠جُطي َ٣ٞذرُي ٛٝ ،رج جُيعس ٣ؼد ٓةٖ جأللعةحز جُدجلِ٤ةس كة ٢قوةَ جظةحءز جظةطيدجّ
جُ٘ظحّ ٖٓ هرَ ٓ ٞل ٢جُٔ٘ؽأز  ٞٛٝ ،هد  ٌٕٞ٣ج٣مح ٖٓ جاللعحز جُيحزؾ٤ةس ً ،حظةطيدجّ جُٔيطةسم قعةحخ ؼةيؿ
ٓي ُٚ ٍٞذحظطيدجّ جُ٘ظحّ ػٖ نس٣ن ضئًِٔ ٖ٤س جُعس جُيحـةس ذة ٚج ٝجظةطـالٍ ٗوعةس لةؼق ذحُ٘ظةحّ ُِةدل ٍٞجُ٤ةٚ
ذعس٣ن ٓؽسٝع ج ٖٓ ٝؾصء ٓؽسٝع  ٖٓٝغْ جُو٤حّ ذحٗؽعس ؿ٤س ٓؽسٝػس .
 - 3شزجػةس ٗوةحن جُمةةؼق  :ػةحدز ٘٣ةةطؽ ٛةرج جُيعةةس ػةٖ جهطكةةحّ ٓةٖ هرةَ ؼةةيؿ ؿ٤ةس ٓفةةسـ ُة ٚذةةرُي جٓ ٝةٖ لةةالٍ
ٓعطيدّ ٓؽسٝع ضؿحٝش قدٝد جُطي َ٣ٞجُٔٔ٘ٞـ ُ ٚذك٤ع ٣و ّٞجُؽيؿ ذصزع ٓدلَ ٓح ٣كون ُ ٚجاللطسجم كٔ٤ح ذؼةد
 ٖٓٝ .جؼٜس جٓػِس شزجػس جُٔيحنس قفحٕ نسٝجد ٛٝ ،ة ٞػرةحزز ػةٖ ذسٗةحٓؽ ٣ةإد ١ؿسلةح ٓؽةسٝػح كة ٢جُظةحٛس
ٌُ٘ ٌٖٔ٣ ٚجٕ ٣عطيدّ ك ٢جُيلحء ُِو٤حّ ذ٘ؽحن ؿ٤س ٓؽةسٝع ً ،ةحٕ ٣عةطيدّ ذسٗةحٓؽ ٓؼحُؿةس ًِٔةحش حٛس٣ةح ُطكس٣ةس
ٝض٘ع٤ن جُ٘فٞؾ ك ٢ق ٌٕٞ٣ ٖ٤ؿسل ٚجُكو٤و ٢نرحػةس ًحكةس ِٓلةحش جُ٘ظةحّ ٗٝوِٜةح جُةِٓ ٠ةق ٓيلة ٢ذك٤ةع ٌٔ٣ةٖ
ُِٔيطسم جٕ ٣و ّٞذعرحػس ٛرج جُِٔق ٝجُكف ٍٞػِٓ ٠كط٣ٞحش جُ٘ظحّ .
ٓ - 4سجهرس جالضفحالش  :ذد ٕٝجلطسجم ًٔرٞ٤ضس جُٔؿ٘ ٢ػِ٣ ٚ٤طٌٖٔ جُؿحٗ ٖٓ ٢جُكف ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ظس٣س ؿحُرح ٓح
ضٌ ٖٓ ٕٞجُٔؼِٓٞحش جُط ٢ضعٓ ُٚ َٜعطورال جلطسجم جُ٘ظةحّ ٝذُةي ذرعةحنس ٓةٖ لةالٍ ٓسجهرةس جالضفةحالش ٓةٖ جقةدٟ
ٗوحن جالضفحٍ ج ٝقِوحضٜح .
 - 5جػطسجق جالضفحالش ًٝ :رُي ذد ٕٝجلطسجم جُ٘ظحّ ٣و ّٞجُؿحٗ ٢كٛ ٢ر ٙجُكحُس ذحػطسجق جُٔؼع٤حش جُٔ٘وُٞس لالٍ
ػِٔ٤س جُ٘وَ ٣ٝؿس ١ػِٜ٤ح جُطؼد٣الش جُط ٢ضط٘حظد ٓغ ؿسق جالػطدجء ٣ٝ ،ؽةَٔ جػطةسجق جالضفةحالش ه٤ةحّ جُؿةحٗ٢
ذيِن ٗظحّ ٝظة٤ه ٔٛٝة ٢ذك٤ةع ٌ٣ة ٕٞػِة ٠جُٔعةطيدّ جٕ ٔ٣ةس ٓةٖ لالُة٣ٝ ٚةصٝد جُ٘ظةحّ ذٔؼِٓٞةحش قعحظةس ذؽةٌَ
نٞػ. ٢
 - 6جٌٗحز جُيدٓس ٣ٝ :طْ ذُي ٖٓ لالٍ جُو٤حّ ذأٗؽعس ضٔ٘غ جُٔعطيدّ جُؽسػ ٖٓ ٢جُٞـ ٍٞجُ ٠جُٔؼِٓٞحش ج ٝجُكفٍٞ
ػِ ٠جُيدٓس ٝجذسش جٗٔحن جٌٗةحز جُيدٓةس جزظةحٍ ًٔ٤ةس ًر٤ةسز ٓةٖ زظةحتَ جُرس٣ةد جالٌُطسٗٝة ٢دكؼةس ٝجقةدز جُةٞٓ ٠هةغ
ٓؼ ٖ٤ذٜدف جظوحن جُ٘ظحّ جُٔعطورَ ُؼدّ هدزض ٚػِ ٠جقطٔحُٜح ج ٝضٞؾ ٚ٤ػدد ًر٤س ٖٓ ػ٘ح ٖ٣ٝجالٗطسٗص ػِةٗ ٠كة ٞال
٣ط٤ف ػِٔ٤س ضؿصتس قصّ جُٔٞجد جُٔسظِس كطإد ١جُ ٠جًطظح جُيحدّ ٝػدّ هدزض ٚػِ ٠جُطؼحَٓ ٓؼ. ٚ
 - 7ػدّ جالهسجز ذحُو٤حّ ذحُطفسف ٣ٝ :طٔػَ ٛرج جُيعس كة ٢ػةدّ جهةسجز جُؽةيؿ جُٔسظةَ جُ٤ة ٚج ٝجُٔسظةَ ذحُطفةسف
جُر ١ـدز ػً٘ ، ٚإٔ ٌ٘٣س جٗ٤ُ ٚط  ٞٛؼيف٤ح جُر ١هحّ ذحزظحٍ نِد جُؽسجء ػرس جالٗطسٗص
 اٌٛلب٠خ ِٓ ِخبطش االػزذاء ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد
ك٤ٓ ٢دجٕ قٔح٣س جالضفةحالش ٝقٔح٣ةس جٌُٔر٤ةٞضس ٣ؼرةس ػةٖ جؾةسجءجش جُٞهح٣ةس ذيةدٓحش جالٓةٖ ٝ ،ال ٣وفةد ذٜةح جُيةدٓحش
ذحُٔؼ٘ ٠جُٔؼسٝف ٝ ،جٗٔةح جنِةن ٛةرج جُطؼر٤ةس ؾةسجء ٗؽةٞء ؼةسًحش ٓطيففةس ذةأٖٓ جُٔؼِٓٞةحش ضوةدّ ٛةر ٙجُيةدٓحش ،
ٝذحُؼٔ ّٞكحٕ ٘ٛحى لٔعس جٗٞجع جظحظ٤س ُيدٓحش جألٓةٖ ضعةطٜدف قٔح٣ةس لٔعةس ػ٘حـةس زت٤عةس كة٤ٓ ٢ةدجٕ جُٔؼِٓٞةحش
: ٢ٛٝ
 - 1خذِبد ( ٚعبئً ) ؽّب٠خ اٌزؼش٠ف ٛ Identification and Authenticationر ٙجُيدٓحش ضٜدف جُ ٠جُطػرةص ٓةٖ
جُ٣ٜٞس ٝضكد٣دج ػ٘دٓح ٣و ّٞؼيؿ ٓح ذحُطؼس٣ق ػٖ ٗلع ٚكحٕ ٛر ٙجُيدٓحش ضٜدف جُ ٠جُطػرةص ٓةٖ جٗةٛ ٚة ٞجُؽةيؿ
ٗلعُٜٝ ٚرج كحٕ جُطؼس٣ق ٣ؼد جُٞظحتَ جُط ٢ضكٔ ٖٓ ٢جٗؽعس جُطيلٝ ٢جُطٌ٘س ٘ٛ ٖٓٝح كحٕ ٘ٛةحى ٗةٞػٓ ٖ٤ةٖ لةدٓحش
جُطؼس٣ق جال ٍٝضؼس٣ق جُؽيف٤س ٝجؼٜس ٝظحتِٜح ًِٔحش جُعس ٝغحٜٗ٤ح جُطؼس٣ق ذأـَ جُٔؼِٓٞحش ًحُطػرص ٖٓ أـَ
جُسظحُس .
 - 2خذِبد ( ٚعبئً ) اٌغ١طشح ػٍ ٝاٌذخٛي ٛٝ : Access Controlر ٙجُيدٓحش ضعطيدّ ُِكٔح٣س لد جُةدل ٍٞؿ٤ةس
جُٔؽسٝع جُٓ ٠فحدز جالٗظٔس ٝجالضفحالش ٝجُٔؼِٓٞحش ٣ٝؽَٔ ٓل ّٜٞجُدل ٍٞؿ٤س جُٔفسـ ذ ٚألؿسجق لةدٓحش
جالٓةةٖ جالظةةطيدجّ ؿ٤ةةس جُٔفةةسـ ذةةٝ ٚجالكؽةةحء ؿ٤ةةس جُٔفةةسـ ذةةٝ ، ٚجُطؼةةد َ٣ؿ٤ةةس جُٔفةةسـ ذةةٝ ، ٚجالضةةالف ؿ٤ةةس
جُٔفسـ ذٝ ، ٚجـةدجز جُٔؼِٓٞةحش ٝجالٝجٓةس ؿ٤ةس جُٔفةسـ ذٜةح ُٜٝةرج كةحٕ لةدٓحش جُةطكٌْ ذحُةدل ٍٞضؼةد جُٞظةحتَ
جال٤ُٝس ُطكو٤ن جُطيٝ َ٣ٞجُطػرص ٓ٘. ٚ
 - 3خددذِبد ( ٚعددبئً ) اٌغددش٠خ ٛ :Data and message Confidentialityةةر ٙجُيةةدٓحش ضكٔةة ٢جُٔؼِٓٞةةحش ٓةةٖ
جالكؽحء ُِؿٜحش ؿ٤س جُٔفسـ ُٜح ذحُكف ٍٞػِٜ٤ح ٝ ،جُعس٣س ضؼ٘ ٢ذؽٌَ ػحّ جللحء جُٔؼِٓٞحش ٖٓ لةالٍ ضؽةل٤سٛح
ػِ ٠ظر َ٤جُٔػحٍ ج ٖٓ ٝلالٍ ٝظحتَ جلسً٘ٔ ٟغ جُطؼسف ػِ ٠قؿٜٔح جٓ ٝودجزٛح ج ٝجُؿٜس جُٔسظِس جُٜ٤ح .
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 - 4خذِبد ( ٚعبئً ) ؽّب٠خ اٌزىبٍِ١دخ ٚعدالِخ اٌّؾزدٛ :Data and message Integrity ٜٛةر ٙجُيةدٓحش ضٜةدف
جُ ٠قٔح٣س ٓيحنس ضـ٤٤س جُر٤حٗحش لالٍ ػِٔ٤حش جدلحُٜح جٓ ٝؼحُؿطٜح جٗ ٝوِٜح ٝػِٔ٤س جُطـ٤٤س ضؼ٘ ٢ذٔل ّٜٞجالٖٓ ٘ٛةح
جالُـحء ج ٝجُطك٣ٞس ج ٝجػحدز ضعؿ َ٤ؾصء ٜٓ٘ح ج ٝؿ٤س ذُي ٝضٜدف ٛر ٙجُٞظحتَ ج٣مح جُ ٠جُكٔح٣س ٖٓ جٗؽةعس ضةدٓ٤س
جُٔؼع٤حش ذؽٌَ ًحَٓ ج ٝجُـحءٛح د ٕٝضي. َ٣ٞ
 - 5خذِبد ( ٚعبئً ) ِٕغ االٔىبس ٛٝ :Non-repudiationر ٙجُيدٓحش ضٜدف جُ٘ٓ ٠غ جُؿٜةس جُطة ٢هحٓةص ذحُطفةسف
ٖٓ جٌٗحز قفٗ ٍٞوَ جُر٤حٗحش ج ٝجُ٘ؽحن ٖٓ هرِٜح .
ٝضؼد جُيدٓحش جُئط جُٔطودٓس ٓ٘حنن جُكٔح٣س جالظحظ٤س ك ٢قوَ جُٔؼِٓٞحش  ،كحُكٔح٣ةس ٣طؼة ٖ٤جٕ ضٔطةد جُة ٠جُطؼس٣ةق ،
جٗؽعس جُدل ، ٍٞجُعس٣س  ،ظالٓس جُٔكط٘ٓ ، ٟٞغ ػدّ جالٌٗحز .
ِبرا ػٓ اعزشارغ١خ آِ االٔزشٔذ ؟؟؟
ض٘فد جظطسجض٤ؿس أٖٓ جُٔؼِٓٞحش ك ٢قوَ ضكو٤ن أٖٓ جالٗطسٗص ػِٞٓ ٠جلغ غالظ  -:أٖٓ جُؽرٌس  ،أٖٓ جُطعر٤وةحش ،
أ ٓةةٖ جُةة٘ظْ ًٝ .ةةَ ٜٓ٘ةةح ٘٣عةة ١ٞػِةة ٠هٞجػةةد ٓٝطعِرةةحش ضيطِةةق ػةةٖ جاللةةس٣ٝ ٟطؼةة ٖ٤جٕ ضٌةة ٕٞجٗظٔةةس جالٓةةٖ كةةٛ ٢ةةرٙ
جُٔٞجلغ جُػال ظ ٓطٌحِٓس ٓغ ذؼمةٜح قطة ٠ضكوةن جُٞهح٣ةس جُٔعِٞذةس الٜٗةح ذةحُؼٔ ّٞض٘عة ١ٞج٣مةح ػِة ٠جضفةحٍ ٝجزضرةحن
ذٔعط٣ٞحش جالٖٓ جُؼحٓس ًحُكٔح٣س جُٔحد٣س ٝجُكٔح٣س جُؽيف٤س ٝجُكٔح٣س جالدجز٣س ٝجُكٔح٣ةس جالػالٗ٤ةس ٝ .كٔ٤ةح ضوةدّ جؼةسٗح
جُ ٠جُؼ٘حـس جُٔطفِس ذأٖٓ جُ٘ظْ ٝجُرسٓؿ٤حش ٝجُٔؼع٤حش ٝذو ٢جٕ ٗؽ٤س كٛ ٢رج جُٔوحّ جُ ٠جٖٓ جُؽرٌحش -:
جٕ ٓح ٣كٔ ٖٓ ٠لالٍ جٖٓ جُؽرٌس  ٞٛػِٔ٤س جالضفحٍ ٝجُطرحدٍ ذ ٖ٤جقد ًٔرٞ٤ضسجش جُؽرٌس (جُ٘ظةحّ جُٜ٘ةحت ٢ظةٞجء جًةحٕ
ٗظحّ جُصذ ٕٞجٕ ٗظحّ جُٔعطم٤ق ( جُيحدّ ص ٝذًٔ ٖ٤ر٤ةٞضس جلةس لةٖٔ جُؽةرٌس  ،كةحذج جزضةره جُ٘ظةحّ جُٜ٘ةحت ٢ذحالٗطسٗةص
ٓرحؼسز دٝ ٕٝؾٞد ٝظحتَ جٖٓ ٓح ذٛ ٖ٤رج جُ٘ظحّ ٝجُؽرٌس كحٕ ج٣س قصٓس ذ٤حٗحش ٓسظِس هد ِ٣كن ذٜح ٓح : ٢ِ٣
أ  -هد ٣طْ ضـ٤سٛح لالٍ ػِٔ٤س جُ٘وَ
خ  -هد ال ضظٜس ٖٓ ق٤ع ٓفدزٛح ٖٓ جُؿٜس جُط ٢هدٓص ٜٓ٘ح
ؼ  -هد ضٌ ٕٞؾصء ٖٓ ٛؿ٣ ّٞعطٜدف جُ٘ظحّ
د  -هد ال ضفَ جُ ٠جُؼ٘ٞجٕ جُٔسظِس جُٚ٤
ٛـ  -هد ٣طْ هسجءضٜح ٝجالنالع ػِٜ٤ح ٝجكؽحءٛح ٖٓ جُـ٤س .
ٜ٣ٝدف أٖٓ جُؽرٌحش ٖٓ ؾٜس جلس ٟجُ ٠قٔح٣س جُؽرٌس ٗلعٜح ٝج ٜحز جُػوس ُدٓ ٟعةطيدّ جُ٘ظةحّ جُٜ٘ةحت ٢ذطةٞكس ٝظةحتَ
جُكٔح٣ةةس كةة ٢ضؼحِٓةةٓ ٚةةغ جُؽةةرٌس ًٝةةرُي ج ٜةةحز جُؽةةرٌس ذجضٜةةح ذحٜٗةةح ضكطةة ٟٞػِةةٝ ٠ظةةحتَ جٓةةٖ ال ضطعِةةد ٓؼٜةةح جٕ ٌ٣ةةٕٞ
ًٔرٞ٤ضس جُٔعطيدّ ٓكط٣ٞح ػِٝ ٠ظحتَ لحـس .
ٝضطمٖٔ ٝظحتَ جٖٓ جُؽرٌس ٓح - : ٢ِ٣
 - 1جُطؼس٣ق ٝجُعالٓس ٖٓ لالٍ ضص٣ٝد ٗظحّ جُٔعطورَ ذحُػوس ك ٢قٔح٣س قصّ جُٔؼِٓٞحش ٝجُطأًد ٖٓ جٕ جُٔؼِٓٞحش جُطة٢
ٝـِص ُْ ٣طْ ضؼدِٜ٣ح .

 - 2السرية حماية محتوت حام المعلومات من ايفشاء اي للواات المرسلة الياا .
 - 3جُطكٌْ ذحُدل : ٍٞضو٤د جالضفحالش ذكفسٛح ٓح ذ ٖ٤جُ٘ظحّ جُٔسظَ ٝجُ٘ظحّ جُٔعطورَ .
ِب ِ٘ ٟشرىضاد االعزشار١غ١خ اٌزشش٠ؼ١خ اٌٛطٕ١خ ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد؟
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ئٕ جُع٤حظس جُطؽس٣ؼ٤س كٓ ٢ؿحٍ جألكؼحٍ جُٔؼطرسز ؾسجتْ ًٔر٤ةٞضس ٝؾةسجتْ جٗطسٗةص ٣ ،لطةسق إٔ ضإظةط ػِة٠
إٔ جُٔفِكس جُط٣ ٢كٜٔ٤ح جُوحٗ ٢ٛ ٕٞجُكن ك ٢جُٔؼِٓٞحش ٝكةن ضةٞجشٕ ٣سجػةً ٠لحُةس ضةدكوٜح ٝض٘ظةٓ ْ٤ؼحُؿطٜةح
ٝجظةةطيدجٜٓح ٗٝوِٜةةحٝ ،ػِةة ٠إٔ ٓٞلةةٞع ؾسٔ٣ةةس جٌُٔر٤ةةٞضس ٓٝكةةَ جالػطةةدجء جُٔرحؼةةس ٛةة ٞجُٔؼع٤ةةحش ذةةدالُطٜح
جُطو٘٤س جُؽحِٓس.
ك ٢جُطؼحٓ َ ٓغ جُٔؼِٓٞحض٤ةس ٣طؼة ٖ٤جدزجى ٓةح ٣كفةَ ٓةٖ ضكة ٍٞكة ٢جُعةِ٤ًٞحش ٓةٖ ٓحد٣ةس جُةٓ ٠ؼ٘٣ٞةس ٓٝ ،ةح
ٗؽٜد ٖٓ ٙضكٓ ٍٞةٖ جهطفةحد جُٔٞؾةٞدجش جُة ٠جهطفةحد جُٔؼِٓٞةحش ٔٓ ،ةح ٣طعِةد جٕ ضٌةٓ ٕٞسضٌةصجش جُكٔح٣ةس
ٝهٞجػد جُط٘ظٓ ْ٤إظعس ػِ ٠جال٤ٔٛس جُٔط٘حٓ٤س ُِو ْ٤جُٔؼ٘٣ٞس ٝقحؾس جالل٤ةسز جُة ٠جالػطةسجف ذٜةح ٝظةٖ هٞجػةد
ضطٞجءّ ٓغ نر٤ؼطٜح .
جذج ًةةحٕ جُؿةةدٍ ٝجُ٘وةةحغ أظحظةةٓ ٚةةد ٟجٌٓةةحٕ جٗعرةةحم ٗفةةٞؾ جُوةةٞجٗ ٖ٤جُؿ٘حت٤ةةس جُطوِ٤د٣ةةس ػِةة ٠جُؿةةسجتْ جُطةة٢
ضعطٜدف جالػطدجء ػِٓ ٠ؼع٤حش جٌُٔرٞ٤ضس أ ٝجُٔؼِٓٞحش ،جُةر ١لِةن ٓٞجهةق كو٤ٜةس ضةسكك ذُةي أ ٝضإ٣ةد ٙأٝ
ضس ٟػدّ ًلح٣ط ٖٓ ٚؾٜس ٝجٌٓح ٕ ضكووٞٗ ٖٓ ٚجـ ألسٝ ،ٟجُر ١جٓطد جُ ٠جُومةحء ٝقطة ٠ؾٜةحش جُطؽةس٣غ ُ ،ةْ
 ٌٖ٣ذٔودٝز ٙجلؼحف جُو٘حػس جُعةحتدز ُةد ٟجُؼٔة -: ّٞأٝال  ،ذحُعر٤ؼةس جُيحـةس ُٔٞلةٞع ؾةسجتْ جٌُٔر٤ةٞضس -







جُٔؼع٤حشٝ .غحٗ٤ح  ،ذحُعر٤ؼس جُٔؼ٘٣ٞس ُِٔؼِٓٞحش ٝجُٔؼع٤حش جُط ُْ ٢ضٌٖ كٔ٤ح ظةرن ٓكةال ُِكٔح٣ةس جُؿ٘حت٤ةس أٝ
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ٓػحزج ُطؽ٤٤د ٗظس٣حش ضطلن ٝنر٤ؼطٜح.
جٕ ٛحض ٖ٤جُكو٤وطحٕ ،جُعر٤ؼس جُٔحد٣س ُِكوٞم جُٔحُ٤س جُط٣ ٢كٜٔ٤ح جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتٝ ،٢جُعر٤ؼس جُٔؼ٘٣ٞةس ُٔؼع٤ةحش
جُكحظٞخ  ،لِوطح جضؿحٛحش ٓطرح٘٣س ك ٢ضكد٣د جُعر٤ؼس جُوحٗ٤ٗٞةس ُِٔؼِٓٞةحش (ٓؼع٤ةحش جُكحظةٞخص ،كظٜةس جضؿةحٙ
كوٜةة - ٢جُلوةة ٚجُلسٗعةة ٢ضكد٣ةةدج -ش٣ؼطرةةس جُٔؼِٓٞةةحش أٓةةٞجال ذجش نر٤ؼةةس لحـةةس جٗعالهةةح ٓةةٖ جٕ ؿ٤ةةحخ جٌُ٤ةةحٕ
جُٔةحدُِٔ ١ؼِٓٞةةحش ال ٣ؿؼِٜةح ٓكةةال ُكةن ٓةةحُٓ ٢ةٖ ٗةةٞع جُكوةٞم جُٔطؼةةحزف ػِٜ٤ةح كةة ٢جُلوةٝ ٚجُطةة ٢ضةسد ػِةة٠
ً٤حٗحش ٓحد٣سٝ ،جٕ ؾحش جػطرحزٛح ٓكال ُكن ٌِٓ٤س جدذ٤س أ ٝك٘٤س أ ٝـ٘حػ٤سٝ ،ذحُطةحُ ٢كةحٕ جُٔؼِٓٞةحش جُطة ٢ال
ضٌٓ ٕٞطفِس ذحُ٘ٞجق ٢جألدذ٤س ٝجُل٘٤ةس ٝجُفة٘حػ٤س أ ٝجُطة ٢ضةأذ ٠ذعر٤ؼطٜةح إٔ ضٌةٓ ٕٞكةال ُٔػةَ ٛةر ٙجُكوةٞم،
ِ٣صّ ذحُمسٝزز جظطرؼحدٔٛح ٖٓ نحتلس جألٓٞجٍ٤ُٝ ،ط ٖٓ ٓوطمٛ ٠رج جالظةطرؼحد  -جٕ ضظةَ جُٔؼِٓٞةحش لةحزؼ
ٗعحم أ٣ةس قٔح٣ةس جذج ٓةح ؾةس ٟجالظةط٤الء ػِٜ٤ةح أ ٝجظةطيدجٜٓح جظةطيدجٓح ؿ٤ةس ٓؽةسٝع  ،كٔػةَ ٛةرج جُلؼةَ ٣ؼةد
(لعأص ٣كسى ٓعإ٤ُٝس كحػِٝ ،ٚجُعحتد ُد ٟؾحٗةد ٓةٖ جُلوة ٚجُلسٗعة ٢جٕ ٛةر ٙجُٔعةإ٤ُٝس ضطكةسى ٝكةن هٞجػةد
جُٔعث٤ُٞس جُٔدٗ٤س جُٔعط٘دز جُٗ ٠ةؿ جُٔةحدز ٓ 1382/ةٖ جُوةحٗ ٕٞجُٔةدٗ ٢جُلسٗعةٝ ،٢ذةحالػطسجف ذحُيعةأ ضٌةٕٞ
جُٔ كٌٔةةس هةةد جػطسكةةص ذٞؾةةٞد جُكةةن ٛٝةة ٞشجُكةةن كةة ٢جُٔؼِٓٞةةحشش ٓٔةةح ٓةةإدج ٙإٔ ٌ٣ةةُِٔ ٕٞؼِٓٞةةحش نر٤ؼةةس
لحــــــس ضعٔـــــف ذإٔ ٌ٣ـــ ٕٞجُكن جُٞجزد ػِٜ٤ح ٖٓ ٗٞع جٌُِٔ٤س جُؼِٔ٤س.
أٓح كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُٔؼِٓٞحش ٗٝظٜٔح ٝظرَ ٓؼحُؿطٜح آُ٤ح ،كحٕ جألٓس ك ٢زأ٘٣ح ال ٘٣رـة ٢إٔ ٣طةسى ُِطلعة٤س جُلوٜة٢
ٝجُومحت ٖٓ ٢أؾَ ذعه جُ٘فٞؾ جُوحتٔس ػِ ٠جالظط٤الء ػِ ٠جُٔؼِٓٞةحش ػِةٗ ٠كةٓ ٞةح كؼةَ جُلوةٝ ٚجُومةحء
كة ٢كسٗعةح كةة ٢ذةحدب جالٓةةس ٝ ،هةد ؼةةو ٢كة ٢ذُةي..جٕ جأل٣عةةس ٝجألـةٞخ جٕ ِ٣طلةةص جُٔؽةسع جُةةٛ ٠ةر ٙجُٔؽةةٌِس
ذطؽةةس٣غ لةةحؾ ٣ةة٘ؿ ػِةة ٠ضؿةةس ْ٣ـةةٞز جُؼةةدٝجٕ جُٔطفةةٞزز ػِةة ٠جُٔؼِٓٞةةحش ٗٝظٜٔةةح ٝذسجٓؿٜةةح ٝظةةرَ
ٓؼحُؿطٜح ،كٜر ٙجُفٞز ؿ٤س ٓوفٞزز ػِ ٠جالظط٤الء ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش ذوفد جُـػ كوه ،ذةَ جٜٗةح ضؽةَٔ جٌُػ٤ةس
ٓٔح ٘٣رـ ٢جُطفد ُٚ ١ذطؿسٝ ْ٣ذؼوحخ ٣ط٘حظد ٓغ جأللسجز جُٔطٞهؼس ٖٓ ـٞز جُؼةدٝجٕ جُٔيطِلةس ٛةرٝ ،ٙجُطة٢
ٞ٣جـَ جُطودّ جُؼِٔ ٢جٌُؽق ػٜ٘ح ٓٞ٣ح ذؼد ُ٘ٝ . ّٞ٣ح ك ٢ضسجؾغ جُد ٍٝجُٔطودٓس ػٖ ضع٣ٞغ جُ٘فٞؾ جُوحتٔةس
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ٝه٤حٜٓح ذعٖ ضؽس٣ؼحش ذدِ٣س ػرسز ضعحػد ك ٢قعْ جُٔٞهق ٖٓ آُ٤حش جُكٔح٣س جُطؽس٣ؼ٤س جُٔعِٞذس .
٣ةةإدٜ ١ةةٞز جُكةةن كةة ٢جُٔؼِٓٞةةحش ذحُ٘عةةرس ُِوةةحٗ ٕٞجُؿ٘ةةحت ٢جُٔٞلةةٞػ( ٢هةةحٗ ٕٞجُؼوٞذةةحشص جُةةٓ ٠كةةٞزٖ٣
أظحظُِٔ ٖ٤٤ؽٌِس  :أٝال ،جٗ ٖٓ ٚجُمسٝز ١جُركع ػةٖ ٓةد ٟقٔح٣ةس جُٔحُةي أ ٝقةحتص جُٔؼِٓٞةحش كة ٢جألٗظٔةس
جُوحٗ٤ٗٞةةس جُٞن٘٤ةةس جُٔيطِلةةس ،غحٗ٤ةةح ٣ -:ؿةةد جالقحنةةس ذطلحـةة َ٤قٔح٣ةةس جُك٤ةةحز جُيحـةةس ُِلةةسد جُٔؼ٘ةة ٢ذلكةةٟٞ
جُٔؼِٓٞحش .

ِب ِ٘ ٛؾز ٜٛاالعزشار١غ١خ اٌزشش٠ؼ١خ اٌٛطٕ١خ ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد؟
 جالػطسجف ذحُكن ك ٢جُٔؼِٓٞحش  ،جٗع٤حذٜح ٝضدكوٜح ٝضدجُٜٝح .
 ضكد٣د ٓلٓ ّٜٞؼِٓٞحش جٌُٔرٞ٤ضس  /جُٔؼع٤حش  /جُرسجٓؽ  /جُر٤حٗحش ُؿٜس ضكد٣د ٗعحم جُكٔح٣س ٓٝكِ. ٚ
 جػطٔحد ٓؼح٤٣س ه٤حظ٤س ٝزهحذ٤ةس ذؽةإٔ جُيةدٓحش جُطو٘٤ةس  /جإلٗطسٗةص ٓ /وةح ٢ٛجإلٗطسٗةص  /جُرس٣ةد جإلٌُطسٗٝة/ ٢
جُطؿحزز جإلٌُطس٤ٗٝس  /جُر٘ٞى جالٌُطس٤ٗٝس … جُخ
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٣و ٍٞجُلو Huet( ٚ٤ص ش جٗ ٖٓ ٚجُفؼٞذس ذٌٔحٕ ،جٕ ضٞكس جُؿسجتْ جُطوِ٤د٣س (ٝجألدم ٗفٞؾ جُطؿةس ْ٣جُطوِ٤د٣ةسص  -جُٔسضٌـــةـصز ػِة ٠جُطلٌ٤ةس
ك ٢ضكو٤ن غسٝز كؼِ٤س أ ٝجضالف ٓعط٘دجش ٓحد٣س  -قٔح٣س كؼحُس ُٜـــر ٙجُو٤ـــْ جُٔؼ٘ـةـ٣ٞس جُطة ٢ضٔيةك ػٜ٘ةح جُٔؼِٓٞحض٤ةسش ٣ٝوة ٍٞجُلو٤ةH. ( ٚ
CROZEص ش  ٌٖٔ٣جُو ٍٞذدجءز ذإٔ جُٔؼِٓٞحش  -ذحػطرحزٛح ػ٘فسج ٖٓ ػ٘حـس جُٔؼسكس ٤ُ -ط ُٜح نر٤ؼس ٓحد٣سش.
٣و ٍٞجُلو ٚ٤جالُٔحٗ" :Ulrich Sieber ٢ضؼٌط ٗوعةس جالٗعةالم جُٔعةطكدغس (ُِكةن كة ٢جُٔؼِٓٞةحشص قو٤وةس ٓمةٜٔٗٞح ،جٕ جُطوةد٣س جُوةحٗ٢ٗٞ
ُألٓٞجٍ جُٔحد٣س ٣ؿد إٔ ٣يطِق ػٖ ٗظ٤س ٙذحُ٘عرس ُألٓٞجٍ جُٔؼ٘٣ٞس٣ٝ ،طؼِن أٓ ٍٝظٜس ُِيالف ذكٔح٣س جُٔحُةي أ ٝجُكةحتص ُألٓةٞجٍ جُٔحد٣ةس
أ ٝجُٔؼ٘٣ٞسٝ ،ك ٢ق ٖ٤إٔ جألٓٞجٍ جُٔحد٣س ٗظةسج ُعر٤ؼطٜةح ٣عةطأغس ذٜةح ؼةيؿ ٓكةدد ػِةٗ ٠كةٓ ٞعِةن ،كةحٕ جُٔؼِٓٞةحش ذةحألقسٛ ٟةٓ ٢ةحٍ
ؼحتغ ٖٓٝ ،غْ ٣ؿد إٔ ضٌ ٖٓ ٕٞق٤ع جُٔردأ قسز ٝال ٣ؿد إٔ ضكٔ ٠ذحُكوٞم جالظطثػحز٣س ٝجُطة ٢ضوطفةس ػِة ٠جألٓةٞجٍ جُٔحد٣ةس٣ٝ ،ؼةد ٛةرج
جُٔردأ جألظحض (قس٣س جُٞـُِٔ ٍٞؼِٓٞحشص ؼسنح ؾٛٞس٣ح ألٗ ١ظحّ جهطفحدٝ ١ظ٤حظ ٢قسٝ ،ػالٝز ػِ ٠ذُي ،ك ٜٞك ٢ؿح٣ةس جأل٤ٔٛةس ٓةٖ
أؾَ ضودّ جُد ٍٝجُط ٢ك ٢نس٣وٜح ُِط٘ٔ٤سٝ .ضسؾغ جُيحـة٤س جُػحٗ٤ةس ُطوةد٣س جألٓةٞجٍ جُٔحد٣ةس ٝجُٔؼ٘٣ٞةس ،جُة ٠إٔ قٔح٣ةس جُٔؼِٓٞةحش ٣ؿةد إٔ ال
٘٣ظس جُٜ٤ح ذٞـلٜح ضٔػَ ٓفحُف جألؼيحؾ جُر ٖ٣ضأغسٝج ذلك ٟٞجُٔؼِٓٞحش٣ٝ ،رسز ٛةرج جُٞؾة ،ٚجُو٤ةٞد جُٔعةطكدغس كةٗ ٢عةحم قٔح٣ةس جُك٤ةحز
جُيحـس كٓ ٢ؿحٍ ضو٘٤س جُٔؼِٓٞحشٝ ،هد ـحز ٖٓ جُٞجلف جذٕ ،أٗ٣ ٚعطك َ٤ضوِ َ٤جُوٞجٗ ٖ٤جُطؽس٣ؼ٤س جُيحـس ذطو٘٤س جُٔؼِٓٞةحش ه٤حظةح ػِة٠
جُ٘فٞؾ جُيحـس ذحألٓٞجٍ جُٔحد٣س٣ ٌُٖٝ ،ؿد ش٣حدز جألظط جُيحـس ذٜحشٝ .جذج ًحٗص أكٌةحز جُلو٤ة Ulrich ٚجُٔطودٓةسٔٓ ،ةح ٣طفةَ ذأظةط
جُع٤حظةس جُطؽةةس٣ؼ٤س كةٗ ٢عةةحم جُكٔح٣ةس جُؿ٘حت٤ةةس ُِٔؼِٓٞةةحش جُٔلطةسق ضأظ٤عةةٜح ػِة ٠قٔح٣ةةس جُكةةن كة ٢جُٔؼِٓٞةةحش ،ذٔسجػةحز قس٣ةةس جٗعةة٤حذٜح
ٝضدكوٜح ٝجظطيدجٜٓح ٖٓ ؾٜسٝ ،جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُٔٞجؾٜس أٗؽعس جالػطدجء ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش .كحٜٗح ك ٢جُٞهص ذجض ٚضؼع ٢جٗعرحػح ٝجلةكح ػةٖ
ٝؾٞخ ٓـ ح٣سز جُسؤ٤ُ٥ ٟحش قٔح٣س جُٔؼع٤حش ػٖ آُ٤حش قٔح٣س جألٓٞجٍ جُٔحد٣س جُٔ٘عِوس أظحظح ٖٓ جالػطسجف ذعر٤ؼطٜةح جُيحـةسٓٝ ،سجػةحز
ٓح٤ٛطٜح ٝلفحتفٜح ٝلفحتؿ جُؿسجتْ جُٞجهؼس ػِٜ٤ح.
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ضكد٣د ٓؼح٤٣س جُٔٞغٞه٤س ٝجُعس٣س ٝجالظطٔسجز٣س جُالشٓس ُٔؼحُؿس ٝضدج ٍٝجُر٤حٗحش ٝضكد٣دج ك ٢نٞز ٗوِٜح .
ضكد٣د جٗٔحن جُعِٞى جالؾسجٓ ٢ك٤ٓ ٢دجٕ جُطو٘٤س جُؼحُ٤س ٝذؽٌَ زت٤ط ؾسجتْ جالضفحالش ٝؼرٌحش جُٔؼِٓٞحش
ٓ .غ جػطٔةحد جُكةد جالدٗة ٠جُٔوةسز كة ٢جُطؽةس٣ؼحش جُٔوحزٗةس ٓةٖ ـةٞز ؾةسجتْ جُطو٘٤ةس جُؼحُ٤ةس ٝجػطٔةحد ضةدجذ٤س
زدػ٤س ٝجقطسجش٣س ضط٘حظد ٓؼٜح  ًَ ،ذُي ذٔح ٣طالتْ ٓغ جُٞجهغ جُٞن٘ٓٝ ٢سضٌصجش جُ٘ظةحّ جُوةحٗ ٢ٗٞجالزدٗة٢
ٝجُٔٞجتٔس ٓةغ جُعةحتد ٓةٖ ٗظس٣ةحش جُوةحٗ ٕٞجُؼحٓةس ٓٝعةط٣ٞحش ضلس٣ةد جُؼوةحخ ُِؿةسجتْ جُٔ٘فةٞؾ ػِٜ٤ةح كة٢
جُوعْ جُيحؾ لحـس ؾسجتْ جالٓٞجٍ ٝجُؿسجتْ جالهطفحد٣س .
جضيحذ جُطدجذ٤س جُطؽةس٣ؼ٤س كة٤ٓ ٢ةدجٕ جُر٘٤ةحش ٝجالغرةحش ٝجالدُةس ٝجُوٞجػةد جالؾسجت٤ةس جُٔط٘حظةرس ٓةغ نر٤ؼةس ٛةرٙ
جُؿسجتْ ذٔح ال ٣يَ ذحُكوٞم جُدظطٞز٣س ٝهٞجػد جُٔؽسٝػ٤س جالؾسجت٤س ٝجُكن ك ٢جُيفٞـ٤س .

ِب ِ٘ ٟزطٍجبد ٔغبػ ٚفؼبٌ١خ االعزشار١غ١خ اٌزشش٠ؼ١خ اٌٛطٕ١خ ٌؾّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ؟
 جػطٔحد جظطسجض٤ؿ٤حش ضدز٣ر٤س جٓ٘٤س إل ػدجد جُومحز ٝجُٔكةحٓٝ ٖ٤جُمةحذعس جُؼدُ٤ةس ذؽةحٕ ؾةسجتْ جُطو٘٤ةس جُؼحُ٤ةس
ضكو٤وٜح ًٝؽلٜح ٝجغرحضٜح .
 جػطٔحد جظطسجض٤ؿ٤س ٝن٘٤س ُكٔح٣س جالذدجع جُٞن٘ ٢ك ٢قوةَ جُرسٓؿ٤ةحش ٝجُٔيطسػةحش جُطو٘٤ةس ٝػةدّ جالٗؽةـحٍ
ذكٔح٣س جالؾ٘ر ٢ػِ ٠قعحخ ضؽؿ٤غ جالذدجع جُٞن٘ ٢جُرٌ٣ ١لَ ُ٘ح جٗطحؼ جُٔؼحزف ال جظطٜالًٜح .
 جػدجد جُر٘٤س جالدجز٣س جُٔ٘حظرس ُو٤حدز ٓإظعحش جُطو٘٤س ك ٢ػفس جُٔؼِٓٞحش.
 جؼةحػس جُةةٞػ ٢ذة ٖ٤جالكةةسجد ٝجُٔإظعةحش أل٤ٔٛةةس جُطؼةةح ٕٝذيفةٞؾ ًؽةةق جاللطسجهةحش جالٓ٘٤ةةس ٞٓٝجؾٜطٜةةح
ٝػدّ جللحتٜح ٝ ،جؼحػس جُػوس ذودزز جألؾٜصز جالٓ٘٤س ػًِ ٠ؽق ٛر ٙجالٗٔحن جُؿسٓ٤س جُٔعطكدغس .
 جػطٔةةحد جُدزجظةةس جُركػ٤ةةس جُٔوحزٗةةس ذيفةةٞؾ قحؾةةس جُطؽةةس٣ؼحش جُٞن٘٤ةةس جُٔٞلةةٞػ٤س ٝجالؾسجت٤ةةس ُإلقحنةةس
ذحالٗٔحن جُٔعطؿدز ٖٓ جُؿسجتْ ك٤ٓ ٢دجٕ جُطو٘٤س جُؼحُ٤س .
ً٘ رزغ١ش االعزشار١غ١بد اَ رزغ١ش ِؾزِ ٜٛشاؽٍٙب اٌزطج١م١خ ؟؟
ٓغ ضعٞز جُؼَٔ ػِٗ ٠كٓ ٞطعحزع ذعرد ضعٞزجش ػفس جُٔؼِٓٞةحش جُٔرِٛةس  ،هةد ٌ٣ة ٕٞجُطـ٤٤ةس جُةر٣ ١عةسج ػِة٠
جُٔ٘ؽأز ؾٛٞس٣ح ٝهد ٓ ٌٕٞ٣طعحزػح ٌُٖ ال جقد ٣ط٘ر ٚجُٓ ٠د ٟجُطـ٤٤س ٝجغسًٝ ، ٙوحػدز ػحٓس كحٕ جُطـ٤٤ةس جُؿةٛٞس١
٣عطِصّ جػحدز ضوُ ْ٤٤الظطسجض٤ؿ٤حش جالظحظ٤س ٤ُٝط كوةه جُؿٞجٗةد جُٔطـ٤ةسز ٝجُطعر٤و٤ةس ٓةٖ جالظةطسجض٤ؿ٤س ٝ .ػِ٘٤ةح جٕ
ٗدزى قو٤وس جٕ جُودزز ػِ ٠جهحٓس ٗظحّ كحػَ الٖٓ جُٔؼِٓٞحش – ضو٘٤ح ٝض٘ظ٤ٔ٤ح ٝهحٗ٤ٗٞح٣ -عطِصّ جُوةدزز جُؼحُ٤ةس ػِة٠
ٓٞجًرس جُٔطـ٤سجش جُط ٢ال ضؼ٘٘ٛ ٢ح ضـ٤٤س جالؾٜصز ٝجُٞظحتَ كوه ٓؿحزجز ُِكد٣ع ٝػسٝق جُر٤ةغ ٝٝظةحتَ جُطعة٣ٞن
ٝجُٔٞلس  ،جٜٗح ضؼ٘ ٢ػوِ٤س ٓطـ٤سز ضدزى جُؿد٣د ٝضػن ذطٞجكس جٌُٔ٘حش ُٔٞجؾٜطٝ ٚضكد. ٚ٣

 -7اٌخالصخ ٚاٌزٛص١بد
ك ٢ذ٤ثس جالػٔحٍ جالٌُطس٤ٗٝس ػٔٓٞح ٝ ،جػٔحٍ جُٜٞجضق جُيِ٣ٞس جالٌُطس٤ٗٝس ػِ٘٤ح جٕ ٗدزى قو٤وس جٕ جُكٔح٣س جُوحٗ٤ٗٞس
ضؼدٍ ذح٤ٔٛطٜح ذَ ضلٞم ٝكسز جُر٘ ٠جُطكط٤س ٝلعه جالظطػٔحز ٝ ،ضكو٤ن جُكٔح٣س جُوحٗ٤ٗٞس ُ٤ط ٓط٤عسج دٝ ٕٝؾٞد ٗظحّ
هحٗ ٢ٗٞكحػَ ُٔٞجؾٜس ٓيحنس جٖٓ جُٔؼِٓٞحش كٛ ٢ر ٙجُر٤ثس ٞٓٝجؾٜس ٓيحنس جالػطدجء ػِ ٠لفٞـ٤س ظس٣س ذ٤حٗحش
جالكسجد ٝجُٔإظعحش .
جٗ٘ح كٛ ٢ر ٙجُٔ٘حظرس ٗدػ ٞجُ ٠جُٞهٞف جٓحّ جُطؽسػ٤حش جُوحتٔس ك ٢جُ٘ظحّ جُوحٗٝ ٢ٗٞجػحدز هسجءز هدؤضٜح ػِ ٠جُطٞجؤّ
ٓغ ٓطعِرحش ٛر ٙجالػٔحٍ ضٔ٤ٜدج الـدجز قصٓس ٓؼطرسز ٓٝطٌحِٓس ٖٓ جُوٞجػد جُط ٢ضل ٢ذط٘ظ ْ٤جػٔحٍ جُٜٞجضق جُيِٞ٤ز
ج ٝجُٞظحتَ جُالظٌِ٤س جالٌُطس٤ٗٝس .
ٝك ٢جُٞهص ٗلع ، ٚكحٕ جُٔفحزف جُؼسذ٤س ٓدػٞز ُطر٘ ٢جظطسجض٤ؿ٤حش ػَٔ ٝجلكس  ،ضـع ٢جالذؼحد جالظطػٔحز٣س
ٝجُطو٘٤س ٝجُوحٗ٤ٗٞس الظطيدجٓحش جُِٜٞجضق جُيِ٣ٞ٤س ٝجُٞظحتَ جُالظٌِ٤س ك ٢جُؼَٔ جُٔفسك. ٢
ٝجٕ جٝ ْٛجػظْ جُكِ ٍٞكؼحُ٤س ضِي جُط ٢ضسجػ ٢جُٞجهغ جُوحتْ ٝضدزى ؾ٤دج جقط٤حؾحض ٚد ٕٝجُٞهغ ك٘ٓ ٢صُن جُكٍِٞ
ٝجُطدجذ٤س جُؿحٛصز .
ٔٙب٠خ اٌٛص١مخ
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