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  املقدمة
" في كافة دول العالم المعاصر، تواجة " في كافة دول العالم المعاصر، تواجة   أجهزة الشرطةأجهزة الشرطة" أن "" أن "األمناألمنيتفق العلماء والباحثين والخبراء في مجال "يتفق العلماء والباحثين والخبراء في مجال "

وإرهاصات وإرهاصات   ،،االنتقال إلى األلفية الثالثةاالنتقال إلى األلفية الثالثة  تتفرضتها متطلبافرضتها متطلبا  --  العشرينالعشرين  القرنالقرنمنذ حقبة التسعينيات من منذ حقبة التسعينيات من   --  هائلةهائلةتحديدات تحديدات 

شك لالتشككك ل  فيفينظام عالمي جديد آخذ نظام عالمي جديد آخذ  شار إليا الباحثان  أشككار إليا الباحثان    ماما  مقدمتهامقدمتهافي في   ويأتيويأتي؛ ؛ الت شهد يشككهد   العالمالعالمأن "أن "  منمن  ،،((Dalin &Rustأ ي

     ((1  ..عشر ثورات تحدث بطريقة متزامنة"عشر ثورات تحدث بطريقة متزامنة"
صة الة الرا  ةالصننننة الة الرا  ة  الثورةالثورة““معطيات معطيات ش  أن شكككك  أن   والوال   ثالثة ثورات مجتم ة، لتم إختزاله ثالثة ثورات مجتم ة، لتم إختزاله والمتمثلة في نواتج والمتمثلة في نواتج ،،((2  ..""ال

ص التاالتصنننن التتكةولوجل  الم لوم ت وُةظم تكةولوجل  الم لوم ت وُةظم في مفهوم "ثورة في مفهوم "ثورة  سانية في ، أصككككبحت رافدا  من أهم روافد التنمية االنسككككانية في ((3  " " االت صبحت رافدا  من أهم روافد التنمية االن ، أ

سية والثقافية، ومن خال أدواتها كافة مجاالت الحياة اإلنسكانية المعاصكرة، بأنشكطتها االاتصكادية واالجتماعية والسكياسكية والثقافية، ومن خال أدواتها  سيا صادية واالجتماعية وال شطتها االات صرة، بأن سانية المعا كافة مجاالت الحياة اإلن
شعو  واألووسكككائلها وشكككبكاتها أمكن  للدول والشكككعو  واأل شبكاتها أمكن  للدول وال سائلها و ضار ، فراد تجاوز فجوة الحدود الجغرافية وتحقيق التواصكككل الحضكككار ، وو صل الح فراد تجاوز فجوة الحدود الجغرافية وتحقيق التوا

، األمر ، األمر اعيةاعيةاالجتماالجتمالثقافي والرفاهية الثقافي والرفاهية   واالزدهارواالزدهار  االاتصاد االاتصاد وساهمت بشكل حقيقي في بلوغ االنسانية مبلغا  من التقدم وساهمت بشكل حقيقي في بلوغ االنسانية مبلغا  من التقدم 
ضاريا  تغييرا  ثقافيا  وحضكككاريا  "  حقيقية، و"  حقيقية، وRevolution  ثورةثورةالذ  أحدث "الذ  أحدث " شاما  وشكككاما    ا  ا  عميقعميقتغييرا  ثقافيا  وح   فيفيوو  ،،التفكيرالتفكير  وطرقوطرقأنماط أنماط   فيفي  و

سير الحقائق،وتفسكككير الحقائق،  فهمفهممنطلقات منطلقات  صل وفي التفاعل اإلنسكككاني والتواصكككل   وتف ساني والتوا ستوياتها المختوأسكككالي  الحياة بمسكككتوياتها المخت  االجتماعياالجتماعيوفي التفاعل اإلن سالي  الحياة بم لفة، لفة، وأ
 وبأبعادها المتنوعة. وبأبعادها المتنوعة. 

س ةلةالتجر ة اإلةسنننننن ةلةوألن "وألن " سانية" متازمة إنسككككككانيةالجرلمةالجرلمةبأن "بأن "دوما ، دوما ،   نبئنانبئنات  ت    ""التجر ة اإلة ظهرت بوجود ظهرت بوجود   ،،وظاهرة اجتماعيةوظاهرة اجتماعية  ،،" متازمة إن
شالبشككككككك  المجتمعاتالمجتمعات ش ط اإلجراميالةشننننننن ط اإلجرامي  دلة ملكلةدلة ملكلةوأن "وأن "  منذ فجر التاريخ،منذ فجر التاريخ،  ريةريةالب " تأتي دائما  متواكبة ومتزامنة مع حركة " تأتي دائما  متواكبة ومتزامنة مع حركة الة

ساني المجتمع، وأن ثمة فئة من فئات المجتمع تتربص بكل تطور علمي وتكنولوجي مصككككاح  لمسككككيرة التطور اإلنسككككاني  سيرة التطور اإلن صاح  لم المجتمع، وأن ثمة فئة من فئات المجتمع تتربص بكل تطور علمي وتكنولوجي م
ورة ورة ثثالكثيف لوسائل وأدوات "الكثيف لوسائل وأدوات "  االستخداماالستخداممنا لتحقيق مآربها اإلجرامية؛ ونتيجة منا لتحقيق مآربها اإلجرامية؛ ونتيجة   لاستفادةلاستفادةعلى مر العصور، وتسعى على مر العصور، وتسعى 
ص التاالتصنننن التتكةولوجل  الم لوم ت وُةظم تكةولوجل  الم لوم ت وُةظم  سهولة "، لسككككهولة االت ستخدامهااسككككتخدامها"، ل صول عليها، تفتقت  "تكاليف الحصككككول عليها، تفتقت  "  وانخفاضوانخفاض  ا قللة قللة ال ال تكاليف الح

ستخداماسككتخدام" إلى إمكانية " إلى إمكانية اإلجراملةاإلجراملة ش ك ت الم لوم تجهزة الح سننا ايلي وشنن ك ت الم لوم ت"أ"أ  ا سا ايلي و الجرائم التقليدية، نظرا  لما الجرائم التقليدية، نظرا  لما   ارتكا ارتكا " في " في جهزة الح 

                                                           
ية، الورة الة، وو ا اتقومية، الورة القيص، الثورة ا  تعيييييييودةة، الورة الةولقة، الورة القة فة، الثورة الثوراتالثوراتتتحدد هذه "تتحدد هذه "  ((1)) يورييييييي عودةة، الورة الةولقة، الورة القة فة، الثورة " في: الثورة السييييييي رية، الورة الة، وو ا اتقومية، الورة القيص، الثورة ا  ت سيو " في: الثورة ال

 الورة في الجقوليوو، الثورة ا ةكولواية، رااع:الورة في الجقوليوو، الثورة ا ةكولواية، رااع: التكنولواية،التكنولواية،الثورة الثورة   الدةقوا افية،الدةقوا افية،
 Per Dalin &Val Rust, Towards Schooling For The Twenty First Century, London, Cassel,1996, P.36. 

شورة ىلأ    تجدر اإلشييورة ىلأ      2  صعية  الصننعية   الثورةالثورةتجدر اإل شرةشننر الثيمنالثيمن القرنالقرن أواخرأواخر فيفي األولى، بدأت الثورةاألولى، بدأت الثورة ال عنيعالتعيينيع مقليةمقلية اخت اعاخت اع تصتص ، مندمو، مندموة  ط ةقط ةق منمن القيكونيكيالقيكونيكي الت

صعية  الصنعية   الثورةالثورة بدأتبدأتالقيوه والبخور؛ والقيوه والبخور؛ و شيم الشنيم  التصع  التصنع   ةمل  ةمل   اتبوعاتبوع مندمو تصمندمو تص ،،العشرينالعشنرين القرنالقرن بداي بداي  فيفي الثين  الثين   ال رتخدا  الاو ةبوريتخدا  الاو ة ال ومحركيت ومحركيت  الكهربيئ  الكهربيئ   بو

  صبح صبح والتواصلوالتواصل مقكنوً،مقكنوً، وكيقووةوو ادةدةوكيقووةوو ادةدة موادمواد ارتخدا ارتخدا  و صبحو صبح م ة،م ة، ألولألول التجقيعالتجقيع تقدةص خاوطتقدةص خاوط الو تالو ت ذاكذاك فيفي تصتص و دو د .بولاو ةبولاو ة اآل واآل و لتزوةدلتزوةد االحتراقاالحتراق

رهل رهل  سبع ع يت من القرن العشرين بدات وفيوفي  .  سبع ع يت من القرن العشرين بداتال رقهو ادةدةادةدة حقبةحقبة دخولدخول  ود ىلأ ود ىلأ مقومقو اآللي،اآللي، وال الوال ال األتقتةاألتقتة مقليوومقليوو وتقدةصوتقدةصيلث ، يلث ، الثالث الصعية  الصعية   الثورةالثورة  ال رقهوا  ا

صعية  الصننننعية   الثورةالثورة صيالتثورة تكعولوج ي المعلوميت ونُظم االتصننننيالت  ،،الثيلث الثيلث  ال شك لحيث تشييييك ل .ثورة تكعولوج ي المعلوميت ونُظم االت ريا، وال اولوالحواريييييا، وال اول القةلوموو،القةلوموو، وتكنولوايووتكنولوايو اإللكت ونيوو،اإللكت ونيوو، حيث ت  والحوا

ع معييي  بداةةبداةة واإلنت نتواإلنت نت اآلليين،اآلليين، سعيأنفسنننعي نجدنجد  واألنواألنالجدةد، الجدةد،  القةلومووالقةلوموو م صعية  الصنننعية   الثورةالثورة بداي بداي  فيفي أنف  اإللكت ونياإللكت وني اإلنتوجاإلنتوج  نظقة نظقة ملأملأ وبو متقودوبو متقودالرابع ، الرابع ،  ال

ضي،وا فت اضييييي، القوديالقودي اإلنتوجاإلنتوج مولقيمولقي ربطربط تهدف ىلأتهدف ىلأ التيالتي القلقوسالقلقوس صعية   الرابع الصننننعية   الرابع  الثورةالثورة فإ فإ  وا فت ا   تلكتلكالرقم  / ثورة الرقمع  والمعلوميت  / الرقم  / ثورة الرقمع  والمعلوميت  /  العمل يتالعمل يت /ال

 ،،واآلالتواآلالت ،،المعلوميتالمعلوميت تكنولوايوتكنولوايو" " ثيلوثثيلوثفإ  "فإ  " اونا ذلك،اونا ذلك، ىلأىلأ .الخدمووالخدموو  و و /وو والقنتجوووالقنتجوو القيقةالقيقة ر،رلر،رل ال  قي وتكوملال  قي وتكومل التحوةلالتحوةل مقليوومقليوو بينبين تجقعتجقع التيالتي

 مو ةةودلمو ةةودل وهووهو القواردالقوارد ارتخدا ارتخدا  فيفي كفوءةكفوءة معمع وم نة،وم نة، مخععة،مخععة، ط ةقة تعنيعط ةقة تعنيع خلقخلق ىلأىلأ ةؤديةؤدي مقومقو الحقيقي،الحقيقي، الو تالو ت فيفي وةتفوملو وةتفوملو  م تبط مةوً م تبط مةوً  واإلنسينواإلنسين

صع المصننع  ستةينةسييتةين الذيالذي الذكيالذكي الم ش ي األشنن ي  بإنترنتبإنترنت ة شك لةشييك ل ومليه،ومليه،  .الةقلالةقل فيفي األ ريةاألرييورييية مح كوو القيقةمح كوو القيقة والتةوو والتةوو  القتكوملالقتكومل البيونووالبيونوو تحليلتحليل ة رو عنوميةالعيينومية للثورةللثورة األ  ال

 ال ابةة.ال ابةة.
ـتهد الةولص فـييي لـييل النظـييو  الةـييولقي الجدةـييد م حلـيية مـيين التاـييور التكنولـييواي امتزاـييتحيث ةشحيث ةش3  ـواي امتزا ـور التكنول ـن التا ـة م ـد م حل ـولقي الجدة ـو  الة ـل النظ ـي ل وخعوئص ال،الة الوراو، لتف ز مجتقةوً وخعوئص ال،الة الوراو، لتف ز مجتقةوً   فيهو نتوئجفيهو نتوئج  هد الةولص ف

 ادةداً،  صبحت فيه القةلوموو والحعول مليهو من  ب ز رقوته، وهي: ادةداً،  صبحت فيه القةلوموو والحعول مليهو من  ب ز رقوته، وهي: 

  :ـق تتقثـييل فـييي ذلـييك ا نفجـييور القة فـييي العـييخص وتعـييومـ اإلنتـييوج الفكـيي ي فـييي مختلـييـ ة القجو و، ولهور الحواة ىلأ تحقيـييق ثورة المعلوميت: ثورة المعلوميت ــ ة القجو و، ولهور الحواة ىلأ تحقي ـي مختل ـ ي ف ـوج الفك ـومـ اإلنت ـخص وتع ـي الع ـور القة ف ـك ا نفج ـي ذل ـل ف تتقث

ـيا ة   عـييأ رـيييا ة  ـمقكنـيية ملـيي منية  منية   عـأ ر ـة مل ـة أ فـيييا القةلومـييوو القتدفقـيية مقكن ـوو القتدفق ـيا القةلوم ـهتوحتـييهواواأ ف ـن للبوحثين والقهتقين وصونةي الق اراو في  ر ع و ت وبأ ـييل اهـييد مـيين   ووتوحت ـد م ـل اه للبوحثين والقهتقين وصونةي الق اراو في  ر ع و ت وبأ 

ول لقسوندة ول لقسوندة تعـتعـط ةـق ارـتخدا   رـوليا وبـ امج مةوصـ ة فـي تنظـيص القةلومـوو تةتقـد فـي الدراـة األولـأ ملـأ الكومبيـوت  وارـتخدا  تقنيـة ا ط ةـق ارـتخدا   رـوليا وبـ امج مةوصـ ة فـي تنظـيص القةلومـوو تةتقـد فـي الدراـة األولـأ ملـأ الكومبيـوت  وارـتخدا  تقنيـة ا 

 ..مؤرسوو القةلوموومؤرسوو القةلوموو
 وتتقثـل فـي تكنولوايـو ا تعـو و الحدةثـة التـي بـد و بو تعـو و السـلكية وال،رـلكية مـ ورا بـولتلفزةو  والنعـوص : وتتقثـل فـي تكنولوايـو ا تعـو و الحدةثـة التـي بـد و بو تعـو و السـلكية وال،رـلكية مـ ورا بـولتلفزةو  والنعـوص ثــورة وســيئ  االتصــيلثــورة وســيئ  االتصــيل :

ـأ ـص ا متقـود مل ـأالقتلفـزة ومـن ال ـص ا متقـود مل ـوف   القتلفـزة ومـن ال ـوف األ قـور العـنومية واأللي ـزال  فقهـو غيـ  محـدد. وبقةنـأ آخالالاأل قـور العـنومية واأللي ـزال  فقهـو غيـ  محـدد. وبقةنـأ آخبعـ ةة، و  ة ـ  ىنهـو مجقومـة التقنيـوو  و ـ  ىنهـو مجقومـة التقنيـوو  و بعـ ةة، و  ة

ـة ا تعول الجقوهي ي   األدواو  و الورـوئل  واألدواو  و الورـوئل  و ـ اد توصـيله مـن خـ،ل مقلي ـذي ة ـوى ال ـة ا تعول الجقوهي ي لنظص القختلفة التي ةتص توليفهو لقةولجة القعقو   و القحت ـ اد توصـيله مـن خـ،ل مقلي ـذي ة ـوى ال لنظص القختلفة التي ةتص توليفهو لقةولجة القعقو   و القحت

   . و الشخعي  و التنظيقي  و الجقةي  و الوراي و الشخعي  و التنظيقي  و الجقةي  و الوراي

 لقتنوهي في ىنتـوج  نظقـة القةلومـوو القختلفـة وفـي ىدارة نظـص القةلومـوو وشـبكوتهو، والوا ـع    لقتنوهي في ىنتـوج  نظقـة القةلومـوو القختلفـة وفـي ىدارة نظـص القةلومـوو وشـبكوتهو، والوا ـع    : وتةني التاور غي  ا: وتةني التاور غي  اورة الحيسبيت االلكترون  ورة الحيسبيت االلكترون  ثث

ـي المعلومـيت ـي المعلومـيتتعريـف تكعولوج  ـزاوج بين تكنولوايو الحوربوو اإللكت ونية وتكنولوايو ا تعو و، و د توغلت تأالي او هذه   تعريـف تكعولوج  ـأ الت ـأ مةن ـزاوج بين تكنولوايو الحوربوو اإللكت ونية وتكنولوايو ا تعو و، و د توغلت تأالي او هذه ةناـوي مل ـأ الت ـأ مةن ةناـوي مل

م كز م كز ، ، 111111ععالوم  كومل محقد ، تكنولوايو القةلومـوو والدولـة الوطنيـة، مجلـة شـؤو  األورـط، الوم  كومل محقد ، تكنولوايو القةلومـوو والدولـة الوطنيـة، مجلـة شـؤو  األورـط، ؛ رااع: ؛ رااع: .حيوة اإلنسونيةحيوة اإلنسونيةالثورة فـي اقيـع  شكول الالثورة فـي اقيـع  شكول ال

 ، و ةعوً: ، و ةعوً: 3333صص،،  21112111بيـ وو، بيـ وو،   ،،الدراروو ا رت اتيجية والبحوث والتواليقالدراروو ا رت اتيجية والبحوث والتواليق
Simon Bains, Electronic News:Past Present and Future . In: http:// Miranda. Emeraldinsight. Com. In (8-3-2018). 



ضا  لتقنيات للمجرم من سككككككرعة  وداة في تنفيذ الجريمة، وأيضككككككا  توفره هذه اتوفره هذه ا سرعة  وداة في تنفيذ الجريمة، وأي ضاف، باإلضككككككافارتكابهاارتكابهاتكلفة تكلفة   النخفاضالنخفاضلتقنيات للمجرم من  ة إلى ة إلى ، باإل
شرطة؛  وما لبث األمر طويا  حتى تطور " شرطة؛  وما لبث األمر طويا  حتى تطور "إمكانية  الهرو  والتخفي عن أعين رجال ال ش ط اإلجرامي التقللديإمكانية  الهرو  والتخفي عن أعين رجال ال ش ط اإلجرامي التقللديالة   ""الة

سطة "الذ  يرتك  بواسكككطة " سواأجهزة الح سنننواالذ  يرتك  بوا شاط ""، ليتحول إلى نشكككاط "أجهزة الح  س  األلي " يسكككتهدف أجهزة الحاسككك  األلي وم تيوم تيإجرامي م لإجرامي م ل"، ليتحول إلى ن ستهدف أجهزة الحا " ي
وشبكات االتصال والمحتوى المعلوماتي ذاتا،  ليظهر نمط إجرام مستجد ومستحدث على ساحة العمل الش رطي، ولم وشبكات االتصال والمحتوى المعلوماتي ذاتا،  ليظهر نمط إجرام مستجد ومستحدث على ساحة العمل الش رطي، ولم 

شرطةأجهزة الشننننرطةتآلفا عمليات مكافحة الجرائم التقليدية التي تقوم با "تآلفا عمليات مكافحة الجرائم التقليدية التي تقوم با " رف بـكككككككككك"أجهزة ال ـ""، ع   Cyberالجرلمة الم لوم تلة الجرلمة الم لوم تلة   "، ع رف ب

Crime  ض  جرائم ذوي الل ق ت ال لضنننن  ""عليا البعض عليا البعض   "، أو كما ي طلق"، أو كما ي طلق شرطة كأبرز التحديدات تواجة أجهزة الشككككرطة   ؛ ؛ ((11))..""جرائم ذوي الل ق ت ال ل كأبرز التحديدات تواجة أجهزة ال

 المعاصرة.المعاصرة.
شراف   واسنننننتشنننننراف    ست ستق  ، للمسنننننتق  ،   وا شرلن،  دال ت القرن الح دي وال شنننننرلن،   وفيوفيللم شار مفهوم "الذ  ترافق معا انتشكككككار مفهوم " دال ت القرن الح دي وال  الجرلمة الجرلمة الذ  ترافق معا انت

ش م  األمن"  مفهومه الشنننننن م  " كأحد مهددات "" كأحد مهددات "الم لوم تلةالم لوم تلة ستويات األمنيةالمسككككككتويات األمنيةلكافة األبعاد وبمختلف لكافة األبعاد وبمختلف األمن"  مفهومه ال ،   درت "أجهزة ،   درت "أجهزة الم
ـ" إةش   أو  إدارة متخصصة في املل ت مك فحة جرائم الح س  ت وش ك ت الم لوم ت" في الشرطة المصرلة"  ـنننن" إةش   أو  إدارة متخصصة في املل ت مك فحة جرائم الح س  ت وش ك ت الم لوم ت" في  الشرطة المصرلة"  

صرلةوزارة الداخللة المصننرلة""  لتؤكدلتؤكد  (،(،4))مةطقتة  ال ر لة. مةطقتة  ال ر لة.  سيما في عمليات أسككبقيتها وريادتها للعمل األمني العربي، السككيما في عمليات   ""وزارة الداخللة الم سبقيتها وريادتها للعمل األمني العربي، ال أ

ها ومخاطرها األمنية مكافحة هذا النمط اإلمكافحة هذا النمط اإل ها ومخاطرها األمنية جرامي المسكككككككتحدث على مجتمعنا، ليل بهدف الحد من تهديدات ستحدث على مجتمعنا، ليل بهدف الحد من تهديدات كافةجرامي الم كافةب   ب
سيةل االجتماعيةل مسكككتوياتها "الدولةل المجتمعل األفراد"، وبكافة أبعادها "السكككياسكككيةل االجتماعيةل  سيا ستوياتها "الدولةل المجتمعل األفراد"، وبكافة أبعادها "ال صاديةاالاتصكككاديةم حة حة ل الثقافية. إلخ" ومكافل الثقافية. إلخ" ومكافاالات

ضا  لحماية "جرائمها فحسكككك ؛ وإنما أيضككككا  لحماية " س ؛ وإنما أي البيئة األمنية المعلوماتية الداعمة التوجا البيئة األمنية المعلوماتية الداعمة التوجا   "، وتأمين"، وتأميناألمن القومي الم لوم تياألمن القومي الم لوم تيجرائمها فح
ستراتيجياالسكككككتراتيجي ستدامة للدولة وللمجتمع، نظرا  للدولة نحو تحقيق أهداف اسكككككتراتيجية التنمية الشكككككاملة والمسكككككتدامة للدولة وللمجتمع، نظرا    اال شاملة والم ستراتيجية التنمية ال   اعتماداعتمادللللدولة نحو تحقيق أهداف ا

  التالتاالتصااالتصاالمعلومات ون ظم المعلومات ون ظم   تكنولوجياتكنولوجيالمؤسسات المجتمع "العامة والخاصة" المتزايد على أدوات ووسائل وشبكات لمؤسسات المجتمع "العامة والخاصة" المتزايد على أدوات ووسائل وشبكات 
صحية، تسككيير أعمالها، وتيسككير عملية الحصككول على خدماتها "التعليمية واألمنية والصككحيةالحديثةالحديثة سير عملية الحصول على خدماتها "التعليمية واألمنية وال سيير أعمالها، وتي دمات دمات خخوغيرها من الوغيرها من ال  ....، ت

ـ""، تأتي أهمية هذه الدراسة، كونها ت تيح لـككككك"أمةيأمةي  ––التكةو التكةو هذا السياق "هذا السياق "  وفيوفيوالسلع المقدمة للمواطنين ؛ والسلع المقدمة للمواطنين ؛  " " لوملومط لا الط لا ال"، تأتي أهمية هذه الدراسة، كونها ت تيح ل
شرطة ال دضنن  ط شننرطة ال دو"و" صة للتعرف على التطبيقات العملية لن ظم المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وذل  " الفرصككة للتعرف على التطبيقات العملية لن ظم المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وذل  ض  ط  " الفر
ستراتلجلة ال  مة لوزارة الداخللة االسنننننتراتلجلة ال  مة لوزارة الداخللة إطار "إطار "في في  دام مقوم ت األمن دام مقوم ت األمن "، والتي من أهم منطلقاتها " "، والتي من أهم منطلقاتها " 81888188  ––  81028102اال

ستقرار   ل الدواالسننننتقرار   ل الد ش م األمن الشنننن م وفق مفهوم "وفق مفهوم "  "،"،واال سة كأحد مرتكزات السككككياسككككة   ""األمن ال سيا صرة ألجهزة األمنية والجنائية المعاصككككرة ألجهزة كأحد مرتكزات ال األمنية والجنائية المعا
شرطة، وحيث الشكككككككرطة، وحيث  صل فصكككككككل   بأ  حال من األحوالبأ  حال من األحوال  ال يمكنال يمكنال مك فحة الجرائم المت لقة  تقةل ت مك فحة الجرائم المت لقة  تقةل ت و"و"  ""األمن الم لوم تياألمن الم لوم تي""ف

   ((11))..االستراتيجيةاالستراتيجية  ، بكافة أبعاده ومستوياتا، بكافة أبعاده ومستوياتا""لدولةلدولةالقومي لالقومي لمةظومة األمن مةظومة األمن عن "عن "" " االتص التاالتص التالم لوم ت وُةظم الم لوم ت وُةظم 

إلى أنا اد تم تنقيح هذه الطبعة من الكتا  وإجراء بعض التعديات عليها إلى أنا اد تم تنقيح هذه الطبعة من الكتا  وإجراء بعض التعديات عليها   االنتباهاالنتباهبمكان، لفت بمكان، لفت   األهميةاألهميةولعلا من ولعلا من 

صدور في ضكككككوء صكككككدور  ضوء  شور   لجرلدة ( لسنننننةة،  شننننن نل مك فحة الجرائم تقةلة الم لوم ت، والمةشنننننور   لجرلدة 071071الق ةون رقم )الق ةون رقم )في  ش نل مك فحة الجرائم تقةلة الم لوم ت، والمة سةة،   ( ل

سملة،  الرسننملة،   سةة ذي الحجة سننةة   22مكرر)ج( فيمكرر)ج( في  288288الر ـ، المواف  هـننننننننن، المواف    03210321ذي الحجة  سةة أغسننطل لسننةة   0303ه سطل ل وذل  بما وذل  بما   ،،81028102أغ

 ((5  يتناس  مع المحتوى والمقرر الدراسي. يتناس  مع المحتوى والمقرر الدراسي. 

صنا على "وتأسككككيسككككا  على ما تقدم، فقد حرصككككنا على " سا  على ما تقدم، فقد حر سي   ""الجمع  لن الج ةا ال لمي الةظري و لن الج ةا ال ملي التط لقيالجمع  لن الج ةا ال لمي الةظري و لن الج ةا ال ملي التط لقيوتأ

سيم الكتا  منهجيا ، والموازنة بينهما في آن  معا ، أثناء تقسكككيم الكتا  منهجيا ،  ص  الفصننن  في في ففوالموازنة بينهما في آن  معا ، أثناء تق وفي وفي   ماهية الجريمة المعلوماتية؛ماهية الجريمة المعلوماتية؛تناولنا تناولنا : : األو األو الف

صر الجريمة المعلوماتية،نتناول عناصكككككككر الجريمة المعلوماتية،  ::الث ةيالث ةي ص  الث ل الفصننننننن  الث ل وفي وفي   نتناول عنا : تناولنا "التحقيق الجنائي التقني في الجريمة : تناولنا "التحقيق الجنائي التقني في الجريمة الف

ص  الرا عالفصننننننن  الرا عالمعلوماتية"، وأخيرا  المعلوماتية"، وأخيرا   ضناواسكككككككتعرضكككككككنا، ، الف ستعر رائم رائم الجالج  فيا أهم التحديات التي تواجا التحقيق الجنائي فيفيا أهم التحديات التي تواجا التحقيق الجنائي في  وا

بل التغل  بل التغل المعلوماتية، وس           عليها.عليها.  المعلوماتية، وس 

 ""  المؤلفالمؤلف" "                                                                                                                                                                                                         

 

                                                           
ف د ف د ره ره ةقورةقور  ا تعو وا تعو وةةتقد ملأ تكنولوايو القةلوموو ونُظص ةةتقد ملأ تكنولوايو القةلوموو ونُظص   بأنهو كل مش وع ىا اميبأنهو كل مش وع ىا امي  ،،المعلوميت  المعلوميت  " " جرائم ذوي ال يقيت الب ضي جرائم ذوي ال يقيت الب ضي ةقكن تة ةـ "ةقكن تة ةـ "   ((11))

  ال مزيال مزي  نـنـوالةوالةالقةلوموتي القةلوموتي و  داخلي وةستخد  اإلا ا  و  داخلي وةستخد  اإلا ا  بتنظيص مؤرس الوبت له بنوء ه مي ومستوةوو للتنفيذ ، وةحكقه نظبتنظيص مؤرس الوبت له بنوء ه مي ومستوةوو للتنفيذ ، وةحكقه نظةتسص ةتسص من األف اد، من األف اد،   ةة و مجقوم و مجقوم

 ..بوروئل غي  مش ومة بوروئل غي  مش ومة   ومنوفعومنوفعبهدف تحقيق  ربوح بهدف تحقيق  ربوح ملأ العحوةو ملأ العحوةو وف ض الساوة وف ض الساوة   القةلوموتيالقةلوموتي  والتهدةد وا بتزازوالتهدةد وا بتزاز

صدر   ارحيث صييييدر   ار   4   سنة لسيييينة   ((1351113511الوزاري ر ص )الوزاري ر ص )  حيث  شبكوو القةلوموو"،إنشييييوء "ىدارة مبوحث مكوفحة ا ائص الحورييييبوو وشييييبكوو القةلوموو"،، ب، ب21122112ل ربوو و شوء "ىدارة مبوحث مكوفحة ا ائص الحو دارة الةومة دارة الةومة بوإلبوإل  إن

صدر الق ار الوزاري ر ص ؛ كقو صييدر الق ار الوزاري ر ص للقةلوموو والتواليقللقةلوموو والتواليق سنة ( لسيينة 14411441))؛ كقو  شأ بشييأ   ،،21132113( ل سقأ اإلدارة الةومة للقةلوموو والتواليق، ىلأ "اإلدارة الةومة تغيي  مسييقأ اإلدارة الةومة للقةلوموو والتواليق، ىلأ "اإلدارة الةومة   ب تغيي  م

 حوليوً حوليوً   القةلوموو"القةلوموو"  وولتكنولوايلتكنولواي

 ..1313--1212، ص ص ، ص ص 21122112ةونيوةونيو  ––  21152115ا رت اتيجية الةومة لوزارة الداخلية ربتقب  ا رت اتيجية الةومة لوزارة الداخلية ربتقب     ((11))

 ..القع ي، حتأ مثول هذا الكتوب للابومةالقع ي، حتأ مثول هذا الكتوب للابومة  الوزراءالوزراءللقونو  القشور لص تعدر من مجلس للقونو  القشور لص تعدر من مجلس   التنفيذةةالتنفيذةةىلأ    ال،ئحة ىلأ    ال،ئحة   ةةتجدر اإلشورتجدر اإلشور( ( 5))  
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