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ظٗست املعًَٛات١ٝ ٚٚضا٥ٌ االتصاٍ يف اذتكب١ االخري٠ يف صٛز عدد َٔ ايتكٓٝات 
ييت تػري َعٗا َعامل االتصاٍ ع٢ً ٚد٘ االزض، ٚاصبشت دص٤ َٔ ايجكاف١ يف ٖرٙ اذتدٜج١ ا

اذتكب١ يف َٓٗر ايٓعاّ ايبصسٟ ٚايطُعٞ َٔ خالٍ املالٜني َٔ ايبٝٓات ٚايصٛز ٚاالزقاّ 
اييت ٜتِ بجٗا ٚاضتكباهلا يف نٌ ايعامل، سٝح غهًت َاد٠ ثكاف١ٝ َطتًٗه١ يف زتتُعٓا 

١ اجملتُع ايعسبٞ َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ االتصاٍ ايع١ًُٝ اذتدٜج١ ٚتسنت اثاز ٚاضش١ ع٢ً ٖٜٛ
، ٚال ٜػين عٔ ايرٖٔ يف إ (1)املتُج١ً باإلْرتْٝت ٚايفطا٥ٝات ٚتكٓٝات اهلٛاتف احملُٛي١

ايتطٛز ايتهًٓٛدٞ ي٘ َٔ املصاٜا َا جيعً٘ ْع١ُ ٜٓعِ بٗا بين ايبػس، ٚيهٔ يف ايٛقت ْفط٘ 
خس٣ ْك١ُ اذا َا اضتخدّ بصٛز٠ ض١٦ٝ جتعٌ َٓ٘ فإ ٖٓاى عٝٛب جتعٌ َٓ٘ يف اسٝإ ا

خطسًا ٜٗدد اذتٝا٠ اٚ ٜتذاٚش ع٢ً خصٛصٝات االخسٜٔ، ٖٚرا ٖٛ ساٍ دٗاش اهلاتف ايٓكاٍ 
اٚ دٗاش املٛباٌٜ، فاْ٘ يف ايٛقت ايرٟ ٜٛفس نجريًا َٔ االَٛاٍ ٚخيتصس نجريًا َٔ ايٛقت 

١، االَس ايرٟ حيتِ إ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚادتٗد اال اْ٘ ٚبٓفظ ايٛقت قد ٜطتخدّ اضتخداَات ض٦ٝ
تٓعِٝ قاْْٛٞ ٚتػسٜعٞ ٚاضح ملٛاد١ٗ االضتخداَات ايط١٦ٝ نإتالف ايبٝاْات املٛدٛد٠ يف 

 .(2)اْع١ُ ادتٗاش

                                                      

 مقال مراجعة.)*( 
( محمهد دمحم محمهد جابر، الجرائم الناشئة عن استخجام الههاتف النقالة )جرائم نظنم 1)

االتراالت والمعلهمات(، دراسة مقارنه في التذريع المرري والفرندي واالمريكي 
 .24، ص2710واالتفاقيات الجولية واالقليمية، المكتب الجامعي الحجيث، 

مج هللا احمج، جريمة االتالف الهاقعة على الهاتف النقال، بحث منذهر على احمج ح (2)
 .https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96308 :مهقع االنترنيت

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96308
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ٚاملعسٚف إ عامل االْرتْٝت ٖٛ عامل سس َٔ نٌ قٝد، ٚاذتاٍ ْفط٘ بايٓطب١ 
ض١ًٝ يًتط١ًٝ ٧ًَٚ ايفساغ، يًٗاتف احملٍُٛ فال ٜٛدد قٝد ع٢ً اضتخداَ٘، فٝذد فٝ٘ انجس ٚ

اٚ إ جيد فٝ٘ بعض ضعاف ايٓفٛع ٚض١ًٝ إلغباع ايسغبات ٚاالعتدا٤ ع٢ً االغخاص، 
ٚاالتالف ٜتِ َٔ خالٍ بساَر ايفريٚضات، ٚايفريٚع: ٖٛ عباز٠ عٔ بسزتٝات َػفس٠ 
يًشاضب االيٞ ٜتِ تصُُٝٗا بٗدف ستدد ٖٚٛ اسداخ انرب ضسز ممهٔ باألْع١ُ 

، ٚتتُٝص ايفريٚضات بكدزتٗا ع٢ً زبط ْفطٗا بايرباَر االخس٣ ٚاعاد٠ ْفطٗا (1)االيهرت١ْٝٚ
ست٢ تبدٚ ٚنأْٗا تتهاثس ٚتتٛيد ذاتًٝا، باإلضاف١ اىل قدزتٗا ع٢ً االْتػاز َٔ ْعاّ اىل اخس 
حبٝح ميهٓٗا إ تٓتكٌ عرب اذتدٚد َٔ أٟ َهإ يف ايعامل، ٜٚٓتكٌ ايفريٚع اىل دٗاش 

اش احملادث١ اٚ عٓد تٓصٌٜ اسد ايرباَر اييت حيتادٗا املطتخدّ ايطش١ٝ اَا عٔ طسٜل دٗ
 .(2)عٔ طسٜل اسد َٛاقع االْرتْٝت غري اال١َٓ

ٚاالتالف يف زتاٍ اهلاتف ايٓكاٍ قد ٜكع ع٢ً املهْٛات املاد١ٜ ي٘ اٚ اسد ًَشكات٘ 
ًا َادًٜا، نايػسحي١ اٚ ايهازت َُٝٛزٟ اٚ غريٖا مما هلا عالق١ بٗرا اجملاٍ، ٖٚرا ٜط٢ُ اتالف

ٚقد بكع االتالف ع٢ً املهْٛات اٚ ايهٝاْات املٓطك١ٝ يًٗاتف ايٓكاٍ، ٚاييت ٜكصد بٗا نٌ 
ايعٓاصس غري املاد١ٜ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ْعاّ اهلاتف، ناملعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايرباَر ع٢ً 

 .(3)اختالف اْٛاعٗا ٚٚظا٥فٗا
َٔ قبٌ َطتخدَٗا،  ْٚتٝذ١ رتطٛز٠ ٖرٙ ايتك١ٝٓ اذا َا اضتخدَت بصٛز٠ ض١٦ٝ

ايعسب١ٝ ملهافش١ دسا٥ِ تك١ٝٓ املعًَٛات ع٢ً تٛفري محا١ٜ يًبٝاْات  سسصت االتفاق١ٝفكد 
ملهافش١ دسا٥ِ تك١ٝٓ ااملعادت١ ايهرتًْٚٝا َٔ االتالف املعًَٛاتٞ، فذسَت االتفاق١ٝ ايعسب١ٝ 

عًَٛات يف ايصادز٠ عٔ داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ بػإ َهافش١ دسا٥ِ تك١ٝٓ امل -املعًَٛات
فتٓاٚيت اسهاّ دسمي١ االتالف يف  افعاٍ االعتدا٤ ع٢ً ضال١َ ايبٝاْات،  -21/12/2010

تًتصّ نٌ دٚي١ طسف بتذسِٜ " ٚاييت دا٤ ْصٗا نايتايٞ:َٔ االتفاق١ٝ  (ايجا١َٓ)املاد٠ 
 ٚذيو ٚفكًا يتػسٜعاتٗا ٚاْعُتٗا ايداخ١ًٝ: –االفعاٍ ايتاي١ٝ 

                                                      

سة الجنائية في مهاجهة جرائم االنترنيت، اطروحة ( د. حدين بن سعيج الغافري، الديا1)
 .313دكتهراة، كلية الحقهق، جامعة عين شمس، بجون سنة طبع، ص

، 1( دمحم مرطفى الذقيري، الدرية المعلهماتية ضهابطها واحكامها الذرعية للباحث، ط2)
 .303، ص2772دار البذائر االسالمية، 

النترنيت بين الذريعة االسالمية والقهانين الهضعية، ( د. دمحم ابراهيم سعج الناي، جرائم ا3)
 .30، ص2710، مكتبة الهفاء القانهنية، االسكنجرية، 1دراسة مقارنة، ط
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تعدٌٜ، اٚ سذب بٝاْات تك١ٝٓ املعًَٛات قصدًا، ٚبدٕٚ  تدَري، اٚ ستٛ، اٚ اعاق١، اٚ .1
 ٚد٘ سل.

( َٔ ٖرٙ املاد٠، إ 1يًطسف إ ٜطتًصّ يتذسِٜ األفعاٍ املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكس٠ ) .2
 تطبب بطسز دطِٝ.

ايعسب١ٝ دسَت اٜطًا افعااًل اخس٣ متظ دسمي١ االتالف يًبٝاْات  االتفاق١ٝإ َا 
 -َٓٗا (ايتاضع١)( َٔ املاد٠ 1ايفكس٠ )أ( َٔ ايبٓد ) ٚاملعًَٛات َٔ ذيو َا ْصت عًٝ٘

اْتاز، اٚ بٝع، اٚ غسا٤، اٚ اضترياد، اٚ تٛشٜع، اٚ تٛفري أٟ ادٚات اٚ بساَر َص١ُُ اٚ 
 َهٝف١ يػاٜات ازتهاب ادتسا٥ِ املب١ٓٝ يف املاد٠ ايجا١َٓ.

، اٚ ، اٚ بٝع، ع٢ً جتسِٜ اْتاز(ايتاضع١)( َٔ املاد٠ 1ْٚصت يف ايكفس٠ )ب( َٔ ايبٓد )
، اٚ تٛفري ن١ًُ ضس ْعاّ َعًَٛات، اٚ غفس٠ دخٍٛ، اٚ غسا٤، اٚ اضترياد، اٚ تٛشٜع

َعًَٛات َػاب١ٗ، ٜتِ بٛاضطتٗا دخٍٛ ْعاّ َعًَٛات َا بكصد اضتخداَٗا ألٟ َٔ 
 ادتسا٥ِ املب١ٓٝ يف املاد٠ ايجا١َٓ.

ادٚات اٚ بساَر ع٢ً جتسِٜ سٝاش٠ أٟ  (ايتاضع١)( َٔ املاد٠ 2نُا ْصت يف ايبٓد )
( بكصد اضتخداَٗا يػاٜات ازتهاب أٟ َٔ ادتسا٥ِ 1َرنٛز٠ يف ايفكستني )أ، ب( َٔ ايبٓد )

  املرنٛز٠ يف املاد٠ ايجا١َٓ.
ٖٞ: بتك١ٝٓ املعًَٛات : (1)ٚاملصطًشات اييت اٚزدت تعسٜفٗا االتفاق١ٝ تتُجٌ باالتٞ    

بط١، اٚ غري َرتابط١، تطتعٌُ أٟ ٚض١ًٝ َاد١ٜ، اٚ َع١ٜٛٓ، اٚ زتُٛع١ ٚضا٥ٌ َرتا"
يتخصٜٔ املعًَٛات، ٚتستٝبٗا، ٚتٓعُٝٗا، ٚاضرتداعٗا، َٚعادتتٗا، ٚتطٜٛسٖا، ٚتبادهلا، 
ٚفكًا يألٚاَس ٚايتعًُٝات املخصٕ بٗا، ٜٚػٌُ ذيو مجٝع املدخالت ٚاملخسدات املستبط١ بٗا 

زتُٛع١ بساَر ٚادٚات "ٗٛ فايٓعاّ املعًَٛاتٞ اَا ضًهًٝا اٚ الضًهًٝا يف ْعاّ اٚ غبه١"، 
ازتباط بني " تتُجٌ بـايػبه١ املعًَٛات١ٝ "، َٚعد٠ ملعادت١ ٚاداز٠ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات

 .انجس َٔ ْعاّ َعًَٛاتٞ يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚتبادهلا"
نٌ َا ميهٔ ختصٜٓ٘، َٚعادتت٘، ٚتٛيٝدٙ، ْٚكً٘، بٛاضط١ كصد بٗا "ٝاَا ايبٝاْات ف    

 .تك١ٝٓ املعًَٛات، ناألزقاّ، ٚاذتسٚف، ٚايسَٛش، َٚا ايٝٗا..."
اضفا٤ اذتُا١ٜ  ٖٛ: إ اهلدف َٓٗااييت اٚزدتٗا االتفاق١ٝ ايعسب١ٝ ْالسغ َٔ ايٓصٛص     

ٌٜ اٚ االعاق١ املعتُد٠، مبا يف ادتٓا١ٝ٥ ع٢ً ايبٝاْات املعادت١ ايهرتًْٚٝا َٔ االتالف اٚ ايتعد
                                                      

 ( من المادة االولى من االتفاقية العربية المكافحة جرائم تقنية المعلهمات.1( البنج )1)
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ذيو جتسِٜ ايتعاٌَ بايبٝع اٚ ايػسا٤ اٚ االضترياد اٚ اذتٝاش٠ ألدٚات اٚ بساَر اٚ نًُات ضس اٚ 
نُا اْٗا ازدعت جتسِٜ االفعاٍ  غفسات دخٍٛ اٚ َعًَٛات تطتخدّ يف ازتهاب تًو ادتسا٥ِ.

 .يهٌ دٚي١ ايداخ١١ًٝ ْعُالتػسٜعات ٚاايطايف١ ايرنس اىل اي
ٚفُٝا ٜتعًل بايتػسٜع ايعساقٞ فاْ٘ مل ٜٓص ع٢ً عكٛب١ ددٜد٠ يإلتالف املستهب عرب     

غبه١ االْرتْٝت اذا َا ٚقعت ع٢ً اهلاتف ايٓكاٍ، سٝح اْ٘ ٜدزز ادتسا٥ِ االيهرت١ْٝٚ اييت 
تستهب عرب ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ حتت ْصٛص ايكٛاْني ايكدمي١ ٜٚتِ تطبٝل قإْٛ ايعكٛبات 

 املعدٍ. 1969يط١ٓ  111زقِ 

(  َٔ ايكإْٛ اعالٙ فكد ْصت ع٢ً جتسِٜ فعٌ االتالف ايرٟ 477ٚمبٛدب املاد٠ )    
ْص ع٢ً اْ٘: )َع عدّ االخالٍ بأ١ٜ عكٛب١ ٜٓص ع٢ً ٖرا  ٜطاٍ اَٛاٍ اجملين عًٝ٘ سٝح

١َ ال تصٜد ع٢ً َا٥يت دٜٓاز اٚ ٜعاقب باذتبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضٓتني ٚبػسا -1: ايكإْٛ
سد٣ ٖاتني ايعكٛبتني َٔ ٖدّ اٚ خسب اٚ اتًف عكازًا اّ َٓكٛاًل غري ممًٛى ي٘ اٚ دعً٘ بإ

غري صاحل يالضتعُاٍ اٚ اضس ب٘ اٚ عطً٘ بأ١ٜ نٝف١ٝ ناْت(. ْالسغ َٔ خالٍ ٖرا ايٓص 
ف ايٓكاٍ اٚ اسد٣ َهْٛات٘ ا ٚقع ايٓػاط  االدساَٞ ع٢ً اهلاتاْ٘ ال ٜجري أٟ َػه١ً اذا َ

تدخٌ  فإْٗاز١ٜ ايػشٔ اٚ غاغ١ اهلاتف اٚ غسحي١ اهلاتف اٚ غسحي١ ايرانس٠، املاد١ٜ نبطا
 ًٝد١ٜ اييت تصح إ تهٕٛ ستاًل دتسمي١ االتالف.ضُٔ ْطام االَٛاٍ املاد١ٜ ايتك

اال املػه١ً تجٛز عٓدَا تكع ادتسمي١ ع٢ً املهْٛات املع١ٜٛٓ َٔ ايرباَر ٚاملعًَٛات     
املعًَٛات اٚ كاٍ، فٝعُد ادتاْٞ اىل اتالف ٖرٙ ايرباَر اٚ اييت حتتٜٛٗا ًَفات اهلاتف ايٓ

١ٜ طسٜك١ ناْت، يف ٖرٙ اذتاي١ ٌٖ ٜصح إ تهٕٛ ٖرٙ ايساَر ٜعطًٗا اٚ ٜتًفٗا بأ
 ٚاملعًَٛات يًٗاتف ايٓكاٍ ستاًل دتسمي١ االتالف؟

 ٗا اهلاتف ايٓكاٍ ميهٔ إ ٜٓطبل عًٝٗا ْصايرباَر ٚاملعًَٛات اييت حيْٜٛس٣ إ      
( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ع٢ً اعتباز إ ٖرٙ االَٛاٍ هلا ق١ُٝ َاي١ٝ تفٛم 477املاد٠ )

( مل ٜػرتط إ ٜتِ االتالف بٛض١ًٝ 477نجري َٔ االغٝا٤ املاد١ٜ، نُا إ ْص املاد )
َا  يإلتالفَع١ٓٝ  اٚ إ املاٍ ايرٟ ٚقع عًٝ٘ االتالف ي٘ صف١ َع١ٓٝ، فاملاٍ ايرٟ تعسض 

١ُ َع١ٓٝ، ٚنإ اهلاتف ايٓفاٍ ممًٛى يػري ادتاْٞ، فُٝهٔ إ تتشكل ب٘ ادتسمي١، داّ ي٘ قٝ
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١ يف ٖرا اذتاٍ الٕ املايو ي٘ بٓفط٘ فال دسمي بإتالف٘الٕ ادتاْٞ يٛ نإ َايهًا يًٗاتف ٚقاّ 
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