
القانوني الرقمي النمن دليل

غير الُمَوَّط��ن 3.0 -المنسوب للمصدر لغير الغراض الردبحية، الصدارةمحتوى الورقة منشور دبرخصة المشاع الدبداعي 



..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

دليل الم��ن الرقمي القانوني
 2013

مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- شارع احمد دباشا  الدور السادس  جاردن سيتي  القاهرة4 - -

فاكس :تليفون /27926281 )202(

Info@afteegypt.org:البريد اللكتروني 

www.afteegypt.org:الموقع اللكتروني 

 ،FireFox  متصفح،Gimp ، وبرنامجLibreOffice تم إخراج هذه الورقة بالتعتماد برمجيات حرة، حزمة
Ubuntuنظام التشغيل 

3

لعمل ا فريق 
قام أحمد عزت مدير الوحدة القانونية دبإعداد وتحرير  الجانب القانوني،

قام محمد الطاهر منسق دبرنامج الحريات الرقمية دبالمؤسسة  دبإعداد فيما  
.وتحرير الجانب التقني 

http://www.afteegypt.org/
mailto:Info@afteegypt.org


..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

تقدي
 تصببال تلا بسببرية تمتببم بببالطبع نتأف النسان؛ حقوق عن الدافعي أحد أو ناشطا كنت إذا

 الببت الجهببزة مببن أى و أ،بك الاص السوب جهاز أو ، المحمولهاتفك على الوجودة والعلوما ت
 نظرا لا قد يشكله عدم تأمي تلك العلومببا ت مببن ف حفظ البيانا ت أو العلوما ت تسمتخدمها

 ووسببائل النببمترنت تعمتببب قمعيببة دول ف تعيش كنتإذا  خاصة  أو على الخرين،خطورة عليك،
 مصدر إزعاج للسلطة، ووسيلة لفضح انمتهاكا ت حقببوق النسببان يبب ب حصببارها التصال ت

.واسمتمرارها أمنها  على

 والاتف النمترنت اسمتخدام تحيث  الرقمي، المن هية أداد تزا  العربالربيعثورا ت  بداية مع 
 مببا ذلببك، وغيبب الخبار ونقل والمتنظيم والمتأييد الشد دعاوى ف الخمتلفة والمتطبيقا ت المحمول

  وهببو مببا انعكببس بالالحقببة القانونيببة لبعببض.الدوا ت هببذه هتببا قلقببا أكثر الكوما ت جعل
 مسمتخدمي مواقع المتواصل الجمتماعي اللذين تعرضوا لالتام بازدراء الديان وإهانة اليئببا ت
 النظامية، والس ب والقذف وغيها من التاما ت الخرى بسب ب ممتوى قام أحببدهم بنشببره أو

تداوله عب النمترنت أو وسائل التصال الخرى.

 نشببطاء عببن خرجببت الببت الصببدارا ت مببن بقليببل ليببس عدد هناكإضافة إل ما تقدم، فإن 
 وما يقدمه هذا الدليل هو ماولبببة الرقمي. والمان الماية حول تقن شرح تمتناول ومنظما ت،
 تسبباعد الببت البجميببا ت بعببض بمتضببمي قمنببا وقببد النظريببة. الفبباهيم بعببض لمتوضببيح

 ، وكذلك إلقاء الضوء علببى بعببض الببوان بالسمتخدام أثناء بيناتم حاية على السمتخدمي
 القانونية المتعلقة بإجراءا ت المتمحقيق والمحاكمة ف قضايا النشر الرقمي، وذلك كببي يسببمتعي

.به المحامي أثناء قيامهم بهام الدفاع عن ضمحايا انمتهاك الريا ت الرقمية
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 بشببكل جهبباز، مببن أكببثر الغببال ب فبب يسببمتخدمون يببومي بشكل المتكنولوجيا مع المتعاطون
 مببن وأكببثر هبباتف مببن أكببثر تمتلببك وربببا الوال، والاتف الشخصي الاسوب هناك أساسي
 الخببرى الجهببزة وبعببض وآل ت المتصببوير الرقميببة، اللوحيببة للجهببزة بالضافة هذا حاسوب،
 معلومببا ت عليهببا مببزن الجهببزة هببذه كببل الذاكرة وغيهببا، بطاقا ت أو الواقع تديد كأجهزة
 علببى الفبباظ كيفيببة هببو هنببا الرقمببي المن ومفهوم لا، اسمتخدامك سجل وحت وبيانا ت

 قمببت لا آثار وجود دون كاملة بصورة يمتم أن موها عند وحت وتشفيها العلوما ت هذه سرية
  ويدخل ف هذا النطاق اسمتخدام مواقع المتواصل الجمتماعي الت من خاللا يسمتطيع.بمحوه

 الفراد نشر بعض المحمتويا ت سواء كانت صور أو مقاطع صوتية أو مقبباطع مصببورة أو غيهببا،
 ويمتطل ب الشمتراك ف مثل هذه الواقع الفصاح عن بعببض البيانببا ت الشخصببية الببت تببدد
 هوية السمتخدم، وعدم تأمي هذا النوع من البيانا ت قد يؤدي إل اخمتراق حسابا ت السببمتخدمي
 أو اسمتخدام هذه البيانا ت ف الضرار بم. خاصة ف ظل النظام القانون الصببري الببذي يببؤث
 أنواع معينة من المحمتويا ت إذا ت نشرها بيث أصبمحت ممتاحة لي شخص لكببي يطلببع عليهببا

ويمتصفمحها.

 الثال سبيل على تسخدمها، الت والبجميا ت السمتخدام ف بعاداتك دائما يمتأثر رقميال المن
 توزيعببا ت مسببمتخدمي مببن أكببثر خطببر فبب فببأنت وينببدوز مايكروسببوفت تسببمتخدم كنببت إن

 على إيابا أو سلبا تؤثر تسمتخدمها برجمية أى فإن المتشغيل أنظمة على وقياسا لينكس،/جنو
 لكن يبب ب أن نضببع.   البجميا ت     لزئية     سنمتطرق     ولحقا با، تمتممتع الت الرقمية الماية مقدار

 ف العمتبار أن المن الرقمي مارسا ت مسمتمرة وليست جمرد خطوا ت تقوم بببا مببرة واحببدة ثبب
.تمتجاهلها

 لقصى درجة للوصول دائما تقييمها وي ب تاهها، حذرا تكون أن فيج ب السمتخدام عادا ت أما
 العامببة المتصرفا ت بعض وهناك حقوقيا، مدافعا أو ناشطا كنت إذا خاصة والمان الماية من

:أساسي بشكلة أشياء أربع على سنركز لكننا العمتبار ف تضعها ان ي ب الت
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 هامببة، معلومببا ت أو بيانببا ت عليببه تضع أن حذرا فكن عملك مكان ف حاسوب تمتلك كنت إذا
 يومك طوال تمتوجد إذا كنت ل خاصة عليه؛ الخزنة للمعلوما ت الوصول سهل يكون ما فغالبا
 كن النمترنت، مقاهي من الاسوب تسمتخدم كنت إذا وهو ذاته ما ي ب عليك فعله منه، بالقرب

ا  القببائمي قبببل مببن مراقبمتهببا يمتم أو خبيثة برجميا ت علىالجهزة  تمتوى ربا منها أيضا حذر
.إدارة مثل هذه الماكن على

 مببن أكببثر يسببمتخدمها المبباكن الببت تمتببوي علببى أجهببزة من حذرا تكون أن وبوجه عام ي ب
.شخص

 أى بببه تضببع أن تبباول ل شببخص، مببن أكببثر يسمتخدمة حاسوب جهاز تسمتخدم أنك حالة ف
 بعيبببدا، تبقيها أن دائما وحاول الرقمي، أمنك على خطورة تشكل أن يكنها معلوما ت أو بيانا ت
 الت البيانا ت بمتشفي وتقوم ،مثال ذاكرة كبطاقة خارجية وحدا ت على بمتخزينها تقوم أن يكنك

 مببن أكببثر يسببمتخدمه حاسببوب علببى مسببمتخدم اسم أو مرور كلمة أى متركت ل تمتويها، أيضا
 الخزنببة البيانببا ت لميببع دوري بسببح وقببم ،آمنببة تصفح برامج اسمتخدم أن حاول بل شخص،

 ذلببك مببن البيانببا ت الؤقمتببة الببت يمتفببظ بببا وغي زياراتك، سجل والرور، ككلما ت بالمتصفح
 تقببوم الت البامج باسمتخدام قم ذا ت حساسية ملفا ت أو بيانا ت أى وجود حالة المتصفح. وف

هّسهليكن أن  أثر يمترك ل با كامل بشكل والبيانا ت اللفا ت بمحو  سببنقوم لحقببا اسمترجاعها، ي
على هذا. تساعدكالت  البجميا ت بعرض

 هببو بياناتببك وخصوصببيمتك الرقميببة حايببة علببى تسبباعدك الببت المتصرفا ت أهم من واحد
 فبب لنكببس/جنببو تشغيل نظام توزيعا ت أحد تسمتخدم أنك حالة ف الرة، البجميا ت اسمتخدام

 فبب أما حرة، سمتكون أغلبها ف وخيارتك الرة البجميا ت علي كبي بشكل تعمتمد سوف الغال ب
 فسببمتكون أبببل، أو مايكروسببوفت تشببغيل كأنظمة حر، ي غتشغيل نظام تسمتخدم أنك حالة

 كببن النظمببة، هببذه فببوق تسمتخدمها الت للبجميا ت بدائل أكثر أمانا عن تبمحث لن مضطر
 تعمببل حببرة بببدائل أن تمتار وحاول والمتصفح والدردشة المتواصل برامج اسمتخدام ف جدا حذرا

.هتسمتخدم الذي المتشغيل نظام مدعومة من

6

التستخدام نمكان التستخدام نمكان

ذات الاساتساية واللعلونمات البايانات        تيزين ذات الاساتساية واللعلونمات البايانات        تيزين

الرة البمايات اتستخدام العتاياد على الرة البمايات اتستخدام العتاياد على
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 أمببان علببى تببؤثر نأ يكنها البسيطة المتصرفا ت فبعض كثية، أياد بي تمتنقل أجهزتك تعل ل
 مكببان ف هتمترك ول للدخول، مرور كلمة دون ممحمولال هاتفك مثال تمترك ل وبيانمتك، معلوماتك

 مع ، الاص بك المحمول الاسوب وهو ما ي ب أن تراعيه أيضا بالنسبة لهاز ممتناولك، عن بعيد
.عابثة يد أي عن بعيدو آمن مكان ف الفالشية والذاكرة الذاكرة ببطاقا ت أن تمتفظضرورة 

 يكون مصدر هببذه الخبباطر أجهببزة حكوميببة، أو ربا الرقمي، تيط بأمنك ماطر عديدة هناك
 أفراد عابثي من هواة انمتهاك الصوصية، أو ربا يكون مصدره شخص ما تصل على بياناتبببك

.ومسمتعدا حذرا تكون أن ي ب الال ت جيع وفلا،  بطريق الصدفة نمتيجة لعدم تأمينك

 وهببي الرقمببي، أمنببك علببى تببؤثر الت الخاطر وأشهر أهم من واحدة   البيثة     البجميا ت
 بغببرض يكببون بعضببها وأهببدافها؛ أنواعهببا، وتمتعببدد  علمببك دون جهازك إل تمتسلل برجميا ت

 تيئة لعادة تمتاج وأحيانا تسمتخدمها الت البجميا ت أو المتشغيل نظام بمتدمي وتقوم ،تدميي
 تصببرافمتك راقبببة لتسببعى خبيثببة برجميببا ت وهنبباك بياناتك، تفقد يعلك ما الصل ب القرص

  إذا مبباتضببدك، لحقببا اسببمتخدامه يكببن ما تزورها، وهو الت والواقع   ربا لعرفةكمسمتخدم
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نمتلعددة أياد بي أجهيزتك تلعل ل نمتلعددة أياد بي أجهيزتك تلعل ل

..!بلعد نماذا

و أجهزتك بأحد العبث ت أن حالة ف و سرقمته أ  بعض هناك قانونية، لساءلة تعرضك أ
 الانب ب سبنمتناول لحقبا والتب قبد تمترتب ب علبى ذلبك، الخاطبر مبن تقلبل التب الحمتياطا ت

 حاجبة هناك وعادا ت السبمتخدام، فإبن المتقنب السبمتوى علبى لكبن القانونب بالمتفصبيل،
 أبن وحاول المحمولبة، أبو الكمتبيبة لجهزتبك للولوج قويبة سبر كلمبة لسبمتخدام هامبة

 الواتبف فب تسبمتخدم كالتب بعبد عبن والببيانا ت اللفا ت مبو أحبد برجميا ت تسبمتخدم
.المكانيا ت من وغيها والغالق الاتف لمتمتبع خاصية أيضا توفر والت المحمولة،

!..حذرا كن !..حذرا كن
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 علببى الشببرائية تصببرفاتك معرفببة لجببرد ،(جرائم النشر الرقمببي)اتامك بارتكاب با يسمى 
 "طببروادة حصببان" تعمببل كببب أن البجميببا ت من النوع هذا هدف كون يأن أيضا ويكن الشبكة،

.السمتخدام أثناء عليك للمتجسس

 بالبجميببة ضببعيفة منبباطق عن عبارة تكون والت أمنية ثغرا ت با تكون برجميا ت وهناك
 أن يكببن العمليببة وهببذه بك، الاص الليكمترون الوقع أو حاسوبك إل الولوج للمخمترقي تكن

 المحمول أو تدمي مببدونمتك أو الاتف أو حاسوبك على الخزنة اللفا ت جيع سرقة ف تمتسب ب
 أحصببنة" تسمي الت البيثة البجميا ت من نوعية على العمتماد أيضا يكن أنه كما موقعك،

 هنببباك وأيضا. لبياناتك النفاذ من الهاجم تكن بالنظام ثغرة بفمتح بدورها تقوم والت" طروادة
 يقببوم حيببث المتجسببس، أنببواع مببن نببوع على يطلق مصطلح وهو" الوسط ف الرجل هجوم"

.شبكة ف ممتمحاورين اثني بي بالمتسلل الهاجم

 الشبكة هذه كانت سواء "IP Address" رقمي معرف تمتلك شبكا ت عب تمتصل الجهزة جيع
 هببذه كببانت سببواء وأيضببا الخببرى، الشبببكا ت مببن أى أو ملية شبكة أو النمترنت شبكة هي

 بالشبكة، ممتصل جهاز أو هاتف أو طابعة أو شخصي حاسوب هي عنها نمتمحدث الت الجهزة
 معينببة بشبببكة الرتبطببة الجهزة بي المتراسل يمتم للجهاز كعنوان يعمتب الرقمي العرف وهذا

   يمتكببرر     ل     الرضببي،     لاتفك     رقم     أنه     الرقمي     العرف     تعمتب     أن     يكن الرقمي، العرف هذا بواسطة
  .  خالله     من     إليك     الوصول     ويكن

 سببيقوم تببدميه، أو عليببك والمتجسببس حاسببوبك ببباخمتراق يقببوم أن يريد من هناك أن حالة ف
 عببدد وهنبباك لاسببوبك، الوصول نقطة يثل لنه ذلك، ف بك الاص الرقمي العرف باسمتخدام

 معرفمتببه أن يكن الثال سبيل على الرقمي، معرفك معرفة من الخمترقي تكن الت الطرق من
 طريقببة بببأي أو المنببة، غيبب المتراسببل برامج خالل من أو ،إليك مرسل إليكمترون بريد طريق عن
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 ممتلفبة وأنواع والمتجسبس، لالخمتراق طريقبة مبن أكثبر هناك
 الفراد لبا يمتعرض التب النواع بعبض سبنمتناول وهنبا. أيضا

 لحقا سمتساعدك والت الطريقة، لمتبسيط  أساسي بشكل
تعرضبك لطبر  مكانيبة إمبن سبمتقلل اعمتياديبة ماراسبا ت فب

.المتجسس أو الخمتراق

 
 ممتلفبة وأنواع والمتجسبس، لالخمتراق طريقبة مبن أكثبر هناك
 الفراد لبا يمتعرض التب النواع بعبض سبنمتناول وهنبا. أيضا

 لحقا سمتساعدك والت الطريقة، لمتبسيط  أساسي بشكل
تعرضبك لطبر  مكانيبة إمبن سبمتقلل اعمتياديبة ماراسبا ت فب

.المتجسس أو الخمتراق

التختراق والتجاسسالتختراق والتجاسس
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.الهمة بذه تقوم الت البامج من الكثي فهناك أخرى

 )ثغببرة( منفببذ إيبباد وهببي الثانية الطوة تبدأ الرقمي، معرفك على حصل أحدهم أن حالة ف
 أحببد فبب أو المتشببغيل نظببام فبب أمنيببة ثغببرة تكببون الغببال ب فبب وهي خاللا، من لك يدخل

.حاسوبك إل الدخول يكنه خاللا ومن الثبمتة البجميا ت

 إليببك خبيثة برجمية إرسال يمتم حيث ، سابقاذكرناه با تقوم أن يكنها البيثة البجميا ت بعض
 الليكببمترون، البيببد طريق عن الثال سبيل على ممتعددة؛ طرق العملية ولذه باسوبك، وزرعها

 حاسببوبك فبب ثغببرة بفمتببح البجمية هذه تقوم لحقا، معينة برجمية أو ملف مع تضمينها أو
 حاسببوبك فبببببه  تقببوم ما كل على المتجسس يمتم أن يكن خاللا ومن الخمترق، منها يمتسلل
 يريببدها الببت المتصرفا ت من أو أي وتغييها با العبث أو به الوجودة  اللفا ت نقل يمتم أن ويكن

.الخمترق

 فبب تسبباعد الت والبامج الخمتراقا ت من النوعية هذه من الماية طرق سنمتناول لحقا
.اعمتبارك ف ضعها مبدأيا العامة النصائح بعض هناك لكن هذا،

 والجممدار الفيروسممات، مكافحممة برامممج دائممما استخدم- 
)1.( وحدثها باستمرارالناري،

 تمموفر أنهمما حيممث حرة، تشغيل أنظمة تعلى التعتماد يفضل- 
 أحد استخدام يمكنك والثبات، والحماية المان من تعالي قدر

)2.(لينوكس/جنو توزيعات

قوم ل-   وحصلت به موثوق كان إذا إل برنامج أي بتثبيت ت
 يكممون أن يمكممن أنه حيث به، موثوق شخص أو موقع من تعليه

)3.(طروادة كأحصنة خبيثة برمجية معه مضمن

 الهامة، ملفاتك من إحتياطية نسخة تمتلك أن دائما حاول- 
 الهممماتف أو الحاسمموب خمممارج بعيممدا بهممما بالحتفممماظ وقمممم

 خممدمات استخدام ويمكنك بانتظام، تستخدمه الذي المحمول
)4.(وان كأوبنتو بها والموثوق الحرة السحابية التخزين

 الحتياطة، والنسخ الحساسة والبيانات الملفات بتشفير قم- 
 مممن تعممالي قممدر تمموفر الممتي الحممرة البرمجيممات مممن تعدد هناك
)5.(تستخدمها أن يمكنك  المان

 ول لحاسمموبك، الممبيوس لتعممدادات قويممة سممر كلمة ضع -
.بي إس اليو وذاكرات المرنة القراص من القل ع تفعل

ما-  ئ  واجعلهمما لجهممازك مممرور للولمموج كلمممة بوضممع قم دا
)6.(وأرقام ورموز وصغيرة كبيرة حروف من ومكونة صعبة

قم ل-   خلل مممن وصمملتك برمجيممة أو ملممف أى بتحميممل ت
 تكممان ذاإ إل الجتماتعيممة الشبكات أحد أو الليكتروني البريد

 الفيروسممات مكافحممة برمجيات واستخدم به موثوق مصدر من
.النارية الجدارات أو

 بشممكل تسممتخدمها الممتي البرامممج تحممديثات تعلممى احصل -
 أمنية ثغرات سد بهدف تكون التحديثات هذه من كثير مستمر،

 التحديثات كانت وإن خاصة بالبرمجية، المان مستوى رفع أو
 مكافحممة برمجيممات أو التواصممل وبرامممج بالمتصفحات متعلقة

.النارية والجدارات الفيروسات 

ء - ا ن ث  ينصح للتعمية برمجيات استخدم بالنترنت اتصالك أ
 أثنمماء التعميمة مممن تعممالي قممدر تمموفر أنهمما  حيث،TOR بحزمة

)7.(النترنت استخدام

م -  )8(.برمجيات تراسل مؤمنةاستخدا
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 لطريقببة يرجببع وهذا الشخصي، الاس ب أجهزة من للمتجسس قابلية أكثر المحمولة الواتف
 لقببدم يكببن وبببوجه عببام الجهزة، من النوعية هذه على الثبمتة المتشغيل نظم وعمل عملها
 يكببن الببت اليببل بعببض وهنبباك بسببهولة، اتصببالتك علببى يمتجسس وأن يمتمتبعك أن الدمة

.إليها تشي روابط سنذكر المتجسس. لحقا منا النوع هذ على للمتمحايل اسمتخدامها

 رقببم لببا  أيضبباSIM بطاقة ميز، رقم لا الواتف وكل الواتف، كل ييز رقم  هوIMEI رقم
 يقومببوا أن الدمببة مزودي/للمحكوما ت يكن البيانا ت هذه عب الاتف، لرقم بالضافة هذا، ميز

 فبب زرعهببا يكببن الببت البجميببا ت من الكثي هناك أن كما السمتخدم، على والمتجسس بالمتمتبع
 على الوجودة البيانا ت من وأي والصور واللفا ت ورسائلك مكالاتك بنقل وتقوم المحمول هاتفك
.الاتف

 المتجسببس لعمليببة تسببهيل تشببكل ربببا الت المكانيا ت من عدد يوجد الذكية الواتف ف
 الاصببية هذه وجود عدم حالة وف ،GPS الكان تديد خاصية وجود الثال سبيل على والمتمتبع؛

 خاللببا مببن الببدخول يمتببم أن أيضببا  يكببن،Bluetooth خاصببية دقببة، أقببل الكان تديد يكون
 الواتببف علببى تعمببل الت المتطبيقا ت من العديد هناك أيضا السمتخدمي، على والمتجسس

 الاصببة السببر كلمببا ت علببى الصببول خاللببا من يكن ثغرا ت با أو حاية توفر ول الذكية
.الثال سبيل على الليكمترون البيد أو الجمتماعية بالشبكا ت

 المحمولببة، الواتف على والمتجسس المتمتبع عائق تاوز تاول الت واليل البجميا ت بعض هناك
.الصدد بذا للمزيد روابط وضع وسيمتم العامة النصائح هذه من بعض نذكر

 اسممتخدام ويفضممل للهمماتف، قويممة سر كلمة وضع يجب - 
 ل قممدربه  يتوافر حيث كأندرويد، المصدر مفتوح تشغيل نظام
 التعريممف رقممم تضممع أن أيضمما تنممس ول الحمايممة، مممن به بأس

.PIN الشخصي

د - كم أ  هاتفممك تعلممى تعمممل الممتي التطبيقممات جميممع مممن ت
 مصممادر غيممر مممن برمجيممات أي بتنزيممل تقمموم ول المحمممول

.معروفة غير أو موثوقة
 تشممغيل بانظمممة تعمممل الممتي الهواتممف باسممتخدام ينصح- 

 يمكنممك وتطبيقممات خيممارات توفر أنها حيث ومتطورة، مفتوحة
)9.(أندرويد تشغيل نظام مثل هاتفك  لحماية استخدامها

ما-  ئ  بهاتفممك الموجممودة التطبيقممات جميممع بتحممديث قم دا
 ممما تكممون كثيرا التحديثات هذه أن حيث أيضا، التشغيل ونظام
.للهاتف والحماية المن تطوير أو أمنية ثغرات سد بهدف

ة في-  ل  المحمممول، هاتفممك مممن النممترنت تعلممى إبحارك حا
 مممن تعممال قدر ويوفر وحر به موثوق متصفح تستخدم أن حاول

 متصمممفح اسمممتخدام يمكنمممك المثمممال سمممبيل  تعلمممى الممممان،
)10.(الذكية للهواتف المخصص فايرفوكس

 صممور أو معلومممات أو بيانممات بممأي الحتفمماظ تعدم يفضل- 
 بعمممل القيممام يمكنك وجودها حالة وفي هاتفك تعلى حساسة

 للقيممام المتاحممة الدوات بعممض وهنمماك الملفممات هلهذ تشفير
)11.(المهمه بهذه
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 هاتفممك تعلممى غيممر المنممة التراسممل برمجيات تستخدم ل -
 تطبيقممات باسممتخدام  وقممم،whatsapp مثممل المحمممول
)12.(المان من أتعلى قدر توفر والتي المشفرة التواصل

م -  الهاتف تتبع وبرامج الفيروسات مكافحة برامج استخدا
 هممذه بعممد، تعممن المحممو وبرمجيممات وإغلقممه، سممرقته حالممة في

)13.(فقدة أو هاتفك سرقة حالة في جدا  مفيدة الدوات

 يمكممن  حيممث،GPS المكممان تحديممد خاصية بتعطيل قم- 
 اللسمملكية الشممبكة تعطممل وأيضمما بسممهولة، خللهمما مممن تتبعممك

Wirelessبالتصممال تقمموم ول استخدامها تعدم حالة  في 
.بها موثوق  غيرwireless بشبكة

ء-  ا م نم ث  يمكمممن أيضممما تطمممبيق هنممماك النمممترنت اسمممتخدام أ
 بشمممممبكة المحممممممول الهممممماتف ربمممممط ممممممن المسمممممتخدمين

TOR14.(بسهولة(

 تعلى الهامة  والبيانات الملفات تخزين حاول المكان قدر -
 مسممح يمكنممك  حيث،SD تخزين بطاقة تعلى  أوSIM بطاقة

.أسهل بشكل البيانات

 بياناتممك لحمايممة مسممجلة  غيممرSIM بطاقممات استخدم- 
.الشخصية

 يمموفر أنممه  حيممث،HTTPS بروتوكممول دائما  استخدم- 
.النترنت تصفح في المان من تعال قدر

غلق -  أي فممي بتفعيلهمما تقممم ول المكممان، تحديممد خاصممية أ
.الهاتف تعلى المثبتة التطبيقات من تطبيق

م -  وتشممفير والتراسل التصالت تشفير برمجيات استخدا
.الملفات

 الصور تفاصيل بمحو تقوم التي الدوات من تعدد يوجد -
 الدوات هممذه اسممتخدام يمكنممك المتعددة، الوسائط وملفات

.الحاجة تعند

 لممك توفر والتي بعد تعن والتتبع المحو تطبيقات استخدم- 
 فممي مكممانه وتحديممد الهاتف من وملفاتك بيانات مسح خيارات

.فقده أو سرقته حالة

 الببت والعلومببا ت والمتفاصببيل نببا تاالبي من الكثي على الجمتماعية الشبكا ت حسابا ت تمتوي
 فبب حسبباباتك علببى مببا تضببعه كببل فبب حببذرا تكببون أن جببدا مهم خاللا، من تمتبعك يكن

 مببن عببددا فهنبباك كبببي بشببكل ممترابط الرقمي المان موضوع أن وبا الجمتماعية، الشبكا ت
 وهببي السببابقة، النصببائح عببن بعببزل تؤخببذ ل لكنهببا هنببا؛ سنذكرها الت العامة النصائح
 سبق إل أن البيانا ت المتعلقة بالشبكا ت الجمتماعية أكثر خطورة مببن تلببك لا مكملة خطوا ت

 الت تقوم بفظها على جهاز الاسوب أو الاتف أو أحد أدوا ت حفظ العلما ت الخرى، نظر لببا
 تمتممتع به هذه الشبكا ت من خواص للنشر تسمح للخرين بالطالع على بياناتببك ومببا تنشببره
 من ممتويا ت وهو ما قد يضعك تت طائلة القانون، خاصة إذا كنت تضع لنظام قانون يببرم

.نشر أنواع معينة من المحمتويا ت
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ء-  ا م نم ث  أي تمممترك ل الجتماتعيمممة، للشمممبكات اسمممتخدامك أ
 خللهمما مممن الوصممول يمكممن الشخصممية ملفاتك في معلومات

 صممحفي أو سياسممي بنشمماط تقمموم كنممت  أن حالممة في إليك،
 أو الشخصي بريدك تترك ول مستعار اسم تستخدم أن حاول
.خللها من لك الوصل يمكن معلومة

م -  تحتمموي أن ويجممب وقويممة صممعبة سممر كلمات باختيار ق
 كممل بتغييرهمما وقممم ورممموز، وأرقام وصغيرة كبيرة حروف تعلى
.قصيرة فترة

 الجتماتعيممة بالشممبكات الخاصممة التطبيقممات بتحممديث قم- 
 أو أمنيممة ثغممرات لسممد تكممون أن يمكممن التحممديثات فهذه دائما،

 أن حالممة وفممي للتطممبيق، والمممان الحمايممة قدرة ترفع تطويرات
 دائممما المتصممفح، خلل مممن الشممبكات هممذه تسممتخدم كنممت

 آمممن متصفح واستخدم HTTPS  نالم التصفح استخدم
.كفايرفوكس المصدر ومفتوح

مع-   توفرهمما الممتي الخصوصممية خيممارات تعلممى جيممدا اطلم
 أن المكممان قممدر وحمماول تتجاهلهمما، ول الجتماتعيممة الشممبكات

.للجميع متاحة بياناتك تجعل ول خصوصيتك تعلى تحافظ

 بهمما تقمموم التي النشاطات تربط الجتماتعية الشبكات بعض- 
.الخيار هذا بتعطيل قم دائما موقعك، مع

ترك ل -  أن يمكنهمما ملفممات أي أو صممور أو رسممائل أي ت
.فورا بمحوها وقم تعليك خطورة تشكل

 حممذرا فممي تنزيممل أو تثممبيت أى برمجيممة تصمملك تعممبركن - 
 الرسائل في الشبكات الجتماتعية، والروابط غير الموثمموق بهمما

.أيضا ل تقم  بفتحها

  من الصفحات الوهمية الممتي ترسممل إليممك وتطلممباحذر- 
 إدخال كلمة السر، ول تستخدم كلمات سرك إل في المواقع

.الموثوق بها  فقط

اك - م   تطبيقممات ومواقممع تطلممب منممك ربممط حسمماباتكهنم
 بالشبكات الجتماتعية بها، ل تقم بهذا إل في حالة وجممود ثقممة
 كاملممة بهممذه النوتعيممة مممن التطبيقممات، واضممطلع جيممدا تعلممى

.التصاريح المتاحة لهذه التطبيقات
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 ما سبق تقديه من نصائح تقنية هدفه الساسي تفادي الوقببوع فريسببة لنمتهبباك الببق فبب
 الصوصية الرقمية، وكذلك حايمتك من الوقوع تت طائلة القانون، خاصة إذا كنببت تعيببش
 ف بلد مثل مصر، تفرض قيود عديدة على حرية النشر وحرية المتعبي وحريببة تببداول العلومببا ت
 عب الوسائل المتقنية المتنوعة، وبالمتال ي ب أن تكون مدركا لقوقك القانونيببة إذا مببا تعرضببت
 للمساءلة بسب ب ممتوى قمت بنشره رقميا، أو إذا قببام أحببد الشببخاص أو الهببا ت باتامببك
 بارتكاب أحد جرائم النشر عب وسيط رقمي عن طريق اخمتراق أحد حساباتك، أو المتجسس علببى
 بياناتك واسمتخدامها ف اتامك، أو إذا قام أحدهم بمتقدي بياناتك إلبب أحببد جهببا ت المتمحقيببق

كدليل إدانة ضدك.
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..باذا يكن اتانمك؟..باذا يكن اتانمك؟

تمتنوع جرائم النشر الرقمي ف قانون العقوبا ت الصري الذي يقيد حرية المتعبي تت 
دعاوى عديدة مثبل حايبة النظام العام، والسبلم العام والداب العامبة، وغيهبا مبن 
العبارا ت التب دائمبا مبا تسبمتخدم لفرض قيود علبى حريبة الكالم، ومبن أهبم الفعال 

-إذا مبا تب اتيانبا بإحدى طرق النشبر، والتب مبن بينهبا التب يؤثهبا قانون العقوبا ت 
بالطبع وسائل النشر الرقمي– المتمحريض بأنواعه الخمتلفة، والس ب والقذف سواء 
للفراد أبو للجها ت، وازدراء الديان، ونشبر الخبار الكاذببة، وخدش الياء، وانمتهاك حرمبة 
و رئيس دولة أجنبية،  الداب العامة، والساءة لسمعة البالد، والعي ب ف حق ملك أ
وإهانة رئيس المهورية، والعي ب ف حق مثل لدولة أجنبية معمتمد ف مصر، وإهانة 
إحدى اليئا ت النظاميببة، وإهانببة موظببف عام، والخالل بقام قاض، والمتأثيبب فبب 
القضاة ورجال النيابة العامة والشهود والرأي العام، وخرق حظر النشر ف جلسا ت 

.المحاكم وتقيقا ت النيابة، وجلسا ت البلان
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.. ركن أتساتسي ف جرائم النشر الرقمي اللعلناية.. ركن أتساتسي ف جرائم النشر الرقمي اللعلناية

ل تقوم جرية النشر الرقمي إل إذا توافر ركن العالنية، ويعن هذا أن يسمتطيع عدد 
مبن الفراد تصبفح مبا قمبت بنشره دون تييبز، وبالمتالب يمتوجب ب عليبك قببل نشبر أبي 

(فيسبببوك) أببن تكون ممتأكدا مببن ممتوى علببى أحببد الشبكا ت الجمتماعيببة مثببل 
العدادا ت الت من خاللا تدد من يكنه تصفح ما قمت بنشره، هل هم جيع 
مسمتخدمي الشبكة الت تسمتخدمها، أم أصدقاؤك فقط، أم أن ل أحد غيك يكنه 
مطالعبة المحمتوى الذي قمبت بنشره، فإذا كان مبا قمبت بنشره يدخبل فب نطاق مبا 
يعمتب من جرائم النشر، فإن جهة المتمحقيق وجهة المحاكمة يمتوج ب عليهما المتأكد 
من إعدادا ت النشر قبل اتام السمتخدم المتهم أو إدانمته بنشر ممتوى مؤث جنائيا، 

من قانون العقوبا ت طرق العالنية على سبيل الثال وليس الصر،  171وتنظم الادة 
حيث اعمتب ت أن القول أو الصياح علنيا إذا حصل الهر به أو ترديده بإحدى الوسائل 
اليكانيكية ف مفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الهر به 
و إذا أذيع  و الكان أ و ترديده بيث يسمتطيع ساعه من كان ف مثل ذلك الطريق أ أ
بطريق الالسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الياء علنيا إذا وقع ف مفل 
عام أو طريق عام أو ف أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بيث يسمتطيع رؤيمته من كان 
ف مثل ذلك الطريق أو الكان، وتعمتب الكمتابة والرسوم والصور، والصور الشمسية 
والرموز وغيها من طرق المتمثيل علنية إذا وزعت بغي تييز على عدد من الناس، أو إذا 
عرضت بيث يسمتطيع أن يراها من يكون ف الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا 

.بيعت أو عرضت للبيع ف أي مكان

على سبيل الثال إذا ت اتامك بنشر ممتوى إليكمترون يقع تت إحدى جرائم النشر السابق 
"فيسبوك"، لكنك قمت بمتغيي العدادا ت بيث ل الشارة إليها، وكان هذا النشر على موقع 

يسببمتطيع غيك تصببفح هذا المحمتوى، أببو سببمحت لعدد مدود مببن أصببدقائك فقببط 
بالمتصبفح دون باقبي مسبمتخدمي الشبكبة، فإبن ذلك ل يدخبل فب نطاق طرق العالنيبة الت 

.يشمترط القانون توافرها لقيام الرية

على سبيل الثال إذا ت اتامك بنشر ممتوى إليكمترون يقع تت إحدى جرائم النشر السابق 
"فيسبوك"، لكنك قمت بمتغيي العدادا ت بيث ل الشارة إليها، وكان هذا النشر على موقع 

يسببمتطيع غيك تصببفح هذا المحمتوى، أببو سببمحت لعدد مدود مببن أصببدقائك فقببط 
بالمتصبفح دون باقبي مسبمتخدمي الشبكبة، فإبن ذلك ل يدخبل فب نطاق طرق العالنيبة الت 

.يشمترط القانون توافرها لقيام الرية



..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

 تسمتطيع أن تقوم بإرسال ممتوى رقمي إل صديق/ة أو إل عدد من الصدقاء، سواء بواسببطة
 البيد الليكمترون، أو بواسطة خاصية الرسائل الت تمتممتع با بعببض الشبببكا ت الجمتماعيببة
 مثل فيسبوك وتويمتر، ويمتسائل البعض هل إذا كان المحمتببوى الببذي قمببت بإرسبباله مببؤث نشببره
 قانونا، فعل تعمتب الرسائل مثل النشر الفمتوح الذي يمتيح لعدد مببن النبباس تصببفح مببا قمببت

بنشره دون تييز؟؟.
 المر يمتوقف على عدد من قمت براسلمتهم وعلى طبيعة المحمتوى الذي قمت بإرساله. فإذا كان
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هل هناك فرق بي نما تظفظه على قرص صلب ونما تنشره على أحد الاواقع؟هل هناك فرق بي نما تظفظه على قرص صلب ونما تنشره على أحد الاواقع؟

بالطبع هناك فرق كبي، فأيا كان ما تقوم بفظه على قرص صل ب أو أسطوانة 
مدجمة أو جهاز الاسوب أو الاتف المحمول الاص بك أو أي وسيلة من وسائل 
حفببظ العلوما ت الرقميببة، فهببو ل يعمتببب نشرا ول عالنيببة، سببواء كانببت هذه 
العلوما ت صورا أو مقاطع صوتية أو مصورة أو غيها، وحت وإن اعمتب ت ضمن 

. المحمتويا ت الت يعمتب نشرها ارتكابا لحدى جرائم النشر السابق الشارة إليها

فالفظ ف حد ذاته ل يثبت ركن العالنية بوصفه ركن جوهري ف جرية النشر، 
..لنه ل يثبت إتاحة هذا المحمتوى للغي دون تييز

!لكن احذر
قد يكون المحمتوى الذي تقوم بفظه على أحد وسائل حفظ العلوما ت والبيانا ت الرقمية هو 
صبور لسباباتك علبى الشبكا ت الجمتماعيبة مثبل (فيسببوك، تويمتبر ..إل) وقبد تثببت هذه 
الصبور قيامبك بنشبر ممتوى مؤثب قانونبا فب تاريبخ معيب، وهبو مبا قبد تؤاخبذ عليبه إذا مبا تب 

ضبطه بواسطة إحدى جها ت الضبط.

و الشبكا ت الجمتماعية، بيث أصبح ممتاحا  أما ما تقوم بنشره على أحد مواقع النمترنت، أ
للغي تصفمحه دون تييز، فهو يقق ركن العالنية الالزم لقيام جرية النشر.

!لكن احذر
قد يكون المحمتوى الذي تقوم بفظه على أحد وسائل حفظ العلوما ت والبيانا ت الرقمية هو 
صبور لسباباتك علبى الشبكا ت الجمتماعيبة مثبل (فيسببوك، تويمتبر ..إل) وقبد تثببت هذه 
الصبور قيامبك بنشبر ممتوى مؤثب قانونبا فب تاريبخ معيب، وهبو مبا قبد تؤاخبذ عليبه إذا مبا تب 

ضبطه بواسطة إحدى جها ت الضبط.

و الشبكا ت الجمتماعية، بيث أصبح ممتاحا  أما ما تقوم بنشره على أحد مواقع النمترنت، أ
للغي تصفمحه دون تييز، فهو يقق ركن العالنية الالزم لقيام جرية النشر.

هل تعتب الرسائل ضمن طرق العلنية؟هل تعتب الرسائل ضمن طرق العلنية؟



..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

 عدد من تلقى رسالمتك مدود بعن فرد أو اثنان أو ثالثة أفراد، فال يعمتب الرسال هنا عالنية، أما
 إذا كان عدد من تلقوا رسالمتك غي مدود ودون تييز، كأن تقوم بإرسببال رسببالة بريببد إليكببمترون
 لكافة العناوين البيدية الت تفظها بريدك، أو أن تقوم بإرسال رسالة لميع أصببدقائك علببى

"فيسبوك" فهذا يعمتب نشرا بإحدى طرق العالنية، لنمتفاء ركن الصوصية.

 أما من حيث طبيعة المحمتوى الذي قمببت بإرسبباله، فمثال إذا قمببت بإرسببال صببورة، أو مقطببع
 صوت، أو مقطع مصور أو غيها، فهذا ل يثبت النشر بإحدى طببرق العالنيببة، أمببا إذا كببان مببا
 قمت بإرساله هو رابط لوقع على شبكة النمترنت أو صفمحة على "فيسبوك"، أو حسبباب علببى
 موقع تويمتر، أو قناة على موقع يوتيوب أو غيها من الواقع والشبكا ت الت تمتيح لعدد غي مدد
 من الناس تصفح ممتواها، فإذا كان ممتوى الرابط مؤث قانونا فمتقع جرية النشر بإحدى طببرق

العالنية.

 تعمتب جرائم النشر الرقمي من أكثر الرائم صعوبة ف الثبا ت، وذلك لصعوبة السيطرة الادية
 على كل جوانبها، حيث يسهل سرقة بيانا ت أحد الشخاص وعمل حساب على أحد الشبكا ت
 الجمتماعية بواسطمتها، واسمتخدام هذا الساب ف نشر ممتوى مؤث قانونا، كما يسهل اخمتراق
 أحد هذه السابا ت واسمتخدامه ف ذا ت الغرض، وهو ما قد يعرض صاحبه للمسائلة القانونية،
 لذا فإن تقيق جرائم النشر الرقمي يمتاج إل درجة عالية من الدقة والسمتعانة بببالبة الفنيببة
 لثبا ت الرية ضد من يمتهم بارتكابا، وذلك لن الدانة ف الرائم النائية يبب ب أن تبنبب علببى
 الزم واليقي، وإذا كان هناك شك ف ارتكاب الشخص النسوب إليه التام برية نشببر رقمببي

فإن الشك يفسر لصلمحمته.
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هل أنت نمسئاول عن التعليقات الت يكتبها أصدقاؤك على نما قمت بنشره؟؟هل أنت نمسئاول عن التعليقات الت يكتبها أصدقاؤك على نما قمت بنشره؟؟

بالطبع أنت غي مسئول عن أي تعليق يكمتبه أو ينشره أحد أصدقائك على ما قمت 
أنببت بنشره، خاصببة إذا كان ممتوى المتعليببق مؤثبب قانونببا، فالريببة شخصببية، 
والعقوببة كذلبك، ول يؤاخبذ أبي شخبص ببا أتاه غيه مبن أفعال، وبالمتالب تنمحصبر 
مسئوليمتك القانونية فيما قمت أنت بنشره، وتنمحصر مسئولية العلق على ما قام 

.بكمتابمته أو نشره ف ممتوى تعليقه

إثبات تجرية النشر الرقميإثبات تجرية النشر الرقمي



..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

هناك ثالث حال ت للقبض على المتهم بارتكاب أي جرية 

 وبالمتال إذا خرج القبض على المتهم عن إحدى الال ت الثالث سالفة البيان فببإنه يكببون باطببل
 قانونا، ويدث هذا إذا ت القبض عليه دون توافر حالة من حال ت المتلبببس، أو قبببل صببدور إذن مببن
 النيابة العامة بالقبض عليه، وتبطل كافة الجببراءا ت المترتبببة علببى هببذا القبببض الباطببل، أو
 الدلة السمتمدة منه، فمثال إذا ت القبض على ممتهم بارتكاب جريببة نشببر رقمببي بغيبب الطببرق
 سالفة البيان، وت المتمحفظ على هاتفه المحمول السجل عليه حساباته علببى بعببض شبببكا ت
 المتواصل الجمتماعي أو بريده اللكمترون، وت إثبا ت نشره ممتببوى مببؤث قانونببا عببب اسببمتخدامه
 لحدى حساباته عب الاتف المحمول، فإنه ل يكن إدانمته بنشر ممتوى رقمي مؤث قانونببا نظببرا
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القبض على التهم برية نشر رقميالقبض على التهم برية نشر رقمي

.. هببي ضبببط المتهببم ممتلبسببا بارتكاب إحدى جرائببم النشببر الالببة الول
الرقمي، وهي حالة غاية ف الصعوبة على عكس الرائم الخرى، فمثال 
يسبهل ضببط ممتهبم ممتلبسبا بارتكاب جريبة سبرقة، أبو ضرب أبو غيهبا، 
أما جرائم النشر الرقمي فإنا من الرائم السمتمرة، وتقع الرية بفعل 
النشر، إل أنه قد يمتم اكمتشافها من قبل السلطا ت الخمتصة بعد ذلك 
فمترة زمنية، وبالمتال هناك صعوبة ف تطبيق حال ت المتلبس عليها الت 
و بعد وقوعها مباشرة وبفمترة  ل تنطبق إل ف ذا ت وقت ارتكاب الرية أ

.وجيزة جدا

.. وهي اسمتصدار إذن من النيابة العامة بالقبض الالة الثانية
على ممتهبم بارتكاب جرية نشر رقمي، وتنطبق هذه الالة 
إذا انمتفبى المتلببس بارتكاب الريبة، فال يوز لرجال الضببط 

.القبض على المتهم دون إذن من النيابة العامة

.. تكليبف المتهبم بالضور أمام النياببة العامبة لسبمتجوابه ثب الالبة الثالثة
.المر بالقبض عليه أو إطالق سراحه



..نمؤسسة حرية الفكر والتعبيردليل النمن الرقمي القانوني

 لن إجراء المتمحفظ على الاتف الذي يثبت ارتكاب الرية باطل، لن عملية القبض عليببه تببت
بشكل باطل قانونا أيضا، والقاعدة أن كل ما ترت ب على باطل فهو باطل.

 ل يوز لرجال الضبط تفمتيشك أو تفمتيش مسكنك دون إذن من النيابة العامة، إل إذا ت القبض
 عليك ممتلبسا بارتكاب الرية، وف غي هذه الالببة يبب ب أن يصببدر إذن بببالمتفمتيش مببن النيابببة

  سبباعة مببن24العامة، وي ب أن يدد الذن النطاق الزمن لمتنفيذه، بعن أن يمتم المتفمتيش خال 
  ساعة وهكذا، وبالمتال إذا ذه ب الاذون له بمتفببمتيش مسببكنك فبب تاريببخ غيبب48صدور الذن أو 

المحدد ف إذن النايبة فإن المتفمتيش يقع باطال.
  كذلك فإن الذن بالمتفمتيش بالنسبة لرائم النشر الرقمي، ي ب أن يشببمل الشببياء الببت يبب ب
 على الذون له ضبطها، وغالبا ما تكببون هببذه الشببياء هببي الواسبب ب، والواتببف المحمولببة،
 والسطوانا ت الدجمة، وبطاقا ت الذاكرة الرقميببة، وغيهببا مببن أدوا ت حفببظ ونشببر العلومببا ت

والبيانا ت الرقمية.
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تظفتيش شخص ونمسكن التهم بارتكاب تجرية نشر رقميتظفتيش شخص ونمسكن التهم بارتكاب تجرية نشر رقمي

وي ب على الأذون له بمتفمتيش مسكنك أن يدخل إل السكن برضائك أو برضاء أي شخص 
آخر من أسرتك تكون له صفت القامة ف الزنل وحيازته، فإذا ل يراع الأذون له بالمتفمتيش 

هذه القواعد السابقة جيعها، وقع المتفمتيش باطال، وتبطل كافة الدلة السمتمدة منه.

وي ب على الأذون له بمتفمتيش مسكنك أن يدخل إل السكن برضائك أو برضاء أي شخص 
آخر من أسرتك تكون له صفت القامة ف الزنل وحيازته، فإذا ل يراع الأذون له بالمتفمتيش 

هذه القواعد السابقة جيعها، وقع المتفمتيش باطال، وتبطل كافة الدلة السمتمدة منه.

استجاواب التهم ف تجرائم النشر الرقمياستجاواب التهم ف تجرائم النشر الرقمي

تقوم النياببة العامبة بالسبمتجواب، وهبو أحبد إجراءا ت المتمحقيبق، ويكون عبارة عبن 
فكل ما لكن احذر! جمموعة من السئلة يوجهها إليك المحقق لمتجي ب عليها، 

تقوله بمحض إرادتك ف إجاباتك سوف تؤاخذ عليه إذا كان من شأنه العمتراف أو 
القرار بارتكاب جرية نشر رقمي، أو كان من شأنه أن يقود المحقق إل دليل جديد 

.ضدك
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 ليس للممحقق أثناء اسمتجوابك إجبارك على أن تقول أي شيء ل تريد أن تقوله، ويمتضببمن ذلببك
 عدم أحقيمته ف إجبارك على إعطائه كلما ت الرور وأساء السمتخدم بالنسبة لساباتك علببى
 الشبكا ت الجمتماعية، أو بياناتك المحمية بكلما ت مرور أخرى، وإذا تصل المحقق على أيا منهببا
 أثناء اسمتجوابك بإكراهك على ذلك، يبطل تقيق النيابة، وتبطل كافة الجراءا ت المترتبة عليببه،
 وكذلك الدلة السمتمدة منه، لكن إذا أعطيمته أيا منها بمحض إرادتك، فإن ما يمترت ب عليهببا مببن

أدلة ضدك تكون صمحيمحة ويكن للممحكمة أن تأخذ با إذا قرر ت إدانمتك.
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كلمات الرور واسم الستخدمكلمات الرور واسم الستخدم

نماذا يكن أن يقاود المحقق إل أدلة تجديدة ضدك؟؟نماذا يكن أن يقاود المحقق إل أدلة تجديدة ضدك؟؟

 العمتراف

قد يكون الدليل القدم ضدك لهة المتمحقيق عبارة عن أسطوانة مدجمة، وقد تكون 
السبطوانة تمتوي علبى ممتوى مؤثب نشره قانونبا، إل أبن ذلبك ل يكفبي لدانمتبك، لبن 
السطوانة ف حد ذاتا ل تثبت قيامك بالنشر الذي يقق ركن العالنية، لكنك إذا 
قامت بالعمتراف للممحقق بالنشر وكان العمتراف صادرا عن أرادتك الرة ودون إكراهك 

.عليه، فإن ذلك يعمتب دليل كاف على النشر

ر  القرا

والقرار قد يدعم أحد أدلة الدانة الوجهة ضدك، كما قد يقود المحقق لدليل 
جديد، فعلى سبيل الثال إذا أقريت أمام المحقق بأنك تمتفظ ببعض البيانا ت أو 
العلوما ت ذا ت الصببلة بوضوع المتمحقيببق، أببو تمتفببظ بكلما ت مرور واسببم 
السبمتخدم فب مزنلبك، فإبن ذلبك قبد يقود المحقبق إلب قرار بمتفمتيبش مزنلبك، أبو اذا 
أقريبت بأنبك تلبك بعبض السبابا ت علبى شبكا ت المتواصبل الجمتماعبي، أبو تلبك 

"فيسبوك" فإن موقع على النمترنت مثال، أو أنك قائم على إدارة إحدى صفمحا ت 
ذلك أيضا قد يقوده إل قرار بإجراء المتمحريا ت الفنية حول العلوما ت الت أدليت 

.با، أو بانمتداب خبي فن لفمحص هذه الواقع والسابا ت وتفريغ ممتواها
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 نعم يوز لرجال الضبط القضائي إجراء المتمحريببا ت حببول جرائببم النشببر الرقمببي، دون إذن مببن
 ،بعبدم انمتهباك خصوصبيمتك أو المتجسبس عليبكالنيابة العامة، إل أن ذلببك مشببروط 

 وبالمتال تكون المتمحريا ت صمحيمحة من الناحية الجراءية إذا وقعت على معلومببا ت غيبب مميببة
 بكلما ت مرور أو غيها من أدوا ت الماية، أمببا الوصببول إلبب معلومببا ت مميببة مببن جانبببك ول
 يسمتطيع غيك تصفمحها، فهذا يمتطل ب إذن من النيابة العامة، وإل وقع إجراء المتمحريببا ت ببباطال
 ول يوز أن يسمتمد منه دليل إدانة ضدك، وغالبا ما تقع المتمحريا ت الفنية علببى أرقببام الواتببف
 الت من خاللا قمت بإنشاء حساباتك على الشبكا ت الجمتماعية، وبريدك الليكمترون وغيها،

وكذلك المحمتويا ت الت ت نشرها بواسطة هذه الوسائل.

 بالطبع ل، فالمحقق ل يعرف كل شيء، خاصببة إذا ارتبببط المتمحقيببق بسببألة فنيببة تمتبباج إلبب
 ممتخصص ليقول رأيه، وذلك فبب مسببائل معينببة، علببى سبببيل الثببال إذا أراد المحقببق معرفببة
 القائمي على إدارة صفمحة معينة على موقع فيسبوك (أدمزن)، فهذا أمر ل يسمتطيع الوصببول
 إليه إل شخص ممتخصص ف هذه السألة، أو إذا أراد المتأكد من أن الصو ت الببذي سببعه فبب
 أحد القاطع الصوتية أو الصورة هو صببوتك القيقببي أم صببو ت شببخص آخببر، فهببذه أيضببا

مسألة تمتاج لبي فن للقيام با.
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هل ياوز إتجراء التمحريات حاول نشاطك الرقمي؟هل ياوز إتجراء التمحريات حاول نشاطك الرقمي؟

هل تجهات التمحقيق نمؤهلة فنيا للتمحقيق ف تجرائم النشر الرقمي؟هل تجهات التمحقيق نمؤهلة فنيا للتمحقيق ف تجرائم النشر الرقمي؟

. . ؟ ذا إ ما العمل 

إذا صبادف المحقبق مسبألة فنيبة تمتاج إلب ممتخصبص ليقول رأيبه فيهبا، وجب ب عليبه انمتداب 
مبن قانون الجراءا ت النائيبة، ويب ب علبى المحقق أبن يضبر  85خببي لذلبك وذلك وفقبا للمادة 

أثناء عمل البي لمتابعمته، وللمتأكد من عدم انيازه ضدك، وأنه يفمحص ما ت تكليفه بفمحصه 
بشكبل موضوعبي، كمبا يب ب علبى الببي أبن يلبف اليميب أمام المحقبق علبى أبن يبدي رأيبه 
بالذمبة وعليبه أبن يقدم تقريرا مكمتوببا برأيبه الفنب، ويمترتب ب علبى عدم حلبف اليميب بطالن 
الدليل الفن السمتمد ما قاله هذا البي، إل أنه يوز الخذ به على سبيل السمتدلل بشرط 

أن يكون المحقق قد حضر مع البي أثناء قيامه بعمله، وإل أصبح غي جائز السمتدلل به.

. ذا؟. إ ما العمل 

إذا صبادف المحقبق مسبألة فنيبة تمتاج إلب ممتخصبص ليقول رأيبه فيهبا، وجب ب عليبه انمتداب 
مبن قانون الجراءا ت النائيبة، ويب ب علبى المحقق أبن يضبر  85خببي لذلبك وذلك وفقبا للمادة 

أثناء عمل البي لمتابعمته، وللمتأكد من عدم انيازه ضدك، وأنه يفمحص ما ت تكليفه بفمحصه 
بشكبل موضوعبي، كمبا يب ب علبى الببي أبن يلبف اليميب أمام المحقبق علبى أبن يبدي رأيبه 
بالذمبة وعليبه أبن يقدم تقريرا مكمتوببا برأيبه الفنب، ويمترتب ب علبى عدم حلبف اليميب بطالن 
الدليل الفن السمتمد ما قاله هذا البي، إل أنه يوز الخذ به على سبيل السمتدلل بشرط 

أن يكون المحقق قد حضر مع البي أثناء قيامه بعمله، وإل أصبح غي جائز السمتدلل به.
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ي ب أن تكون جيع العلوما ت الت يمتضمنها صمحيمحة من الناحية الفنية والعلمية.-
 ف حالة أن المتقرير انمتهى إل إدانمتك برية نشر رقمي، ي ب أن يكون الببرأي الفنبب الببذي-

 انمتهى إليه ممتوافقا ومطابقا للدلة الخرى، فإذا تناقض مضمونه مع مضببمون الدلببة
الخرى ل يكن الخذ به كدليل إدانة.

 ي ب أن يمتضمن المتقرير الفن جيع اللفاظ والعبارا ت والصور الت يمتضمنها المحمتوى-
الذي ت اتامك بنشره.

 نعم يعطيك قانون الجراءا ت النائية الق ف أن تسمتعي ببي اسمتشاري، ولذا البببي الطالع
على كافة أوراق القضية خاصة ما ت تقديه للخبي الذي انمتدبه المحقق؟. 

 إذا شعر ت بأن البي الذي انمتدبمته النيابة أو قاضي المتمحقيق غي موضوعي وغي أمي ف عملببه،
 وأنه يريد إدانمتك لي سب ب، يكنك أن تطل ب من جهة المتمحقيببق رد هببذا البببي، ويبب ب أن يكببون
 لطل ب الرد أسباب قوية، وعلى جهة المتمحقيق الفصل ف هذا الطل ب خالل ثالثة أيام من تاريخ

تقديه.
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نماذا يب أن يتضمنه تقرير البي الظفن؟نماذا يب أن يتضمنه تقرير البي الظفن؟

(علبى سببيل الثال إذا أقريبت أمام المحقبق بأنبك قمبت بنشبر ممتوى مؤثب قانونبا تبت عنوان 
معيب وبضمون معيب، وجاء تقريبر الببي النفبي ليقول بأبن المحمتوى منشور تبت عنوان آخبر 
ر مع شهادة الشهود فإنه ل يوز للممحكمة  و إذا تناقضت نمتائج المتقري وبضمون ممتلف أ

)الكم بإدانمتك وإل وقع حكمها باطال

(علبى سببيل الثال إذا أقريبت أمام المحقبق بأنبك قمبت بنشبر ممتوى مؤثب قانونبا تبت عنوان 
معيب وبضمون معيب، وجاء تقريبر الببي النفبي ليقول بأبن المحمتوى منشور تبت عنوان آخبر 
ر مع شهادة الشهود فإنه ل يوز للممحكمة  و إذا تناقضت نمتائج المتقري وبضمون ممتلف أ

)الكم بإدانمتك وإل وقع حكمها باطال

هل لك الق كمتهم ف الستعانة ببي؟هل لك الق كمتهم ف الستعانة ببي؟

نماذا إذا شعرت بأن البي النتدب نمن تجهة التمحقيق نمنمحاز ضدك؟نماذا إذا شعرت بأن البي النتدب نمن تجهة التمحقيق نمنمحاز ضدك؟
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 قائمة لشرح أهم البجميا ت الت يكنك اسمتخدامها لمنك الرقمي
ومرتبطة با ت ذكرة سابقا من نصائح

 عدة المان- حاية الاسوب من البجميا ت البيثة ومن الخمترقي - 1
https://securityinabox.org/ar/chapter_01

 https://securityinabox.org/ar/chapter_01_4عدة المان  -البجميا ت الرة - 2

 https://securityinabox.org/ar/chapter_01_1الفيوسا ت والديدان وأحصنة طروادة - عدة المان - 3

ا ِد البيانا ت - 4 ِدْق قَف ف ُك  ف ُر  https://securityinabox.org/ar/chapter_05عدة المان -َتدا

 https://securityinabox.org/ar/truecryptتزين آمن للملفا ت - تروكريبت - 5

 https://securityinabox.org/ar/chapter_03وضع كلما ت سر قوية وحفظها  - 6

 https://securityinabox.org/ar/torشبكة الجهولية و تاوز الرقابة  - تور - 7

جْدجن مع - 8  https://securityinabox.org/ar/pidginتراسل لظي آمن  - OTRب

 /http://www.android.com/devicesالجهزة الت تعمل بنظام تشغيل أندرويد - 9

/http://www.mozilla.org/en-US/mobileنسخة تعمل على الاتف المحمول  -ممتصفح فايرفوكس - 10

 https://securityinabox.org/ar/node/2945تزين العلوما ت على هاتفكم الذكي - 11

 https://securityinabox.org/ar/chapter_11_02عب الواتف الذكية ) بالصو ت والرسائل(المتواصل - 12

  للمحماية من البجميا ت البيثة ووالماية من السرقةavastتطبيق - 13
http://www.avast.com/free-mobile-security 

  للمحماية من السرقةAvira- برنامج 14
http://www.avira.com/en/download/product/avira-free-android-security/ 

حّفح النمترنت بأمان عند اسمتخدام الواتف الذكية- 14  تص
https://securityinabox.org/ar/node/2948 

:للمزيد
https://securityinabox.org/arأدوا ت أدوا ت ومارسا ت للمن الرقمي - عدة المان   -1
 دليل عملي لماية هويمتك والفاظ على سريمتك أثناء تواجدك على النمترنت وأثناء  -2

 اسمتخدامك للمتليفون المحمول
https://www.accessnow.org/pages/protecting-your-security-online
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https://securityinabox.org/ar
https://www.accessnow.org/pages/protecting-your-security-online
https://securityinabox.org/ar/node/2948
http://www.avira.com/en/download/product/avira-free-android-security/
http://www.avast.com/free-mobile-security
https://securityinabox.org/ar/chapter_11_02
https://securityinabox.org/ar/node/2945
http://www.mozilla.org/en-US/mobile/
http://www.android.com/devices/
https://securityinabox.org/ar/pidgin
https://securityinabox.org/ar/tor
https://securityinabox.org/ar/chapter_03
https://securityinabox.org/ar/truecrypt
https://securityinabox.org/ar/chapter_05
https://securityinabox.org/ar/chapter_01_1
https://securityinabox.org/ar/chapter_01_4
https://securityinabox.org/ar/chapter_01
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لرقمية ا لحريات  ا امج  دبرن ع��ن 

 يعمل دبرنامج الحريات الرقمية دبمؤسسة حرية الفكر والتعبير، على الدفاع ع��ن حق الفراد فللي الوصللول إلللى
 واسللتخدام وإنشللاء ونشللر محتللوى رقمللي، واسللتخدام أي حواسلليب أو أجهللزة إليكترونيللة، أو دبرمجيللات أو شللبكات

.اتصالت سلكية ولسلكية

 ويأتي اهتمام مؤسسة حرية الفكر والتعبير دبالحريات الرقمية، ملل��ن ارتباطهللا دبكللثير ملل��ن الحقللوق والحريللات
 الخرى التي تدخل في نطاق اهتمام المؤسسة، كالحق في المعرفة وحرية العلم، وحرية الرأي والتعللبير، والحريللات

.الكاديمية

امج برن ل ل مة  عا ل ا الهداف 

ة     لرقمي ا لحقوق  ا لمعلومات حول  ا احة  ت إ
     يعمل البرنامج على إتاحة المعلومات حول مفللاهيم الحريللات الرقميللة ومبادئهللا، ملل��ن خلل إصللدار مللواد مطبوعللة أو

.تنظيم لقاءات عامة

نوني قا ل ا لدعم  وا لحريات  ا ة  ي حما
     العمللل علللى حمايللة حريللات مسللتخدمي وسللائل التصللالت، مثللل الحللق فللي التعللبير والحللق فللي الخصوصللية وحمايللة
 .البيانات، وحرية تداول المعلومات والعمل علللى وقللف كللل أشللكال الرقادبللة أو الملحقللة المنيللة أو القانونيللة لي ملل��ن

.مستخدمي النترنت أو أي وسيلة اتصالت أخرى

لحرة ا در  المصا فة  ثقا نشر 
 يعمل البرنامج على نشر ثقافة المصللادر الحللرة فللي إنتللاج المحتللوى اللكللتروني أو البرمجيللات، ورفللع الللوعي

.وتشجيع العتماد على رخص المصادر المفتوحة في النشر اللكتروني دبمختلف أنواعه

د الفرا تمكي��ن 
 يسعى البرنامج لتمكي��ن الفراد م��ن حقوقهم الرقميللة عللبر الضللغط لتحسللي��ن الجللوانب السياسللية والتشللريعية المنظمللة

.لقطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

ة وي دي لرا ا لموجات  ا ترددي  ل ا لطيف  ا م  تاحة استخدا )إ )

 العمل على إطالق حرية اسمتخدام الوجا ت الراديوية، خاصة فيما يمتعلببق بإنشبباء "راديببو
الواة" وما يرتبط با من حرية المتعبي وحرية العالم، ودعم العالم الجمتمعي والمحلي
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