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 وستخمص:

جدجز  كسة هرم ملبحث حول آلاث ز ملى فئت غن دخول الازفيت ث جتسمكص حتظ    

تىر  –ملى تمخمؼ مرعػس ت، ذلك مرعمخمؼ ملرى حسعى ججدس بق دجل ملػ لم ملوث ئق 

ملى مق تخه مغخم دم غلى جكىولوحي  الاجص الث جمرعػلوت ث ملحدًثت ،جحسعى ملى  – ترة 

أبى ئه جتهيئت بىيخه الاس سيت.

ش ملبحث أهميت هره آلاث ز تن ملى حيت الاحخم غيت جملثق  يت جملخقىيت،ججأثير جيى ق

أدخول تسمكص الازفيت ث تن خالله  ملى تمخمؼ مرعػس ت.

أملكلم ث مرعتخ حيت للبحث:

آلاث ز  –آلاث ز الاحخم غيت  –جكىولوحي  الاجص الث جمرعػلوت ث  – تمخمؼ مرعػس ت

أالازفيت ث جتمخمؼ مرعػس ت –ملثق  يت 

 

Abstract: 

أأأ The idea of this research revolves around the effects arising from the 

entry of archives and document-keeping centers to the knowledge society, 

a society that the countries of the world have been seeking - and have been 

racing for - for some time, to rely on modern communication and 

information technology, and seek to build it and prepare its infrastructure. 
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 متهيد 

ً، ابه ألامم والنهىى ضملالخ صٖاةم مً عةِؿت صٖامت اإلاٗغفت حٗض   
ا
 مهضع أجها ًٖ فًل

 الخغان ٖلى والباٖض لىةلل ُلىلالخ هى اإلاهضع ئجها بل اإلاجخم٘، فية ًىلال مً مهاصع

هفىط وؾُُغة مً  بؿِ الى ًإصي هانُتها امخلن فان مً زوم . والاظخماعي الفىغًي

م والشلافُت والاظخماُٖت الؿُاؾُت ، وفغى اججاَاتهم ًمخلىها ُل . ٖلى غحَر  ٖلى مٍو

 للضزل أنبدذ مىعصا اكخهاصًا مهما ، ومهضعا خُض، ٖهغ اإلاٗغفت ،  الخايًغ هغالٗ

أ( 2006.) حى ن محمد  سج ،  الخُاة مجاالث مسخلف في ضملللخ وصٖامتنى ، الَى

ىان    ًٌ مً شحري هلض ظاصة عغبت َو ًٌ الضو ًٌ طلً في بما اإلاٗغفت هدى مجخم٘ بالخدى  الضو

حٗخمض  ظيفى الخىم ٖلى جُىع اإلاجخم٘ ، وال صكت ثرأه اإلاٗغفي ضملالخ ٌٗض ختىالىامُت 

ت باإلاٗغفت ، ىُهفاءجه ٖلى اليكاَاث اإلاٗغفُت . التى جلىم بها مسخلف اإلاإؾؿاث اإلاٗ

ولهظا فأن الضٌو الىامُت ًجب ان جضعن ان الخدٌى الى مجخم٘ اإلاٗغفت كض أنبذ يغوعة 

لتى حغحر فيها مفهىم اإلاىافؿت جمليها مخُلباث الىمى والٓغوف واإلاخُلباث الضولُت ، وا

أ( 2006.) حى ن محمد  سج ، الٗاإلاُت لخهبذ اإلاٗغفت أؾاؽ الخىافـ بحن الضٌو . 

ُنها ، بضاًت مً      وجدؿابم الضٌو ئلى بىاء البيُت ألاؾاؾُت اللػمت لخىفحر اإلاٗغفت وجَى

بضإ ، وئَلق الٗمل ٖلى وكغ الخٗلُم في ظمُ٘ فئاث اإلاجخم٘ ، وصٖم عوح الابخياع وؤلًا

غ بىاء مجخم٘  ت الغأي والخٗبحر ، وئكامت البيُت الخىىىلىظُت واإلاٗلىماجُت التى حٗض ظَى خٍغ

ا .  ًاإلاٗغفت مً ئكامت قبىت الاهترهذ وقبياث الهاجف اإلادمٌى وغحَر

وكض بغػ مجخم٘ اإلاٗغفت بكيل ظضًض خامل َظٍ اإلاُُٗاث فى نفاجه ، ومخُلٗا أًًا     

ؼ ؤلام غ اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت . ئلى حٍٗؼ ياهاث اإلاٗغفُت ، والٗمل ٖلى الاؾخفاصة منها فى جٍُى

ولٗل مً أبغػ أمشلت الاَخمام بمجخم٘ اإلاٗغفت ما ًلىم به الاجداص ألاوعبي فى َظا اإلاجاٌ ، 

م اجسظث كغاعاث لضٖم 2000ففى مإجمغ اللمت ألاوعبى الظي ٖلض فى لكبىهت ٖام 

لى اإلاؿخىي الٗغبى الخىظه هدى بىاء مجخم٘ اإلا ٍغ والاؾخفاصة مً مُُٗاجه ، ٖو ٗغفت وجٍُى

غ الشاوى للخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت الظي نضع ًٖ  فان مً أبغػ أمشلت َظا الاَخمام الخلٍغ
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بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماتي ، والهىضوق الٗغبى لئلهماء الاكخهاصي والاظخماعي والظي 

أ(2012.) زبحى تصطتى غلي ن ،  فتخمل قٗاع " هدى ئكامت مجخم٘ اإلاًٗغ

مجخم٘ اإلاٗغفت له آزاٍع  ئكامتوالخلُلت التى ال مفغ منها والتى ًجب الاهدباٍ لها َى أن 

الاظخماُٖت والشلافُت والاكخهاصًت التى جىٗىـ ٖلى أفغاص اإلاجخم٘ ، والتى ًجب صعاؾتها 

ا الؿلبُت وال ا ٖلى اإلاجخم٘ مً أظل مىاظهت آزاَع ا الاًجابُت ومٗغفت جأزحَر ؼ مً آزاَع ًخٍٗؼ

 وصهمة الدزاسة وأهىيتها 

 ئلىاللخاق بالشىعة الهىاُٖت الغابٗت ، اإلاخمشلت فى الضزٌى  ئلىحؿعى اإلاجخمٗاث آلان 

غ  مجخمٗاث اللاةمت ٖلى اإلاٗغفت ، وحٗض جىىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث هى ظَى

ًمجخمٗاث اإلاٗغفت . امتئكمجخمٗاث اإلاٗغفت والتى بضوجها لً حؿخُُ٘ صولت ما 

البيُت ألاؾاؾُت لهظٍ  تهُئتوزلٌ حؿابم الضٌو هدى بىاء مجخمٗاث اإلاٗغفت والٗمل ٖلى 

مجخمٗاث  الىٌى الضز الىاججت ًٖشحرا ٖلى آلازاع الترهحز ه أًو الالخفاثاإلاجخمٗاث ، ال ًخم 

الخلني  اإلاٗغفت  ، وهى أزاع لها مً ألاَمُت ما ٌؿخىظب صعاؾتها ؾىاء مً الجاهب

ُنها، بل ًجب صعاؾت أ والاظخماعيأ والشلافى ، فل ًجب الترهحز فلِ ٖلى بىاء اإلاٗغفت وجَى

ًالى مجخم٘ اإلاٗغفت مً وافت الجىاهب .  ألاعقُفاثالخأزحراث الىاظمت ًٖ صزٌى 

جب أن وٗترف أن الغغب َى ناخب الؿُُغة الىبحرة ٖلى ؾىق اإلاٗغفت ، بل َى اإلاىخج  ٍو

لى ؾىق جىىىلىظُا اإلاٗلىماث  ألاؾاس ى لها ، هدُجت لؿُُغجه ٖلى الاكخهاص الٗالمى ٖو

خلف م٘ اللُم واإلاباصب التى كُمه ومباصةه التى كض جخفم أو جس والاجهاالث ، وللغغب

بُان الخأزحراث  فى الضٌو الٗغبُت ، وحٗمل َظٍ الضعاؾت ٖلى وألافغاصجإمً بها الكٗىب 

ا أخض الغوافض  ألاعقُفاثالخلىُت والشلافُت ٖلى  ًإلاجخم٘ اإلاٗغفت . ألاؾاؾُتباٖخباَع

 تساؤالت الدزاسة 

ًٖليها وهى: باإلظابتجُغح الضعاؾت ٖضصا مً الدؿاؤالث التى جلىم 

ًما َى مفهىم مجخم٘ اإلاٗغفت وزهاةهه ؟  -1
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 .؟مجخم٘ اإلاٗغفت   ئلى ألاعقُفاثهى الخأزحراث الخلىُت ٖلى صزٌى ما  -2

 لؤلفغاصلى مجخم٘ اإلاٗغفت مً هاخُت خماًت الخهىنُت ا ألاعقُفاثصزٌى  جأزحر ما ًَى -3

 ؟ 

ت والخهىنُت الشلافُت للمجخم٘ الٗغبى ؟ -4  ما َى جأزحر مجخم٘ اإلاٗغفت ٖلى الهٍى

 هُف ًمىً مىاظهت الخأزحراث الؿلبُت للضزٌى فى مجخم٘ اإلاٗغفت ؟ -5

 -:  تهضف الضعاؾت الى جدلُم ما ًلى : أهداف الدزاسة

ًغفت وزهاةهه .بُان مفهىم مجخم٘ اإلاٗ -1

 . الاظخماعيبُان جأزحر مجخم٘ اإلاٗغفت ٖلى عأؽ اإلااٌ  -2

 جىيُذ مفهىم االخلاصم الخىىىلىجى هأخض جأزحراث مجخم٘ اإلاٗغفت . -3

 بُان جأزحر الخهىنُت وخماًت البُاهاث الصخهُت .  -4

بُان الخأزحراث الشلافُت إلاجخم٘ اإلاٗغفت بأقيالها اإلاسخلفت مً الخٗضصًت الشلافُت  -5

 ٍت والخهىنُت الشلافُت .والهًى

 وٍهج الدزاسة 

اجسظث الضعاؾت مً اإلاىهج الىنفى الخدلُلى مىهجا للضعاؾت ، خُض كامذ الضعاؾت 

خماص ٖلى ونف الٓاَغة مدل الضعاؾت واإلاخمشلت فى الخأزحراث الخلىُت والشلافُت  بااٖل

ً.الىخب واإلاغاظ٘ التى جهف الٓاَغة  ئلىإلاجخم٘ اإلاٗغفت مً زلٌ الغظٕى 

 الدزاسات السابكة 

خم٘ اإلاٗغفت وبىاءٍ عهؼث مٗٓم الضعاؾاث الؿابلت ٖلى هُفُت الضزٌى الى مج

اإلاترجبت ٖلى الضزٌى الى مجخم٘ اإلاٗغفت ، واؾخسضمذ  آلازاًعالى  ؤلاقاعة وزهاةهه ، صوًن

ت إلاجخم٘ اإلاٗغفت همهُلح الٗىإلات واإلاجخم٘  مٗٓم الضعاؾاث الؿابلت مهُلخاث مىاٍػ

ً.الافتراض ي
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ًومً َظٍ الضعاؾاث ٖلى ؾبُل اإلاشل ال الخهغ : 

ىىاهه "   ملدزمست لاجلى صعاؾت الضهخىع هبُل الٗلى فى هخابه الهاصع ًٖ ٖالم اإلاٗغفت ٖو

٘ مفهىم اإلاٗغفت  الٗلل الٗغبى ومجخم٘ اإلاٗغفت " ، والظي جىاٌو فُه بالخفهُل والدكَغ

مجخم٘ اإلاٗغفت  إلكامتالخلىُت اللػمت  وفلؿفتها مً وظهت الىٓغ اإلاٗلىماجُت ، واإلاخُلباث

َظا الجؼء مً الىخاب لم ًدىاٌو  أن ئالاإلاٗغفت ،  ئهخاطالٗغب فى  ئؾهامالٗغبى ، وفغم 

ًالشلافُت والاظخماُٖت إلاجخم٘ اإلاٗغفت .  ألابٗاص

ىىا ملدزمست ملث هيت جغي ٖو ؼ الخٍى ت والٗىإلات مً ج: صعاؾت الضهخىع ٖبض الٍٗؼ ها " الهٍى

ت ومضي جأزحر مىٓىع ا لخىٕى الشلافى " وجىاولذ الضاعؾت مفهىم الٗىملت ومفهىم الهٍى

اجها لم  ئاًلاإلاؿخىي الضولى واإلادلى ،  ئلىالٗىإلات ٖلى الخىٕى والخٗضص الشلافى فى اإلاجخمٗاث 

ًبهىعة مسخهغة . ئاًلت إلاجخم٘ اإلاٗغفت ألابٗاص الاظخماُٖت والشلافُ ئلىجخُغق 

مى الٗبض هللا بٗىىان " مؿخلؼماث البيُت الاظخماُٖت  للضهخىًع ملدزمست ملث لثت

ً الٗغبى " خُض كامذ الضعاؾت بخٍٗغف  إلكامتوالاكخهاصًت  مجخم٘ اإلاٗغفت فى الَى

خُلباث ء طلً اإلاجخم٘ ، هما حٗغى الى اإلامجخم٘ اإلاٗغفت وظهىص الضٌو الٗغبُت فى بىا

اعى والاكخهاصي ، ولىنها لم الى صزٌى ٖالم اإلاٗغفت زانت مً الجاهب الاظخم اللػمت

ًجخٗغى مُللا الى الجاهب الشلافى إلاجخم٘ اإلاٗغفت . 

 وفهوً دلتىع املعسفة 

َىان بٌٗ اإلاداوالث لخٍٗغف مجخم٘ اإلاٗغفت منها " أهه طلً اإلاجخم٘ الظي ًلىم 

ُفها بىفاءة فى ظمُ٘ مجاالث اليكاٍ اإلاجخمعى  وئهخاظهاأؾاؾا بيكغ اإلاٗغفت  وجْى

ؤلاوؿاهُت كخهاصي والؿُاس ى والخُاة الخانت واإلاجخم٘ اإلاضوى ،ونىال لتركُت الخالت الا

لخىميت الاوس هيت ملػسبيت ، .) جقسيس م ؤلاوؿاهُتالخىمُت الخىمُت  ئكامتي باَغاص ، أ

2003)ً
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ُت ٖلى الخىُٓم  غي البٌٗ أن مجخم٘ اإلاٗغفت ٌٗنى " كضعة هٖى آلُاث عاكُت  وئًجاصٍو

ُفها ، ًو ت الىي٘ اإلالةم فى جدلُم الىمى وجْى ،  الاكخهاصيزانت وي٘ اإلاىاعص البكٍغ

ت " . غ أهماٍ الخهغف والخدىم فى اللضعاث اإلاخىٖى ًهما ٌٗنى َظا اإلافهىم هظلً جٍُى

ئهخاط اإلاٗغفت ٖىيا ًٖ  نى أكامت مجخم٘ اإلاٗغفت جأؾِـ همِوبلغت الاكخهاص ٌٗ

عى الظي حكخم اللُمت الا َُمىت ؤلاهخاط كخهاصًت فُه أؾاؾا مً اؾخغلٌ اإلاىاص الَغ

ً( 2003ملػسبيت ،  إلاوس هيتجقسيس ملخىميت أٖلب البلضان الٗغبُت . )اللاةم فى  الخام آلان

لى َظا ًمىً اللٌى أن مجخم٘ اإلاٗغفت َى مجخم٘  اإلاجضص ، والظواء  ؤلاوؿانٖو

ُم مجخم٘ اإلاٗغفت اإلاكترن ، والٗلل الفٗاٌ ، واإلاٗلىمت الضكُلت ، وزحر مشاٌ ٖلى جُب

م خؿً  الُاباوي َى اإلاجخم٘ اإلاىاعص  ئٖضاصالظي ٖىى غُاب الثرواث الُبُُٗت ًٖ ٍَغ

ت طاث اللضعاث الاؾخصىاةُت ٖلى الخلم الظوى  ً.  وؤلابضإالبكٍغ

أن ول اإلاجخمٗاث كاصعة ٖلى أن جيىن مجخمٗاث مٗغفُت  ئلىوعغم طلً ًمىً اللٌى 

ت الظهُت ، وكضعتها ٖلى الخلم الٌ اإلاًى، ولىً الفغق ًىمً فى خؿً اؾخغ عص البكٍغ

ظٍ هى أبغػ ؾماث  وؤلابضإ ُفها ، َو ، واللضعة ٖلى الخدىم فى اإلاٗلىماث وخؿً جْى

اإلاٗلىمت والخدىم فيها  ئلىاإلاجخمٗاث اإلاخلضمت ، والتى جخمخ٘ بلضعاث َاةبت ٖلى الىنٌى 

م ابخياَع ُفها فى الؿُاق اإلالةم لها ًٖ ٍَغ ا آللُاث وجلىُاث خضًشت مشل وخؿً جْى

ً.  الالىتروويالخٗلم اإلافخىح والخٗلم ًٖ بٗض والخٗلُم 

ا ا صوًع اإلاٗلىماث مإؾؿاث وجإصي ًٍّ في   مهم بضوًع خُض جلىم، اإلاٗغفت مجخم٘ في بىاء مدىع

ُفتها فى  مىظ الجمهىًع بخهغف اإلاٗاعف وي٘ تراف بْى اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ، خُض جم الٖا

غ اللضعاث الاظخماُٖت اإلاًغ أ ؤلاوؿاهُتجبُت بلىة بالخٗلُم والبدض الٗلمى وبخٍُى وجلىم ،

فلِ ، بل  ئليهامإؾؿاث اإلاٗلىماث بخلً اإلاهمت لِـ فلِ يمً اإلاجخمٗاث التى جيخمى 

الكبياث ، لِكمل اإلاإؾؿاث ألازغي  ئكامتاحؿ٘ صوعَا لِكمل الٗالم وله مً زلٌ 

ؿئىلت لِـ فلِ ًٖ جدضًض ميان اإلاٗلىماث والجامٗاث ومغاهؼ البدىر واإلاخاخف ، اإلا

لت مشمغة ، وجدلُل اإلاٗلىماث ً أًًا لًمان أن حؿخسضم َظٍ اإلاٗل، ولى ىماث بٍُغ

أ.( 2016) حى ن محمد  سج  ،  لخىلُض مٗغفت ظضًضة .
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   السىات العاوة جملتىع املعسفة

ً( 2016)تىصوز ملخثالن ،ًدؿم مجخم٘ اإلاٗغفت بٗضص مً الؿماث منها ما ًلي: 

 االٌفجاز املعسيف : -1

ًدؿم مجخم٘ اإلاٗغفت بخىافغ وحصجُ٘ مؿخىي ٖاٌ مً الخٗلُم والىمى اإلاتزاًض في كىي 

غ ت الابخياع والخجضًض والخٍُى هما ًدؿم ، الٗمل التي جملً اإلاٗغفت وجدلم ؾٖغ

باالخخفاّ بأقياٌ اإلاٗغفت اإلاسخلفت في بىىن للمٗلىماث و ئمياهُت ئٖاصة نُاغتها و 

لها ئلى زُِ جىُٓمُت مٗلضةحكىُ باإليافت ئلى اؾخغلٌ مغاهؼ للبدىر ، لها أو جدٍى

اإلاىظىصة باإلاجخم٘ بدُض جيىن كاصعة ٖلى ئهخاط اإلاٗغفت ٖلى هُاق واؾ٘ و بكيل مخيامل 

 ًدلم الاؾخفاصة الكاملت مً الخبراث اإلاتراهمت باإلاجخم٘.

 سسعة االستجابة لمتغري -2

إؾؿاث اإلاجخم٘ الخانت و الخيىمُت ومىٓماث اإلاجخم٘ ًدؿم مجخم٘ اإلاٗغفت بخدٌى م 

ا الخللُضًت بدُض جماعؽ صوع الهُئاث ) الظهُت ( التي جدلم   ًٖ أصواَع
ا
اإلاضوي بُٗضا

غى الخُاعاث و الاججاَاث الؿلبُت غحر ؤلاًجابُت صازل  ت و الضكت في اهدكاف ٖو الؿٖغ

هما ًدؿم مجخم٘ اإلاٗغفت ، ااإلاجخم٘ التي تهضصٍ بالفكل وكض جدىله بُٗضا ًٖ أَضافه

ُفت والٗمل خُض به مفاَُم مخُىعة مشل الجامٗت الافترايُت و  بخغحر َبُٗت الْى

و الٗمل في اإلاجٌز ، و الخجاعة ؤلالىتروهُت، الُٗاصة التي جلضم الاؾدكاعاث و الٗلط ًٖ بٗض

 ٖلى أن جيىن أٖلى مؿخىي مً الجىصة و الىفاءة .

 التطوز التهٍولوجي : -3

ا مً أؾالُب و الىٓم اإلالضمت جلٗب الضوع  الاجهاالثن جىىىلىظُا اإلاٗلىماث و ئ  و غحَر

فهي التي حؿاٖض ٖلى كُام مجخم٘ اإلاٗغفت و جضٖم زهاةهه ، الغةِـ في مجخم٘ اإلاٗغفت

ت اهدؿاب اللضعاث و اإلاٗاعف الجضًضة  و ملىماجه خُض ًدؿم مجخم٘ اإلاٗغفت بؿٖغ

 و باإليافت ئلى جىافغ همِ مً ا
ا
لخىىىلىظُا ألاخضر و ألاخؿً أصاءا و ألاعزو ؾٗغا

 في اللضعاث 
ا
 متزاًضا

ا
 التي جخُلب همىا

ا
 وحٗلُضا

ا
 و ألاهثر جلضما

ا
 و ألازف وػها

ا
ألانغغ حجما
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ت التي جًم الٗلماء و اإلاُىعًٍ والخلىُحن ئن مجخم٘ اإلاٗغفت َى مجخم٘ كاصع ٖلى ، البكٍغ

سخلفت ( ولِـ فلِ اؾخسضام أو ختى ئهخاط اإلاٗضاث ئهخاط البرمجُاث) أقياٌ اإلاٗغفت اإلا

 الهلبت أو ألاظهؼة التي حؿخسضم في الخهٌى ٖلى اإلاٗغفت .

 اٌهياز الفواصن اجلغسافية و التٍافس يف الوقت  -4

، الخىافـ في ٖاملي الىكذ و الٗمل في ول مً مىاك٘ مجخم٘ اإلاٗغفت َى الؿمت ألابغػ له

  ل ظغغافُت لخىفحر الخضماث و اإلاىخجاث .وال جىظض به خضوص ػمىُت او فىان

فُما ًً) ٖمل او وكاٍ( في اإلاجخم٘،  أي ًًخًمنها ًاإلايىهاث التي أَمان اإلاٗغفت حكيل 

مً  آزٍغ ئلىوالؿُاؾت و الشلافت والخٗلُم  ًمشل ) الاكخهاصً، وكاَاجه اإلاسخلفتًًسو 

كاٖضة مٗغفُت  ئلىً٘ كغاعا ًسو جلً اليكاَاث ًس أي أن أي(  ؤلاوؿاهُتاليكاَاث 

ا لخضمت اإلاجخم٘  ئلىو ًىٓغ ًومٗلىماجُت ٖللهُت، ججم٘ وجدلل اإلاُُٗاث  مؿاكها ومهحَر

.ً

اث ،وجىفغ اإلاىار  لى اعف٘ اإلاؿخٍى جب وظىص مغاهؼ بدىر مهخمت بالبدىر الٗلمُت ٖو ٍو

د تحم) .وظه، هما جغنض لها اإلاحزاهُاث  أهملمهماتها ٖلى  ألصاءالشلافي و الؿُاس ي 

ً(2018،أأملستيحى

ان مجخم٘ اإلاٗغفت َى اإلاجخم٘ الظي جلىم فُه ٖملُاث الىمى والخُىع والابخياع ٖلى     

للمٗلىماث وجىىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ ، خُض ًىلض َظا اإلاجخم٘  ألامشلالاؾخٗماٌ 

ُت الخُاة للمىاَىحن بكيل مؿخضام. ا لخدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت وهٖى يكَغ ًاإلاٗغفت ، ٍو

ن َظٍ الخدىالث والخغحراث الهاةلت التى ٌكهضَا الٗالم فى الىكذ الخايغ أصث الى ما ئ

) حى ن محمد  سج ، ٌؿمى بمجخم٘ اإلاٗغفت الظي جخطح ؾماجه الغةِؿت فُما ًلى : 

2016 )ً

اإلاٗغفت هى اإلاهضع الغةِـ اإلاإزغ والفاٖل فى الخُاة الُىمُت لؤلفغاص واإلاجخم٘  -1

ًوالؿُاؾت الٗامت . 



أزفيت ث جتمخمؼ مرعػس تلاأ                               ًمن ًحيى بسيوويأد. 

 

أ
أم2020مبسيل ، 1ع 7جت              98          مرعملت مرعصسيت لػلوم مرعػلوت ث 

والخىىىلىظُا والبدض الٗلمى والخىمُت  وؤلاوؿاهُاثل اإلاٗغفت ٖلى الٗلىم حكم -2

ت  والتربُت والفىىن والشلافت الخللُضًت واإلاؿخترة فى جهغفاث  وؤلابضإالبكٍغ

 واإلاجخم٘ .  ألافغاص

ت للىًىب وخؿب خلف اإلاٗغفت ًٖ اإلاهاصع اإلااصًت ألازغي لِـ فى أجها غحر كابلجس -3

 مى بالكغاهت وحٗضص اإلاؿخسضمحن . جى، بل اجها جتزاًض ًو

ا  وئهخاظهاٌٗمل مجخم٘ اإلاٗغفت ٖلى جدضًض اإلاٗلىماث واإلاٗغفت  -4 لها ووكَغ ، وجدٍى

ت .  ، واؾخسضامها مً أظل الخىمُت البكٍغ

ت  -5 ت لجٗل الٗىإلات جسضم البكٍغ ٌٗمل مجخم٘ اإلاٗغفت ٖلى تهُئت الُغق الًغوٍع

 وحؿاٖض فى عزائها . 

 ةِـ لللىة الؿُاؾُت إلاجخم٘ اإلاٗغفت .اإلاٗغفت هى اإلاهضع الًغ -6

ت كُمت ممحزة لضي مجخم٘ اإلاٗغفت ، بجٗل البكغ َم اإلاهضع  -7 للُاكت البكٍغ

 .  وؤلابضإ لئلهخاطألاؾاس ى 

مجخم٘ اإلاٗغفت مخىانل ومترابِ بكيل ظُض ومخحن ٖبر وؾاةل الاجهاٌ  -8

مىىه أن ًهل  ؿغ ئلىوالخىانل الخضًض ، ٍو  .  مهاصع اإلاٗلىماث بؿهىلت َو

 Economics ofٌٗمل مجخم٘ اإلاٗغفت جدذ مٓلت اكخهاص اإلاٗلىماث  -9

Information. 

ى ٌٗض مىخج أوي  -10 فى مجخم٘ اإلاٗغفت ، أنىٌ اإلاٗغفت هى عأؽ اإلااٌ الفىغي و َو

 مً الثروة وحجم الٗمل وعأؽ اإلااٌ اإلااصي واإلاالى . 

ا .  -11 ت فى اهخاط اإلاٗلىماث ووكَغ  ًخمحز مجخم٘ اإلاٗغفت باللمغهٍؼ

مً زلٌ اإلاٗغفت اللػمت لخىمُتها ، بضال مً  ًخم جدضًض أؾٗاع مٗٓم الؿل٘  -12

 .  إلهخاظهااإلاىاص الخام والٗمل البضوى اللػم 
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الىنٌى  وئمياهُتلضي الغالبُت الٗٓمى مً اإلاؿخفُضًً فى مجخم٘ اإلاٗغفت مهاعة  -13

 الى جىىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وقبىت الاهترهذ . 

كىة الٗمل والٗاملحن فى مجاٌ اإلاٗغفت ًدخاظىن الى صعظت ٖالُت  ظؼء هبحر مً  -14

مً الخٗلُم والخبرة ألصاء ٖملهم بكيل ظُض ، لظا جلىم الضٌو باالؾدشماع 

اةف التى  بىشافت فى الخٗلُم والبدض الٗلمى ، وبالخالى ًؼصاص الُلب ٖلى الْى

 جخُلب مهاعاث مٗغفُت مخلضمت 

ت فى اإلاإؾؿاث واإلاىٓماث الابخياع والابضإ ٖملُت يغًو  -15  . ٍع

 أوال : حتديات دخوه االزشيفات اىل دلتىع املعسفة  

ىاظه   ئن اجساط كغاع البضء فى ٖملُت أعقفت  السجلث الغكمُت ٌٗض كغاع نٗب ، ٍو

الٗضًض مً الخدضًاث والهٗىباث التى كض جإصي ئلى فلض هشحر مً اإلاٗلىماث الغكمُت ئلى 

ش  الغكمى ئطا فلض ال ًمىً ئٖاصجه مغة أزغي مً كبل ألافغاص واإلاىٓماث ألابـــض ، والخاٍع

لت ٖلم ص اإلاالُت ُت ؾلمُت . وغالبا ما جيىن اإلاىاًعزانت ئطا لم ًخم ئصاعجه وخفٓه بٍُغ

اإلاسههت لؤلعقفت الغكمُت بضوع ألاعقُف مخىايٗت مما ًجٗل ؤلاصاعة الٗلُا جلجأ ئلى 

الن أعقفت السجلث الغكمُت جدخاط ئلى محزاهُت هبحرة ئلغاء هٓام ألاعقفت الغكمُت ، طلً 

ً                  لكغاء ألاظهؼة والبرامج وبىاء قبياث هلل البُاهاث اللػمت لخضاٌو اإلاٗلىماث.                                                    

ت للبرامج التى حؿخسضم  ألاعقُفاثهما جىاظه  فى أعقفت الىزاةم مكيلت اإلالىُت الفىٍغ

جب وي٘ زُت للخدىم  الغكمُت ، وهٓم صٖم البرامج والخيالُف اإلاهاخبت لها ، ٍو

واؾدُٗاب ما ًيخج مً سجلث عكمُت فى ؤلاصاعاث ، وجضبحر اإلاىاعص اإلاالُت اللػمت لخىفُظ 

أ                                                             هٓام ألاعقفت الغكمُت ، م٘ الالتزام بخلضًم الخضماث للجمهىع.  

أجيمكن إحم ل ملخحدً ث  يم  ًلى   

 Scaleأوال : احلجي  : 

اصة أٖباء الٗمل  هدً فى مىاظهت مفخىخت م٘ الىمى الضاةم للمٗلىماث الغكمُت هىدُجت لٍؼ

فى مإؾؿاث الضولت ، ولِـ َىان ئخهاةُاث صكُلت خٌى اظمالى ما ًخم ئهخاظه مً 
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ا فى قيل عكمى صازل ؤلاصاعاث ، ولىً م٘ اؾخسضام جىىىلىظُا مٗلىماث  ًخم ئوكاَؤ

الخاؾباث واإلاٗلىماث فى ؤلاصاعاث الخيىمُت وم٘ بضء اؾخغلٌ قبىت الاهترهذ فى ئجمام 

ت ، أنبدىا أمام همُاث َاةلت مً اإلاٗلىماث  ماٌ الخجاٍع الٗضًض مً الهفلاث وألٖا

ض مً البدض والضعاؾت لىي٘ اإلاٗاًحر اللػمت الغكمُت التى جدخاط مً ألاعقُفحن مٍؼ

ا وزاةم عؾمُت هدخاط ئلى خفٓها والغظٕى ئليها .   ,Howell)للخٗامل مٗها باٖخباَع

Alan,2007,p.p.17-25)أ

   Direstثاٌيا : التٍوع 

َىاٌ أهىإ مخٗضصة مً مً الىزاةم الغكمُت فهىان اإلالفاث الىهُت مشل ملفاث مٗالجت 

" واي وان قيل اإلالف  "PDF Portal Document Formatوملفاث  MS Wordاليلماث 

ىُت  فاهه ًجب ان ًخىافم م٘ اإلاىانفاث الضولُت ألقياٌ اإلالفاث مشل اإلاىانفاث ألامٍغ

ASCII  ىان اإلالفاث غحر الىهُت مشل  ملفاث الهىع  TIFF  "Tagged Image File، َو

Format وملفاث الىو الفاةم "Hyper Text  ذ مشل ملفHTML , XML   همان َىان

الىزاةم كانغة ٖلى مجغص الىزاةم الىهُت فلِ بل حػد  ، فلم .VIDملفاث الفُضًى 

ًامخضث لدكمل أهىإ مسخلفت مشل الهىع والخغاةِ والهىع  اإلاخدغهت 

ا مً الخٗلُض فى الخٗامل   ئن حٗضص ؤلاقياٌ  التى جمشل السجلث الغكمُت كض أوظض هٖى

ظا ما وا يي ألاعقُفظهه مٗها ، َو الظي وظض هفؿه مً بضاًت الدؿُٗىاث أمام  ألامٍغ

ت مً ا هىع قبياث اإلاٗلىماث و  إلاٗلىماث زانت م٘ أجمخت الٗمل ؤلاصاعًيأقياٌ مخىٖى ْو

ظا ًخُلب مً ألًاالبِئت افترايُت جدخفٔ بٗضص جهاتي مً الس عقُفى جلث الغكمُت . َو

ض مً ً.ألعقفت مشل َظٍ ألاهىإ مً الىزاةم الجهض لىي٘ اإلاٗاًحر وؤلاظغاءاث بظٌ مٍؼ

                                                          (Koontez,Linda D,2003,p.p.10-20)ً

 Metadataثالجا : حفظ سيام الوثيكة السقىية 

فؿغ الىزُلت الغكمُت ئال ئطا وان ٖلى ٖلم بالٓغوف  ال ًمىً للمؿخفُض أن ًفهم ٍو

أصث ئلى وظىص الىزُلت الغكمُت ، فٗلى الاعقُفى أن ًدضص ؤلاصاعاث التى  والبِئت التى
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أهخجتها ، وان ًدضص مىيٕى الىزُلت ووُْفتها والغغى مً ئوكاءَا ، وما ٖلكاتها 

ظٍ البُاهاث الؿُاكُت حؿمى بما وعاء البُاهاث أو البُاهاث الىانفت  بالىزاةم ألازغي ، َو

Metadata ٘الىزُلت هفؿها أو جدفٔ مؿخللت في نىعة كىاٖض  ، فهي ئما أن جدفٔ م

أو جدفٔ في ملفاث مؿخللت ولىً في هفـ اإلايان اإلاسؼهت به الىزاةم .  Databaseبُاهاث 

(Howell, Alan,2007,p.p.17-25) ً

  obsoleteزابعا : التكادً التهٍولوجي 

خضة ، مما ًسلم جخغحر جىىىلىظُا اإلاٗلىماث ول بًٗت اقهغ ال جخجاوػ أناب٘ الُض الىا

لت ، وجىمً  بِئت غحر مؿخلغة تهضص اؾخمغاع الٗمل باألظهؼة والبرامج لفتراث ػمىُت ٍَى

ت الخٗامل م٘ البُاهاث اإلاسؼهت وئمياهُت اؾخسضامه ا اإلاكيلت َىا فى يمان اؾخمغاٍع

ًي قيل مً ألاقياٌ الغكمُت .والىنٌى ئليها ٖلى الضوام وفى أ

كيل أًًا جضَىع الخالت اإلا اصًت للىؾاةِ ٌكيل تهضًضا هبحرا للسجلث الغكمُت ، َو

دل مدلها  ىان مً الخجهحزاث اإلااصًت ما جسخفي جماما مً أؾىاق الخاؾب آلالي ٍو َو

ججهحزاث أخضر منها ، وكُامىا بٗمل وسخ اخخُاَُت مً الىزاةم ال ٌغنى مُللا ًٖ 

مما ًجٗلها  Bitsاث البخ أزىاء ٖمل اليسخ كض هفلض بٌٗالىزُلت الغكمُت ألانلُت ، ألهه 

غحر مفهىمت أو نالخت للؾخسضام بىاؾُت ألاظهؼة التى أوكأتها، وكض كام ألاعقُف 

يي بالخٗاون م٘ هبري قغواث جىىىلىظُا اإلاٗلىماث بخهمُم بغهامج للخٗامل  اللىمي ألامٍغ

ا م ومً اإلاىخٓغ أن ًىفغ َظ 2004م٘ السجلث الغكمُت فى ظمُ٘ مغاخلها وطلً فى ٖام 

خم  2007ملُىن صوالع وؾىف ًخم جُبُله ٖام  3600000000البرهامج وفغ كضٍع  م ٍو

ٍغ ختى ًيىن نالخا ئلى ٖام  أ(Koontez,Linda D,2003,p.p.10-20) م. 2011جٍُى

أججخضؼ ملسجالث إلى ثالثت أهومع تن ملقدم هى :

  ً ً لم حٗض حؿخسضMedia ألاٌو : جلاصم وؾاةِ الخسٍؼ م آلان مشل فهىان وؾاةِ جسٍؼ

ت  1.44وخلذ مدله  5.5ملاؽ  FDاللغم اإلاغن   , CD، وهظلً الاؾُىاهت اإلاًغَى

DVD  . ًِوما ٌؿخجض مً وؾاة
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ت وؾاةِ  Hardwareجلاصم ألاظهؼة  ملث وى : اإلاؿخسضمت فى الىنٌى ئلى السجلث وعٍؤ

ً، وبمغوع الىكذ جهبذ َظٍ ألاظهؼة غحر نالخت للؾخسضام هدُجت لٓهىع أ ظهؼة الخسٍؼ

تراوح ٖمغ َظٍ ألاظهؼة مً  ًؾىىاث بٗضَا ًبضأ الخلاصم . 5ئلى  3أخضر منها ٍو

ً السجلث الغكمُت  Software: جلاصم البرامج ملث لث  اإلاؿخسضمت فى كغاءة وجضٍو

وبغامج الخُبُلاث  Operating systemوالىنٌى ئليها ، وحكمل بغامج هٓم الدكغُل 

Application Software ُلى ؾب وان ٌؿخسضم فى بضاًت  Word starل اإلاشاٌ بغهامج ، ٖو

هغث ئنضاعاث مىه أهثر جُىعا مشل   Word 97 , Wordالشماهِىاث ولم له وظىص آلان ْو

ىظا .  2000 ً (National Archives of Australia, 2006,p.6)َو

ال زاَئا واإلابضأ اللاةل بأن الىزُلت الغكمُت اكل ٖمغا مً ألاظهؼة والبرمجُاث ٌٗض كًى     

ل ألامض  له للخفٔ ٍَى ألهه كض ًىظض مً الىزاةم الغكمُت ما ًملً مً الخهاةو ما ًَإ

با .  10ئلى  5فى خحن أن مخىؾِ ٖمغ جىىىلىظُا اإلاٗلىماث ًتراوح ما بحن  ًؾىىاث جلٍغ

ٗض اجساط كغاع ألاعقفت للسجلث الغكمُت مً أنٗب اللغاعاث التى جخسظَا ؤلاصاعة  َو

ٓمت ، ألهه ٌؿخلؼم جىفحر ٖضص مً الخضابحر اللػمت إلكامت هٓام للغقفت الٗلُا فى اإلاى

لها مً كمُت ؾىاء اإلاسؼهت ٖلى الخاؾب آلاالسجلث واإلالفاث الًغ لى أو التى ًخم جدٍى

الكيل الخللُضي ئلى الكيل الغكمي، ومً الخضابحر التى جخسظ إلكامت هٓام ألعقفت 

ًالسجلث الغكمُت ما ًلى:

اإلاٗلىماث بضاًت مً جىفحر الخجهحزاث اإلااصًت مً  لخىىىلىظُادخُت بيُت ج ئكامت أجال :

خىاؾب آلُت  ) خىاؾب شخهُت ، أو زىاصم ( وقبياث لىلل البُاهاث واإلااسخاث 

ا مً الخجهحزاث  ًالًىةُت وغحَر

 : جىفحر البرامج آلالُت اإلاخياملت واللػمت للخٗامل م٘ السجلث واإلالفاث  الغكمُت  مًث هي  

لى ومغوعا بمٗالجتها فىُا مً جهيُف وفهغؾت اًت ئوكاءَا ٖلى أظهؼة الخاؾب آلابض

ظٍ البرامج ئما  سُت . َو واؾترظإ زم الخسلو منها أو هللها ئلى اإلاؿخىصٖاث الغكمُت الخاٍع

ا أو مشل بغهامج  أو أن ًخم جهمُمها َبلا لُبُٗت   E-DOX , Byte Questأن ًخم قغاَؤ

ُت الىز ظا َى ألافًل .الٗمل وهٖى ًاةم َو
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جىفحر الهُئت الٗاملت اإلاضعبت ٖلى اؾخسضام جىىىلىظُا اإلاٗلىماث فى مجاٌ خفٔ ث لث  :

 ,National Archives of Australia).وأعقفت السجلث واإلالفاث الالىتروهُت. 

2006,p.9)ً

 التأثريات الجكافية لدخوه االزشيفات اىل  دلتىع املعسفة 

ًٌ ٌٗمل       ت جىفحر بًغوعة الاكخىإ ٖلى اإلاٗغفت مجخم٘ دىه الخدى  الىًَ في الخفىحر خٍغ

ى جم٘،لمجا أَُاف بحن مسخلف اإلاٗغفت جىػَ٘ في والٗضالت الٗغبي  للمجخمٗاث ٌؿمذ ما َو

 زلافت ئًجاص ٌٗمل ٖلى هما الُىمُت، واإلاماعؾت الخُاة في والشلافت الىعي بخٗمُم الٗغبُت

 كُم ٖلى ًدافٔ للمٗغفت ٖغبي مدخىًي ئًجاص ٖلى ملىًنٌٗ الظًً اإلاٗاعف مىخجي جشمً

ت ًٌ َظا ٌٗمل هما .ؤلاؾلمُت والشلافت الٗغبُت الهٍى  مىاهبت بًغوعة الاكخىإ ٖلى الخدى

 جلضم مؿخللت شخهُت بىاء ًٖ فًل الخٗلُم اإلاؿخمغ، ئلى والخاظت الخٗلُمُت الاخخُاظاث

ً .الٗغبُت جمٗاثلمجا ًٖ ئًجابُت نىعة

 الىاةُت، ألاكالُم في الجامٗاث ئكامت وجيالُف الٗغبُت للبلص الجغغافي للخىؾ٘ توهدُج    

ًٌ أصاة الكبىت وظٗل بٗض، ًٖ للخٗلم الجامٗاث مٗاَض اٖخماص اإلافُض مً ًيىًن  ئلى للىنى

ًٌ ٌؿخُُٗىًن ال الظًً واإلاٗؼولت الىاةُت اإلاىاَم في الُلب  وجؼصاص .الضعاؾُت خًىع الفهى

غ ئلى الخاظت مىخجاث  اؾخحراص جيالُف جللُو صواف٘ مً اهُلكا ٖغبي مٗغفي مدخىًي جٍُى

باء بفٗل اإلادخىي، نىاٖت ت باإلالىُت اإلاغجبُت ألٖا ًٌ مٗٓم التزام ْل في الفىٍغ  الٗغبُت الضو

 ملبركت مرعميد )غبد .للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت مىازُم ٖليها في اإلاىهىم الخماًت بمباصب

ً ( 2014قدي ،

   ً ا مجخم٘ اإلاٗغفت َى ما لها مً آزاع ٖلى  ئّن أقض  ما ًللم البٌٗ في اللًاًا التي ًشحَر

ى كلم له ما ًبرعٍ في ْل ما هغاٍ مً مداوالث كىي  ت والخهىنُاث الشلافُت، َو الهٍى

الهُمىت الاكخهاصًت جىمُِ ؾلىهُاث البكغ وزلافتهم في اإلاجخمٗاث وافت وئزًاٖها 

في مجخمٗاث اؾتهلهُت، ئط ًدمل فٌُ ألافياع لىٓام كُم وأهماٍ ؾلىن ؾاةضة 

ت،  واإلاٗلىماث والهىع واللُم اللاصمت ئلى هشحر مً اإلاجخمٗاث ئمياهُت جفّجغ أػمت الهٍى

التي أنبدذ مً اإلاؿاةل الغةِؿُت التي جىاظه الخفىحر ؤلاوؿاوي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي. 
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واإلاظَبُت واللىمُت الًُلت،  وفي ؾُاق َظٍ ألاػمت جيبٗض الٗهبُاث اللبلُت والُاةفُت

مرعميد ملبركت قدى  )غبدوجؼصاص الغغبت في البدض ًٖ الجظوع وخماًت الخهىنُت . 

،2014 )                                                         

بضو أّن َاظـ الخهىنُت الشلافُت َى هفؿه َاظـ ألانالت واإلاٗانغة مٗا، ئط  ٍو

خماًت الظاث الشلافُت جىمً في ٖؼلها ًٖ الٗالم الخاعجي وخماًتها ًسُئ مً ٌٗخلض أّن 

مً مإزغاث الشلافت اليىهُت. فغني ًٖ الخىهُض أّن الظاث الشلافُت اإلاُلىب خماًتها مً 

الاغتراب هي زلافت ؤلابضإ ولِـ الاؾتهلن، زلافت الخغُحر الكامل ولِـ زلافت الجمىص 

لىخضة اللىمُت بأفلها ؤلاوؿاوي الخًاعي ال زلافت والاخخماء بالؿلف الهالح، زلافت ا

ً        ( 2007) تى ملػبد هللا ج  .ألاظؼاء اإلافىىت 

 :  الرناء اجلىعى وذانسته  

ت  اصة ؾٖغ جلاؽ هفاءة مجخم٘ اإلاٗغفت بظواةه الجمعى الظي ًخُلب جىانل أؾـــٕغ لٍؼ

ًاإلاٗغفت . ئهخاط

غح الاؾدبهاعاث ٖلى  وزلافت ما كبل ٖهغ اإلاٗلىماث وىجها زلافت تهىي الٗمىمُاث َو

اث اإلاىٓىمت اإلاجخمُٗت ،وعبما ًغظ٘ الؿبب فى طلً الى عجؼ َظٍ الشلا فت أن أٖلى مؿخٍى

ا ـ البِئت الاظخماُٖت ، تهبِ بسُابها ئلى اإلاؿخٍى ىعة جًاَع ث ألاصوى ، خُض جخطح ٖو

عة ًهٗب الؿُُغة ٖليها ، للض وفغث جىىىلىظُا وحٗضص الٗىانغ الشلافُت وجضازلها بهًى

الىؾُلت الٗملُت الكخفاء مؿاعاث الخغلغل الشلافى فى  –اإلاٗلىماث والاجهاالث وألٌو مغة 

وهى الفغص ، والاخخفاء الظي  ئاًلالىُان  اإلاجخمعى مً كمخه ختى وخضة بىاءٍ ألاؾاؾُت ، 

ٕ الشلافى ى بالًغوعة الاخخفاء بالخىًىب ٌٗنًىىه مجخم٘ اإلاٗغفت للخىٕى الشلافى بحن الكًٗى

مجخم٘ اإلاٗغفت ًيكض الى ان ًسلو الفغص مً همُُت اللىالب  أنٖلى اإلاؿخىي الفغصي . 

لبى  خه فى ازخُاع قيل الخُاة الظي ًلةمه ٍو الاظخماُٖت الؿاةضة ، وأن ًُلم خٍغ

مىخاجه . وكض  ب ومنها اإلاضوهاث ووؾاةل  أْهغثاخخُاظاجه َو الخىانل جُبُلاث الٍى

الاظخماعى ، التى اهدكغث فى اإلاجخمٗاث الٗغبُت والىاع فى الهكُم ْمأ قضًض ًبضًه 
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ت الخٗبحر والغغبت فى اإلاكاعهت وأْهغث هظلً مضي خضة الخىٕى الشلافى  الجمُ٘ لخٍغ

 (  2009،أهبيل ملػلى  الفغصي ، ختى ما بحن أفغاص الجماٖت الىاخضة .) 

سُت ووؿ     ضم ؤلاكغاع بصباتها، ًجٗلها مغهت جخٗاٌل أو والترهحز ٖلى جاٍع ت ٖو بُت الهٍى

جلخبـ مً زلافاث أزغي، بل كض حؿاٖضَا ٖىامل الخلاعب وؾلٍى الخىاظؼ ٖلى جفاٖل 

ئًجابي وزلق م٘ مجخم٘ اإلاٗغفت. لظا، فأن الدؿاٌؤ الظي ًُغح هفؿه َىا َى لِـ 

ً هُف وِٗل ٖاإلاىا الغاًَ هُف هلاوم زلافت مجخم٘ اإلاٗغفت وهدمي أهفؿىا منها؟، ولى

بىاكُٗت وصون جىاكًاث أو جأػم وبل ئخؿاؽ بٗلضة هلو أو زىف. فشلافت مجخم٘ 

ف م٘  ُّ ا لخخى َغ ب، بل حُٗض حكىُلها وجٍُى ت بالفىاء أو الخظٍو اإلاٗغفت ال تهضص الهٍى

اث مخٗضصة، صون أن ًفلض أنالخه  الخايغ، فاإلوؿان ًخجه هدى ئمياهُت أن ٌِٗل بهٍى

                                     (2009،أهبيل ملػلى  ُت.  .) اللىم

كيى  الٗغبى نغحرا وهبحرا ، مً يٗف قضًض فى مهاعاث الخىانل ،وكض أْهغث  ؤلاوؿانَو

الاهترهذ طلً بىيىح ، خُض لىخٔ أن مكاعهت الٗغب مدضوصة للغاًت فى ظماٖاث 

عظُت حٗمل يض الخىٕى يغٍى زا الىلاف وظماٖاث الاَخمام اإلاكترن ، هما ان َىان

اعى ، جخًافغ مٗها يغٍى صازلُت طاث َاب٘ اًضًىلىجى حٗمل يض الخىٕى الشلافى الجم

 ( .                                                                   2009،أهبيل ملػلى  الشلافى ٖلى اإلاؿخىي الفغصي . ) 

 االزشيفات والتعددية الجكافية فى دلتىع املعسفة : 

ي ٖلى اإلالخيُاث الترازُت ، فهى جدخًى ألاؾاؾُتأخض عواةؼ مجخم٘ اإلاٗغفت  ألاعقُفاثحٗض 

سُت بجمُ٘ أقيالها ؾىاء وزاةم وعكُت اإلاخمشل عؾىماث ،  أًوةِ زغا أًوت فى الىزاةم الخاٍع

ش  ألاؾاؽَظٍ الىزاةم حٗىـ فى  خه الشلافُت  ألامتجاٍع ٍى ًَو وحٗض أخض الضعوٕ التى ’

 ئلىمً هجىم الشلافاث الغغبُت ٖلى الٗالم الٗغبى هىدُجت للضزٌى  ألامتجدخمى بها 

                                    مجخم٘ اإلاٗغفت فى ٖهغ الاهترهذ والكبياث الاظخماُٖت .                                   

، تهضًضا  ألامىاٌمً اإلامىً أن جبضو الخضفلاث الٗاإلاُت للؿل٘ وألافياع والىاؽ وعؤوؽ 

غاف الخللُضًت ،  للشلافت اللىمُت بُغق ٖضًضة . فلض جإصي الى الخسلى ًٖ اللُم وألٖا

ىب ألانلُت . والى جفىًُ ألاؾاؽ الاكخهاصي الظي حٗخمض ٖلُه بلاء زلافاث الكٗ
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ىضما جلىص َظٍ الخضفلاث الٗاإلاُت  الاؾدبٗاص الشلافى ًخُلب ألامغ ؾُاؾاث مخٗضصة  ئلىٖو

اث  إلصاعةالشلافاث  الخجاعة والهجغة والاؾدشماعاث بأؾالُب حٗترف باالزخلفاث والهٍى

تراف نغاخت بيىن اإلاٗاعف الخللُضًت مؿدبٗضة مً ألاهٓمت  الشلافُت ، ومً اإلاؿخلؼم الٖا

ذالٗاإلاُت للملىُت ال تراف الهٍغ ت ، مشلما َى الٖا ،  ألافلمبالىك٘ الشلافى لؿل٘ مشل  فىٍغ

. ً ت الشلافُت للمهاظٍغ  (                                         2009،أهبيل ملػلى  )                 وبالهٍى

بل َى خماًت غحر أن َضف ؾُاؾاث الخٗضصًت الشلافُت لِـ الخفاّ ٖلى الخلالُض ، 

ت الشلافُت وجىؾُ٘ زُاعاث الىا فهم ألهفؿهم ، لخٍغ اؽ ، مً خُض أؾالُب ِٖكهم وحٍٗغ

مىً للخفاّ ٖلى الترار أن ٌؿاٖض فى  ضم مٗاكبتهم ٖلى َظٍ الخُاعاث . ٍو ٖلى  ؤلابلاءٖو

الخُاعاث مفخىخت ، ولىً مً الىاظب أال ًلُض الىاؽ فى نىضوق ال ًخغحر وال ًدبضٌ، 

ت الفاإلاىاْغا ت الشلافُت غالبا ما ًيىن ًُىث الجاٍع م خٌى مجخمٗاث اإلاٗغفت وفلضان الهٍى

مضزلها َى الخفاّ ٖلى الؿُاصة اللىمُت والخفاّ ٖلى الترار اللضًم ،وخغاؾت الشلافت 

 اللىمُت فى وظه الخضفلاث اإلاخىامُت للٗالم اإلاخلضم .  

خٗضصًت الشلافُت فى مجخم٘ لل ئؾتراجُجُتًجب أن حؿدىحر بها اي  لزتزوزمت مباصب 

ً.     -اإلاٗغفت :

ت .  أوال : الضفإ ًٖ الخلالُض ًمىً ان ٌٗغكل الخىمُت البكٍغ

ًزاهُا : اخترام الازخلف والخىٕى يغوعي . 

اث مخٗضصة وجياملُت .  ) جقسيس ملخىميت زالشا : الخىٕى ًؼصَغ ٖىضما ًيىن َىان ٍَى

ً(.2002ملبشسيت ، 

، ألن ألانل َى الخىٕى  خق ليد ًمب أال جخخلط بحسيت الاخخي زمرعبدأ لاجل هو أن مل

اث اإلاسخلفت مً البكغ لِؿذ اؾخيخاظا  الشلافى ٖلى أؾاؽ أن َظا ما وعزخه اإلاجمٖى

ت الشلافُت ، هما أن الخلالُض ً ت مىُلُا مبِىا ٖلى الخٍغ مىً أن حٗمل يض الخٍغ

أو ًمىٗهم ًٖ افُت أن ًدبنى الىاؽ ، ٖلى اإلادافٓت الشل ئلنغاًعلئط مً اإلامىً  الشلافُت ؛

خلفت ق بأؾلىب خُاة مً زلفُت زلافُت مسبنى أؾلىب خُاة مسخلف ، بل وختى الالخداج

 (2002) جقسيس ملخىميت ملبشسيت ، . . 
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تزاػ به فى اللُم واإلاماعؾاث  ىان الىشحر مما ًخم الٖا . والىشحر مما ًيسجم م٘  الخللُضًتَو

، لىً َىان أًًا الىشحر مما جخدضاٍ ألازلكُاث الٗامت ،  ؿانؤلاواللُم الٗامت لخلىق 

ً.  صًملغاَُتاجساط كغاعاث غحر حكاعهُت أو غحر  أًومشل كىاهحن اإلاحرار اإلاخدحزة يض اليؿاء 

ؾىء الاؾخسضام ، وأن  ئلىًلىص بالًغوعة أن  الخللُضًتفلِـ مٗنى الدكاعن فى اإلاٗاعف 

الجضًضة والخغحر  ألازُاًعئلى مى٘ ول اإلاغاًغة ًإصي  ٖضم الخفاٖل والدكاعن م٘ الشلافاث

ًالظي َى ؾىت هللا فى الخلم . 

ت  مرعبدأ ملث وى: محترمم ملخىوع : الخىٕى لِـ غاًت فى خض طاجه لىىه ٌٗؼػ مً الخٍغ

اث الىاؽ والخُاعاث التى ًخسظوجها ،  ٗنى بدُاة الىاؽ ، أهه خهُلت خٍغ الشلافُت َو

ىان مساوف هبحرة مً ف ت والشلافت اللىمُخحن ، مً خُض أن الخىٕى الشلافى َو لضان الهٍى

هؼإ بلضع ما  ئلىًلىص الخىٕى  أنفكل الخىمُت ، ولِـ خخما  أًوالجزإ  ئلىًإصي خخما 

ت الشلافُت والاؾدب ٖلى أؾاؽ  والاكخهاصي والؿُاس ي ٗاص الاظخماعيًإصي كم٘ الهٍى

2002ً) جقسيس ملخىميت ملبشسيت ،      هما اللظان ًىكضان قغاعة الٗىف . . فالشلافت ، 

أمرعبدأ ملث لث: هوي ث تخػددة جثق   ث تشتركت 

خىمتها أوانغ اللُم  ئطا ئالال ًمىً للخفاٖلث فى مجخم٘ اإلاٗغفت أن حٗمل بكيل ظُض 

أهثر اخخماال  مموألًاوالاجهاالث والالتزاماث اإلاكترهت ، وؾُيىن الخٗاون بحن الكٗىب 

ٖىضما جغبُهم ظمُٗا كُم والتزاماث مكترهت ، فالشلافت الٗاإلاُت لِؿذ هى اللغت 

ت ٖاإلاُت ،  ت أو اعجضاء ملبـ طاث أؾماء ججاٍع قاملت مبِىت ٖلى  أزلكُاث أجهاالاهجلحًز

ت واإلاؿاأؾـ خلىق  ًوة والىغامت ليل فغص . ؤلاوؿان والخٍغ

ف اًلآلف ، وأن جدترم الترار الشلافى ٗغفت أن جدترم الازخًلًيبغى للخفاٖلث فى مجخم٘ اإلا

اث مً البكغ ، والاٖخلاص اللاةل بأن َىان جىاكًاث بحن كُم بٌٗ الخلالُض  اإلاجمٖى

ضم  والضًملغاَُتضم فى الخىمُت الشلافُت وبحن الخل م ال صلُل مىيىعى ٖلُه ، ٖو ، َى ٖػ

ت ًمىً  تهم ا ئلىًإصي  أنحغحر اإلافاَُم ًٖ الهٍى عجُاب مغض ى فى الكٗىب ألازغي بأن ٍَى

اث اإلاخٗضصة والخياملُت خلُلت واكٗت فى  الشلافُت مهضصة بالًُإ ، والخلُلت أن الهٍى
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اث فى صازله . .  ئلىهشحر مً البلضان ، فًل ًٖ الاهخماء  ت أو مجمٖى ) جقسيس مجمٖى

ً(2002ملخىميت ملبشسيت ، 

ت ت الشلافُت والهٍى غي، الشابذ، اللضع ألامم، هي مً متأًل والخًاٍع  مً واإلاكترن والجَى

ا ًٖ ألامت َظٍ خًاعة جمّحز التي واللؿماث الٗامت، الؿماث  الخًاعاث، والتي مً غحَر

ىُت للصخهُت ججٗل ً اللىمُت، أو الَى
ا
ىُت واللىمُت  به جخمّحز َابٗا ًٖ الصخهُاث الَى

أ(  2015. ) غبد ملػصيص بن غثم ن ملخويمسى ،ألازغي 

ت اإلالهىص  أو ألافغاص مً الىابٗت الؿامُت والظاجُت ألانلُت اإلاباصب جلً الشلافُت بالهٍى

نىعحي  بخفاٖل واإلااصي الغوحي الصخص ي هُاهه جمشل ؤلاوؿان التي عواةؼ وجلً الكٗىب،

ت إلزباث الىُان، َظا كٗغ ًدـ بدُض أو الكٗىب، اإلاجخم٘ أو الفغص شخهُت أو ٍَى  َو

محٍز ًسههه ما، ألانلي إلاجخم٘ هباهخماة فغص ول ) غبد  .ألازغًي اإلاجخمٗاث باقي ًٖ ٍو

أ(  2015ملػصيص بن غثم ن ملخويمسى ،

ت  والؿُاؾُت الاكخهاصًت والاظخماُٖت الخُاجُت الجىاهب ول جمشل الشلافُت والهٍى

ت ًاء الجماٖت واإلاؿخلبلُت، والخًاٍع ىع والكٗ بالخـ ألافغاص ئليها ًيخمي التي اإلاىخضة أٖل

 هي الشلافت بدُض حٗخبر وكُمه، وظمالُاجه وهلاءٍ ؤلاوؿان طاجُت هي وأًًا .لها هخماتيؤلًا

وؤلاهخاط  ؤلابضإ خغهت جدىم التي هي أي جىظيهها ويبُها، في أمت أو خًاعة ألي اإلادغن

ً (أ،2010) شغو تحمد ، اإلاٗغفى . 

 الجكافية اهلوية عٍاصس

ت ٖىانغ جخجلى ت ظىاهب التي جمشل اإلاهمت اإلآاَغ جلً في الشلافُت الهٍى  الشلافُت الهٍى

ٖىهغ  في مخمشلت ٖىانغ زلر في الغالب في جخمشل وئن واهذ ولؤلفغاص، للكٗىب باليؿبت

لُه .الشلافي والترار واللغت الٗلُضة ) شغو  :وهي ألاؾاؾُت الٗىانغ أَم جلضًم ًمىً ٖو

ً(أ،2010تحمد ، 

ًٌ الضًً ٌٗض الضًً أو الٗلُضة :أوال ت مً ٖىهغ أو الشلافُت، زانت فى البلص  ٖىانغ الهٍى

ً فى الٗلل والىظضان الٗغبى . أؾاس يالٗغبُت ، خُض ٌكيل الضًً ظؼء 
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صًىا ٖاإلاُا ، ظاء للىاؽ وافت ، وإلاا وان مجخم٘ اإلاٗغفت َى  وإلاا وان الضًً ؤلاؾلمي

خماص ٖلى جىىىلىظُا اإلا ٗلىماث مجخم٘ حغلب ٖلُه ؾمت الٗاإلاُت مً زلٌ الٖا

والاجهاالث ، فل ًجب ان ًىظض حٗاعى ما بحن الضًً ومجخم٘ اإلاٗغفت ، فىلَما ًدمل 

خلفت ، فلض زلم هللا الىاؽ لب الخفاٖل وازخلٍ الشلافاث اإلاسَاب٘ الٗاإلاُت التى جخُ

دىاكلىا  لُخٗاعفىاقٗىبا وكباةل  ًوالشلافت .  وآلاصابفُما بُنهم الخبراث والٗلىم ٍو

ت الشلافُت ألاؾاس ي الشلافي اللؿان اللغت حٗض اللغت :هُازاهُا : زا  للكٗىب، أو لؤلفغاص للهٍى

ت  وئزباث وللخخيان للخىانل أؾلىب وهي أزغي، زلافت ًٖ ازخلف ًبحن ٖامل وهي الهٍى

ً .وظىصَا وجأهُض

ش :زالشا ش ًمشل بدُض :واإلااض ي الخاٍع  ٌٗبر ٖىهغا ما لكٗب أو لؤلفغاص واإلااض ي اإلاكترن الخاٍع

ت ًٖ ش ًضعؽ ٍَى لف أؾاؾُت، فالخاٍع ًٌ ئلُه وحؿدىض الخلاةم ٖلى اإلااض ي ٍو  الضو

ً .اإلاؿخلبل ئلى والخُل٘ الخايغ للخُل٘ لبىاء والكٗىب

غاف والخلالُض الٗاصاث :عابٗا ت مً نمُم هي اإلاجاالث َظٍ :وألٖا  زلٌ مً اإلاجخمٗاث ٍَى

والخلالُض  الٗاصاث جىٓمها فتلشلا وفلا والخٗامل مُٗىت والخهغف ؾلىهُاث ئجبإ

غاف ً.وألٖا

 ًٖ جمحٍز والتي بها، ًؼزغ وفىىهه التي أصبه وله مجخم٘ ول خُض :والفىىًن ألاصب زامؿا :

خه ًٖ مٗبرة والتي جيىًن اإلاجخمٗاث مً غحٍر الخٗبحر  زلافت زلٌ مً .الشلافُت ٍَى

ا، مغانالٗ والخمشُل وفً واإلاؿغح والغؾم الدكىُل وفىىًن والكٗغ، اللهص ي  وول وغحَر

ض عؾالت له ً .للغحر ئبلغها ًٍغ

  Privacy rightاٌتهاك اخلصوصية فى دلتىع املعسفة 

اث أو ألافغاص خم َى ":اإلاٗلىماث زهىنُت بمٗنى الخهىنُت      اإلاإؾؿاث أو اإلاجمٖى

 جهل أن بهم الخانت للمٗلىماث ًمىً مضي أي ئلى أو وهُف متى ًدضصوا ألهفؿهم، أن

ًل ها  وهظلً ".آلزٍغ  اإلاٗلىماث ظم٘ ٖملُت ًًبِ أن في الفغص خم ٖغفذ بأجها بأج 

ملُت ٖىه، الصخهُت ، مٗاملتها ٖو
ا
 اللغاع نى٘ في واؾخسضامها وخفٓها، وجىػَٗها، آلُا
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 أن بًٗهم اإلاٗلىماث، فحرًي اإلاٗلىماث ببىىن َظٍ ويٗذ فُه ؾىاء اإلاإزغ أو به الخام

ت اإلاٗلىمت جخٗلم أن الًغوعًي مً لِـ  اإلاٗلىماث جمـ أن فل ًيبغي الخانت، الخُاة بؿٍغ

 ًيىًن زم ومً، الٗامت، أو الصخهُت بدُاجه أو ؤلاوؿان، بدلىًق أو ؤلاوؿاهُت، بالىغامت

ًٌ في الخم للصخو ٕل في والخم اإلاٗلىماث، َظٍ ئلى الضزى  ئطا ٖليها، وجصخُدها، الَا

ا صخُدت، غحر واهذ  (   2013،ألاسخ ذسوشمن غده ن ).مدٓىعة واهذ ئطا ومدَى

غ بىاء مجخم٘ اإلاٗغفت َى جىىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث       وباألزووإلاا وان ظَى

قبىت الاهترهذ ، وأنبدذ الىشحر مً الجهاث الخيىمُت والخانت لها بُاهاث مسؼهت ٖلى 

ظٍ البُاهاث هى بُ مشل  هاث شخهُتاالخىاؾب آلالُت اإلاخهلت بكبىت الاهترهذ ، َو

عاء الؿُاؾُت واإلاٗخلضاث الضًيُت والخالت اإلاىاكف وآلًا أًوٗملء فى البىىن خؿاباث ال

َُئت ان جىتهً  أمالخٗلُمُت والصخُت و وولها مٗلىماث شخهُت ال ًجىػ ألخض فغص وان 

ًَظٍ اإلاٗلىماث وجدهل ٖليها بضون وظه خم . 

غ أن ُتالصخه للبُاهاث وهلل ومٗالجت ظم٘ آلت اهبر ؤلاهترهذ أن  الغكمُت الخىاؾِب جٍُى

 والخجاعًي الاظخماعي اليكاٍ هلل أجاح ؤلاهترهذ زام الكبياث، وبكيل وجىىىلىظُا

 الالىتروهُت، لبِئتل ض ياالافتًر الٗالم ئلى اإلااصي الٗالم مً والاكخهاصي والشلافي والؿُاس ي

ً
ا
ىما  هفـفي و، خُاةال أوكُت مسخلف م٘ للمٗلىماث الٗاإلاُت الكبياث جخيامل ًىم بٗض ٍو

ُف في الشلافي الخُىًع فان الىكذ  زهىنُت خماًت بكأن واؾ٘ جىظه ًغافله الخلىُت جْى

ً(   2013،ألاسخ ذ)سوشمن غده ن . ألافغاص .

 :هي أؾاؾُت زلر ظهاث كبل مً ًخم أن ًمىً الاهترهذ قبىت ٖلى الخهىنُت زغًق ّنًئ

ا التي واإلاىاك٘ Internet Service Providerالاجهاٌ باالهترهذ ، زضمت مؼّوص  اإلاخهفذ، ًؼوَع

ً (Hackers)الكبىت  مسترقي ئلى باإليافت
ا
ًؾخسباعاجُت . وئ أمىُت أظهؼة أو أفغاصا

ا التي الالىتروهُت اإلاىاك٘ أّنً  مً وطلً فيها، خغهخه جدضًض ٖلى بضوعَا كاصعة اإلاخهفذ ًؼوَع

 ظهاػ في  لهلبا اللغم ٖلى «Cookies»باؾم  حٗغف ملفاث نغحرة ئصزاٌ زلٌ

 الاظخماعي الخىانل فاّن اإلاىخضًاث الالىتروهُت ومىاك٘ طلً ئلى وباإليافت .اليىمبُىجغ

تر ، فِؿبىن( ً ، وأَمها )جٍى
ا
ً، سغغاث جخًمً ما غالبا

ّ
ٕل مً اإلاخُفلحن جمى  أصق ٖلى الَا
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 خياعاب باؾخمغاع ٖلى حٗمل اإلاىاك٘ َظٍ واهذ وٕان فيها، للمكترهحن الصخهُت الخفانُل

 وأقياٌ بغامج مٗلضة ٖبر ٖاصة جخم Hackingالازتراق  أما .الخهىنُت لخماًت ؾبل

 اليىمبُىجغ أظهؼة ازتراق ٖبر الصخهُت، جدغواجىا عنض خض ئلى جهل كض مسخلفت،

ل ح نمرعوسوى ،  جسكي تنى) مىاػلىا  صازل وعبما مغاكبدىا اإلادمىلت، أ(  . 2013،أسيًر

اق البُاهاث واإلاٗلىماث الصخهُت ٖلى قبىت الاهترهذ ما ٖلى ازتًر ألامشلتومً أبغػ 

ملُىن مؿخسضم ٖلى أًضي كغانىت  30قغهت الفِؿبىن ًٖ ازتراق خؿاباث  أٖلىخه

ت لم جخأزغ وأجها  مجهىلحن.. وكض أٖلىذ الكغهت أن البُاهاث البىىُت والخؿاباث الخجاٍع

جسكي مرعوسوى  ) تنى ألاًغلىضًت . هخاب٘ هخاةج الخدلُلاث الفُضعالُت ولجىت خماًت البُاهاث

ل ، ح ن أ(  . 2013،أسيًر

لى َظا فان اهتهان خغمت الخُاة الخانت والبُاهاث الصخهُت حٗض مً أَم اإلاساَغ  ٖو

بل والضٌو فى مجخم٘ اإلاٗغفت ، لظا فلض كامذ اإلاىٓماث الضولُت مشل  التى جىاظه ألافغاص

ٗاث اللاهىهُت التى ججغم اإلاخدضة وهظلً أنضعث الضٌو الٗض ألامممىٓمت  ًض مً الدكَغ

 ئطناهتهان اإلاٗلىماث الصخهُت واؾخسضامها فى غبر الغغى الظي زهذ له ، وبضون 

أ ناخبها .

م الباخض أن كًُت اهتهان  ٖؼ الصخهُت ؾىف جٓل َاظـ ًإعق مجخم٘  البُاهاثٍو

ت ممخضة ال جىظض ؾُُغة فٗلُت ٖلى قبىت الاهترهذ فهى قبىت ال مغهٍؼ ألههاإلاٗغفت 

غاف لُه فؿىف ٌؿخمغ َظا التهضًض كاةما ،  ألَا  ئاًلال ٌؿخُ٘ صولت أن جخدىم فيها ، ٖو

ٗاث التى ججغم اهتهان الخُاة الخانت وؾغكت البُاهاث  اهه ًجب الخض مىه ووي٘ الدكَغ

ل ح نمرعوسوى ،  جسكي تنى) .  أناخبهاالصخهُت وابتزػ  أ(  . 2013،أسيًر

 فات فى دلتىع املعسفة محابة اخلصوصية فى االزشي

 ًأزظ صوع ألاعقُف أبٗاصا ظضًضة، الُىم والٗالم ًضزل بلىة في ٖهغ مجخم٘ اإلاٗغفت

بأهىاٖها اإلاسخلفت مهضع مً مهاصع اإلاٗغفت، التي هي أؾاؽ اللىة في الٗهغ  فاألعقُفاث

غ الخىمُت ؤلا الغاًَ، ، وؿاهُت مغجبُا بٗملُت جىؾُ٘ الخُاعاث أمام الىاؽللض باث ظَى

كيل  الظي ٌٗني ئجاخت ألامًغ همهضع مً  ألاعقُفأهبر كضع مً اإلاٗلىماث أمامهم، َو
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اإلاجخم٘، هلُت مً هلاٍ الاعجياػ في َظٍ الٗملُت، ففي  في ألاؾاؾُتمهاصع اإلاٗلىماث 

الهُٗض الشلافي واإلاٗغفي خاؾمت في ئهجاػ الخُىع  الٗهغ الجضًض أنبدذ الخدىالث ٖلى

وكض باجذ مىخجا اؾتراجُجُا في َظا  لمت ؾغ الٗهغ الجضًض،اإلايكىص، فاإلاٗغفت هي و

وظؿاعة يغوعة الػمت  الٗهغ، للض أيخى اكخدام مجخم٘ اإلاٗغفت والضزٌى ئلُه بلىة

غ الخىمُت ت الكاملت واإلاؿخضامت، وهما وعص في جلٍغ  ؤلاوؿاهُت لخدلُم الخىمُت البكٍغ

ٖهغ  اص الخىمُت، وجؼصاص أَمُتها فيفان" اإلاٗغفت هي ٖم ،2002ٌو الهاصع ٖام ألًاالٗغبُت 

الٗىإلات الظي ًدؿإع فُه الخغُحر الخىىىلىجي بكيل غحر مؿبىق. فاإلاٗغفت ؾلٗت طاث 

والبِئت واإلاجخمٗاث، وجىدكغ في ظمُ٘ ظىاهب اليكاٍ  الاكخهاصًاثٖامت جضٖم  مىفٗت

ه كُمت في خض ، فان لؤلاوؿانوئطا وان اهدؿاب اإلاٗغفت وؾُلت مهمت لبىاء كضعة  ؤلاوؿاوي

وعأؽ  لئلهخاظُت، واإلادضص الغةِس ي ؤلاهخاططاجه باٖخباع أن اإلاٗغفت هي الٗىهغ الغةِس ي في 

للمجخم٘، ومً  ؤلاهخاظُتاإلااٌ البكغي، فهىان جيامل واضح بحن اهدؿاب اإلاٗغفت واللىة 

وجًاٌؤ فغم  ؤلاهخاظُتَىا فان كلت اإلاٗغفت أو عوىص جُىعَا ًإصًان ئلى يٗف اللضعة 

الخىمُت، ختى أن فجىة اإلاٗغفت أنبدذ حٗض اإلادضص الغةِس ي إلالضعاث الضٌو في ٖالم 

ً(2014.) غم د بو غ شى ، الضٌو  الُىم بٗض أن واهذ فجىة الضزل هي التي جدضص كضعاث

الشلافي للمجخم٘  ؤلاهخاطهما ٌكيل  عوح الخىمُت وحكيل الشلافت بمٗىاَا الىاؾ٘

 ُت مً الضٖاماث التي ًلىم ٖليها مجخم٘ اإلاٗغفتونىاٖاجه الشلافُت صٖامت أؾاؾ

الخىمُت ٖلى مضي جُبُلها بفاٖلُت، لظلً ًخُلب الؿعي  ألغغاىوجخىكف كُمت اإلاٗغفت 

مجخم٘ ًلىم ٖلى اإلاٗغفت وي٘ اؾتراججُاث فىق كُاُٖت جدلم الخيامل بحن  إلكامت

ا كيل جىافغ  ،"اؾدُٗاب اإلاٗغفت واهدؿابها ووكَغ اًعَو م ٖىهغا مهما في لةاإلا اإلاإؾس ي ؤلَا

هما ٌكيل جىافغ اإلاٗلىماث وجضفلها ٖىهغا أؾاؾُا في َظٍ  ٖملُت اهدؿاب اإلاٗغفت

أ(2014بو غ شى ، أ.) غم د . الٗملُت

وما ػلىا في مجخمٗاجىا الٗغبُت وٗاوي مً الفجىة اإلاٗغفُت والفجىة الغكمُت، ومً مدىت 

الٗغبُت خلُلت أن  ؤلاوؿاهُتٍغ الخىمُت وكض عنض جلًغ هلو البُاهاث واإلاٗلىماث وجًاعبها

البلضان الٗغبُت جىاظه فجىة هبحرة في اإلاٗغفت، وهي فجىة ًهٗب الخغلب ٖليها وججاوػَا 

ولما مغ الىكذ،" ألً اإلاٗغفت، بمٗىاَا الىاؾ٘، َضف مخدغن، وخضوصَا في جىؾ٘ 
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كيل يٗف الؿُاق اإلاإؾس ي في اإلاجخم٘ وفجىة اإلاٗغفت وكهىع ال مؿخمغ، اث َو خٍغ

بو أ.) غم د في اإلاىُلت الٗغبُت ؤلاوؿاهُتأهثر الٗىاةم زُىعة ٖلى الخىمُت  ؤلاوؿاهُت

أ(2014غ شى ، 

ان، ئَلق ول َاكاث  بالخضوص واللُىص،  ؤلاوؿاناإلاٗغفي لضي  ؤلابضإأٌو َظان الكَغ

وئطا واهذ كُىص اإلااض ي كض أٖاكذ جُىعها في ٖهغ الشىعة الهىاُٖت، فاٌ هملً عفاَُت 

ت والؿُاؾُت قٍغ  ت الفىٍغ أن حُٗلىا َظٍ اللُىص في ٖهغ مجخم٘ اإلاٗغفت، فالخٍغ

يغوعي لخدلُم أي جُىع إلاجخمٗاجىا، فبضوجهما مً اإلاداٌ أن هخدضر ًٖ مىافؿت في 

أما الكٍغ الشاوي فهى الكفافُت  . مجاٌ ئهخاط اإلاٗغفت، أو مىاظهت إلادضزاث الٗىإلات

ًٌ ت جضاو ىا جأحى مؿئىلُت الضولت بالضعظت  الياملت في اإلاجخم٘، وخٍغ ، ألاولىاإلاٗلىماث، َو

غ مغافم اإلاٗلىماث ومنها مإؾؿاث  وحغُحر البيُت  ألاعقُففٗليها ًل٘ ٖبء جٍُى

ُٗت بما ًدلم الخضفم اإلاغن والِؿحر للمٗلىماث، وعغم ما جدلم ٖلى نُٗض بىاء  الدكَغ

ض مً الجهض والٗمل ً ألامًغالبيُت الغكمُت في ٖضص مً الضٌو الٗغبُت فماػاٌ  دخاط ئلى مٍؼ

ت والكفافُت  ت الفىٍغ ختى هلخم بٗهغ اإلاٗلىماث وبمجخم٘ اإلاٗغفت، فبضون الخٍغ

اإلاٗلىماجُت لً وؿخُُ٘ أن هدلم ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي ئهجاػا خلُلُا في مجاٌ ئهخاط 

ت ًمىً أن هىٓغ ئلى  .اإلاٗغفت هىاظه به ٖهغ الٗىإلات جه، ومإؾؿا ألاعقُفومً َظٍ الؼاٍو

وفي آلُاث الٗمل  ألاعقُفيفلض باث مً الًغوعي أن هدضر زىعة في مفاَُم الٗمل 

ؾخٗاهت بالخلىُاث اًللليافت با ألاعقُف، كىامها ئجاخت مىاص ألاعقُفُتباإلاإؾؿاث 

ٗاث ًوالخضًشت،  غ الدكَغ اإلاى٘،  ؤلاجاختَظٍ الغوح الجضًضة، عوح  ًلةمبما  ألاعقُفُتجٍُى

خىافم م٘ مخُلباث م بامياهُاث الشىعة الغكمُت في ٖمل  الاؾخفاصةجخم٘ اإلاٗغفت، م٘ ٍو

ً ألاعقُفُتاإلاإؾؿاث  .) غم د  .ألاعقُفي، وهي أمىع حؿخضعي أؾالُب ظضًضة في الخيٍى

أ(2014بو غ شى ، أ

غ البيُت الغكمُت في مإؾؿاث  ألازحرةللض بضأ الٗمل في مهغ في الؿىىاث  في اججاٍ جٍُى

، وهي أمىع جىٗىـ ؤلالىتروهُتهدى جبني مكغوٕ الخيىمت  ججاٍالاالضولت اإلاسخلفت، وفي 

جُىعا واضخا في  ألازحرة، وفي هفـ الىكذ قهضث الؿىىاث ألاعقُفيبىيىح ٖلى الٗمل 

صاع الىزاةم اللىمُت ، وجبني ؾُاؾاث الخدٌى الغكمي  -اللىمي اإلاهغي  ألاعقُفٖمل 
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لت مً اللهىع في ٖمل َظٍ اإلا ى اللهىع الظي فيها، بٗض ؾىىاث ٍَى إؾؿت اإلاهمت، َو

غ في عنضَا   اللىمي اإلاهغي، ألاعقُف إلاكىلثأقاعث ئلُه البدىر والضعاؾاث والخلاٍع

ت في  يافتباإًلَظا  ئلى أهه ناع مً اإلادخم ٖلى الضاع أن جخضزل في ئهخاط الىزاةم الجاٍع

وعة مسخلف الجهاث، لخلىحن ئهخاط الىماطط ووي٘ الًىابِ لخبؿُِ ئظغاءاث الض

اإلاؿدىضًت، وهظلً اللُام بىي٘ اللىاٖض التي ًيبغي أن جدب٘ في الٗملُاث الفىُت مً 

جغجِب وونف وجغمحز، ختى حؿهل في النهاًت ئظغاءاث الفغػ والخلُُم للىزاةم بيافت 

أهىاٖها، لخدضًض ما ؾىف ًخم الاؾخغىاء ٖىه، وما ؾىف ًدخفٔ به وىؾاةل لئلزباث 

ً(2014بو غ شى ، أ.) غم د  الشلافُت والٗلمُت. ىألاغغااللاهىوي أو لخضمت 

اث   هظلً باث مً الًغوعي الٗمل ٖلى امخضاص ؾُُغة صاع الىزاةم اللىمُت ٖلى مجمٖى

 الخام التي أنبدذ حكيل مهضعا مهما مً وهٓغا للىم الهاةل مً الىزاةم ألاعقُف

 ألاعقُفًًمها  اإلافترى أن ًخٗاعى م٘ مبضأ الخهىنُت اًلمهاصع البدض الٗلمي، بما 

اللىمي فالبض مً الخفىحر بجضًه في ئوكاء فغوٕ ئكلُمُت لضاع الىزاةم اللىمُت، واٌ قً 

غ صاع  ألاعقُف مكىلثفي أن خل ظؼء هبحر مً  اللىمي اإلاهغي وجلبُت مخُلباث جٍُى

ئلى الخدٌى الغكمي في ٖمل مإؾؿاث اإلاجخم٘  الاججاٍالىزاةم اللىمُت، ًخىكف ٖلى 

، واججاٍ صاع الىزاةم هفؿها ئلى ؤلالىتروهُت ألاعقُفاثما ًترجب ٖلُه مً ْهىع اإلاسخلفت ب

بو غ شى ، أ.) غم د  .ؾُاؾت الخدٌى الغكمي في جلضًم زضماتها للباخشحن وللجمهىًع

أ(2014

  األزشيفاتفى  محاية البياٌات الصخصية

اإلاخٗللت بصخو  خماًت البُاهاث الصخهُت حٗني خماًت زهىنُت اإلاٗلىماث ئن ًًًًًًًً

 .ًمً الخٗغى للٖخضاء وزانت في ْل الخدضًاث الغكمُت ًالفغص وخُاجه الخانت

في جدضًض متى وهُف جهل  ألاشخامئن اإلالهىص مً زهىنُت اإلاٗلىماث "خم 

ًاإلاٗلىماث الخانت ٖنهم  زهىنُت اإلاٗلىماث حٗني "كضعة  أن" هما عأي الشاوي لآلزٍغ

  أنٗلىماث اإلاخٗللت بهم" واٖخبر ٖلى الخدىم بضوعة اإلا ألاشخام
ا
الصخو ًيىن مخمخٗا

ً"، والدؿتروألالفتبالخهىنُت في خالت: "الٗؼلت 
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اؾخٗماٌ الؿلُت للبُاهاث  ئؾاءةوفي البضاًت ظغي الخٗامل م٘ َظا اإلافهىم هدم إلاى٘ 

 
ا
 لللاهىًن أًوالتي حٗالج آلُا

ا
 وجلُُض اؾخسضام َظٍ البُاهاث وفلا

ا
غي وبٗضَا ظ، الىتروهُا

م وي٘ مباصب ؾلىن في  غ َظا اإلافهىم ًٖ ٍَغ ٖلى  أَمهاًإهض  وأمحروا أوعوباجٍُى

الاؾخسضام الٗاصٌ للبُاهاث الصخهُت، واكخهاع الخضزل ٖلى الخضوص الضهُا، وجلُُض 

ً .اؾخسضامها وخهٍغ في الهضف مً ظمٗها أغغاى

ا في البُاهاث الصخهُت لخيىن  أَمومً   أنلخماًت هي ل أًَلالكغوٍ الىاظب جىفَغ

ًًيىن:

 الخهٌى ٖليها كض جم بهىعة مكغوٖت وكاهىهُت -أً

ٕل ٖليها ئاًلاؾخسضامها للغغى اإلاٗلً واإلادضص وال جىكف  -بً ًللمهغح لهم بااَل

 وزاي٘ للخصخُذ والخدضًض -طً
ا
ًمًمىجها صخُدا

 م٘ خم  ئليهاالىنٌى  -صً
ا
لب  ألازُاًعممىىا ًؤلالغاءباإلاٗالجت والىلل وخم الخٗضًل َو

 بُنها وبحن الغغى اإلالهىص مً الجم٘ وان ال جخّٗضاٍ الاجهاٌ كاةم -ًٌ

ت لخماًت البُاهاث وهٓم اإلاٗالجت -وً ت وخماًتها كاةمت وفم اإلاٗاًحر اإلاىيٖى  جمخٗها بالؿٍغ

ً( 2007.) مفسف غبد مرعحسن ، ًخم ٖىض اؾدىفاص الهضف مً ظمٗها ئجلفها -ػً

ي اإلاٗلىماث الظي الخم بدماًت البُاهاث الصخهُت ًلابله للخم ف أن، وفى الخلُلت

ض مً مٗلىماث  ئلىًىُىي ٖلى جمىحن الفغص مً الىنٌى  وزاةم ؾىاء في اللُإ  أًوما ًٍغ

ظا ما ًجٗل بٌٗ الاؾخصىاءاث جغص ٖلى الخم بدماًت البُاهاث  أًوالخام  الٗام، َو

 أًواللىمي  ألامً أوالٗام  وألامًالصخهُت إلالخًُاث اإلاهلخت الٗامت، والىٓام الٗام 

اعجياب الجغاةم  أًوإلاى٘ خاالث الفىض ى  أًوللمهلخت الاكخهاصًت  أًوؾلمت الىاؽ لخماًت 

اث  وألازلقلخفٔ الصخت  أًو ًالٗامت او لخماًت وعٖاًت خلىق وخٍغ مً  8)اإلااصة  آلازٍغ

اث  ؤلاوؿانلخماًت خلىق  ألاوعوبُتجفاكُت الا ً(1950ـ اجفاكُت عوما ـ  ألاؾاؾُتوالخٍغ
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الخم في خماًت البُاهاث الصخهُت ٌٗخبر بمشابت كُض ٖلى الخم في  أنومىه ًدبحن  ًًًًًًًً

ى كُض مبرع وملبٌى وىهه ًخفم م٘ خماًت الخلحن اإلاظوىعًٍ )خم خماًت  اإلاٗلىماث، َو

لخط ي البُاهاث ـ والخم في الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث( اإلاٗترف بهما بظاث اللضع واإلاؿخًى ي ٍو

ِ ب  .زغخضَما لهالح آلًااخماًتهما صون الخفٍغ

ىان حؿاٌؤ َام ًَى خماًت البُاهاث الصخهُت ًدىاكٌ م٘ الخم في فى َل الخم  َو

ًاإلاٗلىماث؟ ئلىالىنٌى 

 :وأَمهاَظان الخلان كض ًدىاكًان في مىاي٘ ٖضًضة 

أ ـ الخىاكٌ بحن خماًت زهىنُت البُاهاث الصخهُت والخم في ظم٘ اإلاٗلىماث لغاًاث 

خه ًالبدض الٗلمي، وخٍغ

ت ب ـ الخىاك لمُتٌ بحن خماًت زهىنُت البُاهاث الصخهُت والخٍغ )جباصٌ  ؤلٖا

ًالصخافت وجباصٌ اإلاٗلىماث(

ط ـ الخىاكٌ بحن خماًت زهىنُت البُاهاث الصخهُت ومهلخت الفغص في هكف َظٍ 

البُاهاث لُخمخ٘ بشماع طلً، والخُغ ًىمً في ان حؿخغل البُاهاث الصخهُت اإلاُٗاة 

 مً ناخبها لغحر 
ا
ا مً اظلها بما فُه مً اهتهان لخغمت الفغص  أُُٖذالتي  ألاغغاىَٖى

ًوخُاجه الخانت.

ٕل  ص ـ الخىاكٌ بحن خماًت زهىنُت البُاهاث الصخهُت وخم الؿلُت الٗامت في الَا

جدىاكٌ م٘  ألغغاىوجضزلها اإلاتزاًض الؾخسضام البُاهاث الصخهُت  ألافغاصٖلى قإون 

ً( 2007مرعحسن ، .) مفسف غبد  نىجها واخترامها.

تلظلً ؾٗذ الجهىص  ًًًًًًًً ُٗت والخىُٓمُت  ؤلاصاٍع الخىاػن بحن َظًً  إلكغاًعوالدكَغ

الخلحن اإلاخٗاعيحن )الخم في خماًت البُاهاث الصخهُت والخم في اإلاٗلىمت(، َظا م٘ 

اؾخسضام الخلىُت الغكمُت في ظم٘ البُاهاث الصخهُت ومٗالجتها، كض زلم  أنالٗلم 

 ن
ا
مم الخىاكًاث، ما ًلخط ي مٗه الؿعي الجاص لجٗل واكٗا  َضص الخىاػن اإلاظوىع ٖو

ا
ٗبا

 بحن الخم في خماًت زهىنُت البُاهاث الصخهُت وخم الىنٌى 
ا
 ئلىالخيامل كاةما
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م   وظٗل  ئًجاصاإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ
ا
اإلاُٗاع اإلاخىاػن مً اظل خماًت الخلحن اإلاظوىعًٍ مٗا

 صون ا ئلىومهالخهم في الىنٌى  ألافغاص
ا
ًخغمت خُاتهم الخانت . ئَضاًعإلاٗلىماث ممىىا

 ؟وساحن وعاجلة البياٌات الصخصية

 جمغ مٗالجت البُاهاث الصخهُت باإلاغاخل الخالُت:ً

 أًوٖىض حغظًت اليىمبُىجغ ) أيغحر مكغوٖت،  أًوؾىاء وان طلً بهىعة مكغوٖت ًالجمً٘أ ـ

لخُاة الخانت بالفغص، والتي ٖبر وؾاةل الاجهاٌ( بالبُاهاث الصخهُت التي جخٗلم با

، هخلً  أًوغحر مباقغة  أًوحؿمذ بالخٗغف ٖلُه بهىعة مباقغة 
ا
ججٗل الخٗغف ٖلُه ممىىا

ُفُت واإلاالُت واججاَاجه  البُاهاث التي جخهل بدالخه الٗاةلُت والصخُت واإلاهىُت والْى

ىاًاجه، وبكيل ٖا م ول ما ومُىله الؿُاؾُت ومٗخلضاجه الضًيُت والفلؿفُت وظيؿِخه َو

اةلخه ونضاكاجه وبُئخه خٗلم بصخهه وخُاجه ٖو .) ملبومبت له َاب٘ الخهىنُت ٍو

ً( 2019ملخقىيت ،  لألخب زأملػسبيت 

ً في طاهغة اليىمبُىجغ )ً بٗض جدلُل  أًو( كبل ألازغًيٖبر وؾاةل الاجهاٌ  أًوب ـ الخسٍؼ

للكُب، َظا البُاهاث الصخهُت والاخخفاّ بها بهىعة صاةمت بدُض جهبذ غحر كابلت 

ت والخم باليؿُان اإلاٗترف  ألامًغ ضللفغص، َظا ٍو بهماالظي ًًمدل مٗه الخم بالؿٍغ  ٍؼ

خٗاْم ٖىضما جيىن صخت البُاهاث الصخهُت غحر مإهضة، وجيىن  خضاء ٍو زُغ الٖا

عكابت جىظب جصخُدها  أًتاإلاهاصع التي اؾخلُذ منها مىيٕى قً ؾُما ٖىض ٖضم وظىص 

غيهن اؾخٗمالها غحر مغاكب ٖىضما ًيًى أًوقُبها  أًو ب ولٗضم الخىخم ٖو ً.للتهٍغ

 ٖلى البُاهاث الصخهُت َى  أًًاوما ٌكيل ً
ا
هٓام اإلاٗلىماث  ئلىالضزٌى  أنزُغا

ًفُه. أمانعغم وظىص وؾاةل  أزغاوالخغوط مىه ال ًترن 

م ً ت للخهٌى ٖلى هخاةج مدضصة وطلً  ئظغاءط ـ الدكغُل: ؾىاء ًٖ ٍَغ ٖملُاث مخىٖى

ت، بىاؾُ  بغاًت اؾخغلٌ  أًوت وخضة الدكغُل اإلاغهٍؼ
ا
م ٖضة ٖملُاث جىجؼ آلُا ًٖ ٍَغ

ب والغبِ والضمج م٘ مٗلىماث  وجدلُلها بغُت الخهٌى  أزغًيالبُاهاث بما في طلً الخلٍغ

ًٖلى بُاهاث طاث مضلٌى زام.
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ً بٗض وطل ئليهامؿخسضميها واجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت باالؾدىاص  ئلىالبُاهاث  ئًهاٌص ـ 

نها وحكغُلها  اإلاؿخسضم للؾخفاصة  ئلىال كُمت لهظٍ البُاهاث ما لم جهل  ئطظمٗها وجسٍؼ

ًمنها

اإلاؿخسضم ًخم بىؾاةل مخٗضصة منها: الاجهاٌ ٖبر اهترهِذ واليابلث  ئلى ئًهالهاَظا، وان ً

لموالاكماع الانُىاُٖت والخٍُى الؿلىُت واللؾلىُت ووؾاةل   اإلاغتي واإلاىخىب ؤلٖا

ا بشىان في ول  ًالضهُا أنلإوؾىاَا... بدُض ًمىً هلل البُاهاث ووكَغ

ًٌ أًوَــ ـ الخضاٌو بالبُاهاث الصخهُت في الضولت الىاخضة ً .) ملبومبت جباصلها بحن ٖضة صو

ً( 2019ملخقىيت ،  لإلخب زأملػسبيت 

 خماطس التعدي عمى خصوصية البياٌات الصخصية

جخٗلم بىيٗهم  ألافغاصؾؿاث جلىم بجم٘ بُاهاث ًٖ الكغواث الخيىمُت واإلاًإ ئنأ ـ 

 أًوْغوف ٖملهم،  أًوٖاصاتهم الاظخماُٖت  أًواإلااصي  أًوالخٗلُمي  أًوالهخي  أًوالٗاةلي 

َظٍ البُاهاث بضون  ئلىٖلكاتهم وؾىاَا وطلً ٖلى قُياث الاجهاٌ ما ٌؿهل الىنٌى 

م الاخخُاٌ واؾخغللها  أًو ئطن  .غحر مكغوٖت ألغغاىًٖ ٍَغ

لت غحر مكغوٖت  ب ما ٌؿهل مـ كض ًيىن ظم٘ البُاهاث الصخهُت ومٗالجتها كض جم بٍُغ

ً.والخٗضي ٖليها ألافغاصفطح زهىنُاث 

ظم٘ ومٗالجت وهلل البُاهاث الصخهُت ٖبر الخلىُت الغكمُت ٌؿهل ٖملُاث  ئنط ـ 

سلم  كيل حٗضي ٖلى البُاهاث الصخهُت ٍو الخجؿـ واؾتراق الؿم٘ الالىترووي َو

.م
ا
ًكيلت امً كىمي في آن مٗا

ؿهل في  ص ـ ظم٘ ومٗالجت البُاهاث الصخهُت في بىىن اإلاٗلىماث ًجٗلها ؾهلت اإلاىاٌ َو

موفطح  ألافغاصالغكابت ٖلى  ألغغاىاؾخسضامها  الىكذ هفـ  والخٗضي ٖلى  أؾغاَع

ًزهىنُتهم

لم ًجغ  أًوغحر واملت  أًوَــ ـ وكض جخًمً بىىن اإلاٗلىماث بُاهاث شخهُت غحر صكُلت 

بها وحٗضًلها ما ًلخم  ًبأصخابها والخٗضي ٖلى زهىنُاتهم ألاطيجهٍى
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ً  :
ا
ًوما جلضم مً مساَغ ٖلى البُاهاث الصخهُت وزهىنُتها ًٓهغ بأوظه ٖضة منها مشل

الىزاةم اإلاٗضة لؼباةً البىىن )الفِل اإلاهغفُت( في اليىمبُىجغ واإلاسؼهت في طاهغجه وهي 

ٕل غحر اإلاأطون ٖليها جدخىي ٖلى البُاهاث   أًوالصخهُت ليل ػبىن وكض جدُذ الَا

 أصخابهاما ٌكيل حٗض ٖلى زهىنُت  ألظلهاؾخسضامها لغحر الغغى الظي ويٗذ 

ً.( 2019ملخقىيت ،  لألخب زأ) ملبومبت ملػسبيت .بهم وألايغاًع

هاث الٗمل للٗماٌ وحسجل فيها بُا وأعبابوالىزاةم التي حّٗضَا اإلاإؾؿاث والكغواث   ً

ً مً انُىإ بُ
ّ
نها في طاهغة اليىمبُىجغ، ما ًمى خم جسٍؼ هاث غحر اشخهُت ٖنهم ٍو

 أًوالٗمل  أصخابهابالغغم مً جغن  ئبلائها أوصخُدت، والخلٖب بالبُاهاث اإلاىظىصة، 

  أًووي٘ فِل ًٖ ٖماٌ غحر مىظىصًً بالفٗل في اإلاإؾؿت 
ا
طلً كض  ئلىالكغهت واؾدىاصا

ً...وأمىالهماإلاُٗىحن  ألافغاص ًخم الخٗضي ٖلى زهىنُاث

والىزاةم التي حٗضَا وػاعة اإلاالُت )مهلخت الًغاةب( وزُغ اؾخغللها للخٗضي ٖلى   ً

ًبهم وألايغاًع ألصخابهازهىنُت البُاهاث الصخهُت 

والىزاةم الُبُت ًٖ اإلاغض ى التي حٗضَا اإلاؿدكفُاث في اليىمبُىجغ وما جخًمىه م٘ ً

ٕل غحر اإلاأطون ٖليها  وئميان ألصخابهالم بالخُاة الخانت هاث شخهُت زُحرة جخٗابُ الَا

لُه ًٓهغ بىيىح احؿإ ميامً  أًو اؾخغللها لغحر الغغى الظي ويٗذ مً اظله ، ٖو

كاهىن ناعم  ئنضاًعالظي ٌؿخىظب  ألامًغزُغ وكٕى الخٗضي ٖلى البُاهاث الصخهُت 

ًخماًتها.َُئت عكابت حؿهغ ٖلى  وئوكاءوصكُم لخماًتها وجىُٓمها 

 التعديات التكٍية اليت تكع عمى البياٌات الصخصية وخصوصيتها

ت مشل  ئن  مُت  ئصزاٌالخٗضًاث الخلىُت هشحرة ومخىٖى ا  أًوبُاهاث شخهُت َو  أًوجؼوٍَغ

ب ب بالبرامج الدكغُل ىبها ًٖ ٍَغم الاخخُاٌ اإلاٗلىماح الخٖل ت لليىمبُىجغ )اإلاهُضة ـ ُوالخٖل

مي( ب بالبرامج الخُبُلُت لليىمبُىجغ ، وكض ًخم الخٗضي ٖلى  أًو وانُىإ بغهامج َو الخٖل

زهىنُت البُاهاث الصخهُت ًٖ ٍَغم اؾخسضام الفحروؾاث واللىابل اإلاىُلُت 

بُاكاث  أعكاموالخجؿـ الالىترووي وؾغكت وجؼوٍغ البُاهاث الصخهُت وجؼوٍغ وؾغكت 
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ٖليها والدؿلل الالىترووي الى البُاهاث  الاؾدُلء أًو  (Password) الاةخمان وؾغكت ولماث الؿغ

 (Freekears وحٗضًلها بهىعة غحر مكغوٖت والخٗضي ٖليها ًٖ ٍَغم الاهترهِذ   )الفٍغىغًػ

ً( 2019ملخقىيت ،  لألخب زأ.) ملبومبت ملػسبيت  .وؾىاَا (Haekers والهاهغًػ

 ٌتائج وتوصيات البحح 

ت إلاجخم٘ اإلاٗغفت فلض جبحن للبدض ٖضة والشلافُ الخلىُت لؤلبٗاصبٗض جدلُل البدض 

ًخلاةم هى : 

َىان جدىالث اظخماُٖت ؾىف حكهضَا مجخمٗاجىا الٗغبُت هىدُجت للضزٌى فى  أجال :

ى ٖهغ اإلاٗغفت ، ؾىاء وان َظا  الخغُحر ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘ ٖهغ ما بٗض الهىاٖت َو

اص واإلاخمشلت فى زانُت ٖلى مؿخىي ألافًغ أًو الاظخماعيحر عأؽ اإلااٌ ُمشل فى حغهيل مخ

ًالفغصاهُت التى جفغيها َبُٗت مجخم٘ اإلاٗغفت . 

ًمىً للمجخمٗاث الٗغبُت مىاظهت اإلاساَغ الخلىُت والشلافُت  الىاججت ًٖ  ث هي  :

مجخم٘ اإلاٗغفت مً زلٌ الىشحر مً الُغق منها اعجفإ مؿخىي الخٗلُم  ئلىالضزىٌ 

ت صٖاةم اإلاجخم٘ اإلاضوى .  ًوجلٍى

الشلافُت إلاجخم٘ اإلاٗغفت ، فحري البدض أهه ال زىف مُللا  باألبٗاصفُما ًخٗلم  ث لث  :

ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت مً الضزٌى وبلىة ٖهغ الشىعة الهىاُٖت الغابٗت ، زىعة ومجخم٘ 

اإلاٗغفت ، َاإلاا جلىم الضٌو باالَخمام بتراثها الشلافى والخًاعي ، بل أن الخفاٖل م٘ 

ض مً الاػصَاع الٗلمى واللخاق بغهب الضٌو زلافاث اإلاجخمٗاث ألًا زغي ؾىف ًإصي الى مٍؼ

ً لها بضال مً أن هيىن مؿتهلىحن لها .  ًاإلاخلضمت ليى هيىن مىخجحن للمٗغفت ومهضٍع

هدُجت لئلعر الخًاعي للمجخمٗاث الٗغبُت فلض اهدؿبذ مىاٖت زلافُت جدميها  زمبػ  :

، فالترار الشلافى فى اإلاجخمٗاث الٗغبُت مً اي جىغل زلافى مً كبل اإلاجخمٗاث الغغبُت 

ًض والٗاصاث الشلافُت الٗغبُت .ةِ نض هبحر يض اي حغحر فى الخلالًُمشل خا

ٗاث الضولُت  وئنضاًعًجب اإلادافٓت ٖلى زهىنُت البُاهاث الصخهُت  خ تس  : الدكَغ

ًوالٗغبُت بدماًتها مً زُغ الاهتهان ؾىاء اإلاخٗمض او غحر اإلاخٗمض . 



أزفيت ث جتمخمؼ مرعػس تلاأ                               ًمن ًحيى بسيوويأد. 

 

أ
أم2020مبسيل ، 1ع 7جت              121          مرعملت مرعصسيت لػلوم مرعػلوت ث 

 ووساجع البحح وصادز

أقغف مدمض ٖبض اإلادؿً . اإلاٗلىماث الصخهُت فى الاعقُفاث الٗامت بحن خم  -1

،  2010الالُٕل والخهىنُت ، مجلت الاججاَاث الخضًشت فى اإلاىخباث واإلاٗلىماث ، 

ً.  120م 

غ الخىمُت الاوؿاهُت الٗغبُت .)  -2 ( ، مخاح 2002بغهامج الامم اإلاخدضة الاهماتى ، جلٍغ

ٖلى : 

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003.pdf  ،

 . 39م

ت.)  -3 غ الخىمُت البكٍغ (، الٗىإلات والخُاع 2003بغهامج الامم اإلاخدضة الاهماتى ، جلٍغ

 http://www.un.org/ar/esa/hdr/2004، مخاح ٖلى : 88الشلافى ، ، م 

 ، مخاح ٖلى  2019البىابت الٗغبُت لؤلزباع الخلىُت . اللةدت الٗامت لخماًت البُاهاث ،  -4

https://aitnews.com/2018/05/27/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%

-D8%A6%D8%AD%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

-%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AD%D9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%

gdpr-AA/ً

 :وجىمُخه اإلاٗغفت مجخم٘ صٖم في اإلاٗلىماث مإؾؿاث . صوًع(2016خىان اخمض فغط .)  -5

ً.  35-15، م م  2، 22ٕ، مجلت مىخبت اإلالً فهض ، مج جدلُلُت صعاؾت

اإلاإجمغ الشالض  : مفاَُم اؾاؾُت ، (. مجخم٘ اإلاٗغفت2012عبخى مهُفى ٖلُان . ) -6

،  3، ط والٗكغون: الخيىمت واإلاجخم٘ والخيامل في بىاء اإلاجخمٗاث اإلاٗغفُت الٗغبُت

 الاجداص الٗغبي للمىخباث واإلاٗلىماث ، كُغ . 
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https://aitnews.com/2018/05/27/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-gdpr/
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ت الشلافُت لؤلفغاص والكٗىب ، ألاواصًمُت ( . أزغ الٗىإلات ٖل2010ػغى مدمض ) -7 ى الهٍى

 .101 -93، ، م م  4للضعاؾاث الاظخماُٖت والاوؿاهُت ، ٕ

(، مجلت ظامٗت صمكم للٗلىم اللاهىهُت و 2013.)  ألاؾخاطؾىػان ٖضهان    -8

 .433، ، م  3، ٕ 29الاكخهاصًت ، مج 

ً يف اإلاٗغفت مجخم٘ ( . أبٗاص2014كضي .)  البرهت اإلاجُض ٖبض -9  الٗغبي ، اإلالخلى الَى

ًٌ الٗلمي ً في اإلاٗغفت مجخم٘ خى   . الٗغبي ، الٍغاى الَى

جغي .)  -10 ؼ بً ٖشمان الخٍى ت والٗىإلات 2015ٖبض الٍٗؼ مً مىٓىع الخىٕى  –(. الهٍى

 للتربُت والٗلىم والشلافت ) ئٌؿِؿيى ( . ؤلاؾلمُتالشلافى ، اإلاىٓمت 

مهغ  –ىزاةم واإلاٗلىماث فى ٖهغ اإلاٗغفت ال ئجاختغاػي . مكىلث أبًىٖماص  -11

، مخاح ٖلى :  2014همىطظا ، 

https://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63376_34390.pd

f 

ٗغفت فى مؿخلبل صٌو الخلُج ، مجلت (، صوع مجخم٘ اإلا2018مدمض الغمُخى . ) -12

 . 7-5، ، م م 53، مج 213الؿُاؾت الضولُت ،ٕ

اث مجخم٘ اإلاٗغفت ، مجلت الاججاَاث 2006مدمض فخخى ٖبض الهاصي . ) -13 (. هٍٓغ

ً.232-225، ، م م  26الخضًشت فى اإلاىخباث واإلاٗلىماث ، الٗضص 

ل .)  جغوي اإلاىؾىي ، ظان منى -14  وأَمُتهاىنُت اإلاٗلىماجُت ( . الخه2013ؾحًر

 الجامٗت الاكخهاصًت للٗلىم بغضاص ولُت ومساَغ الخلىُاث الخضًشت ٖليها ، مجلت

 اليلُت ، . بمإجمغ الخام الٗضص

مىهىع الخشلن ، مجخم٘ اإلاٗغفت ، مفهىمه زهاةهه ،  مفهىمت، زهاةهه،  -15

  ، مخاح ٖلى : 2016أبٗاصة، و مخُلباث بىاةه ، 

-doc-2-https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc

original.doc-f0282b5ff85e7c9c66200d780bd7e72eً

https://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63376_34390.pdf
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ألكامت مجخم٘  مى الٗبض هللا ، مؿخلؼماث البيُت الاظخماُٖت والاكخهاصنت -16

ً الٗغبى ، هخاباث مٗانغة ، ٕ  ً. 8، م  65ً،2007اإلاٗغفت فى الَى

ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغفت ،  0هبُل الٗلى  ،   الٗلل الٗغبى ومجخم٘ اإلاٗغفت -17    

 .168م       ،الجؼء الشاوى
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