• إيجابيات التكنولوجيا الحديثة
إن اإلنسان ٌجب علٌه أن ٌواكب العصر وٌتطترتور
معه وٌسطخدم األجتزت ا اإللتكتطترونتٌتم تً ختدمتم
نفسه ومجطمعه.
من اإلٌجابٌات نجد :
 سزولم الطواصل االجطمتاعتً بتٌتن التنتا متنختلل متتوااتت التتطتواصتل االجتطتمتتاعتً وارستتال
الرسائل والمكالمات الزاطفٌم وغٌرها.
 سزولم إنجا عتمتلتٌتات التبتٌتت والرترا عتبترالطجارا اإللكطرونٌم .

من بعض السلبٌات نجد :
 انرغال اآلبتا واألمتزتات عتن طتربتٌتم ومتطتابتعتمأبنائزم وعدم االهطمام بزم.
 نيص الطحصٌتل التدراستً ختاصتم لتد األرتفتالبسبب الجلو المرول أمام هذه األجز ا.
 اكطساب المسطزلك سلوكتٌتات غتٌتر أختلاتٌتم متنخلل االسطخدام السً لزذه األجز ا.
 اإلدمان على هذه األجز ا طجعل المسطزلك ٌتمتٌتلإلى الع لم والوحدا واالنفصال عن األخرٌن.

 طعلم اللغات األجنبٌم المخطلفم. طتتنتتمتتٌتتم التتزتتواٌتتات والتتمتتزتتارات ختتاصتتم لتتداألرفال.
 مطابعم كل المسطجدات واالبطكتارات تً جتمتٌتتالمجتلت التاتيتا تٌتم ي التفتنتٌتم ي الترٌتا تٌتم
والعلمٌم.)...
 انخفاض الطكالٌف وطتو تٌتر التمتال ختاصتم تًمجال البحوث والدراسات العلمٌم.

• اليانون رام  04-00المؤرخ ً  14رعبان عام 1430
هـ الموا ق  05أوت ستنتم  2000م ي ٌتطت تمتن التيتواعتد
الخاصم للوااٌم من الجرائم المطصلم بطكنولتوجتٌتات اإلعتلم
واالطصال ومكا حطزا.

للم ٌد من المعلومات ٌمكنكم االطصال بـ:
مدٌرٌـم الطجـارا لوالٌـم بسكـرا
الكائنم بالمنريم الغربٌم رام  01الكور )
الزاطف - 033.50.06.63 :الفاك 033.50.06.62 :
البرٌد اإللكطرونًdcbiskra@gmail.com :
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 -سرعم الحصول على المعلومم.

• سلبيات التكنولوجيا الحديثة
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• ما الهدف من القانون  90-90؟

• متى تتم مراقبة االتصاالت اإللكترونيةة
وتفتيش المنظومات المعلوماتية
 ً حالـم التواتاٌـتـتم مـتـتن األ تعتـتـتال التمتوصتو تمبجرائـم اإلرهـاب أو الطخرٌب أو الجرائــم المتاستم
بةمن الدولم.
 ـتتً حتتالتتم احتتطتتمتتال االعتتطتتدا عتتلتتى متتنتتلتتومتتممعلوماطٌم علـى نحـو ٌزدد النلــام العام أو الد اع
الورنً أو االاطصاد الورنً.

• ٌزدف نص هذا اليانون إلى و ت اواعد خاصم
للوااٌم من الجترائتم التمتطتصتلتم بتطتكتنتولتوجتٌتات
اإلعلم واالطصال ومكا حطزا.

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال
هً جرائم التمتستا بتةنتلتمتم التمتعتالتجتم اآللتٌتم
للمعرٌات وأي جرٌمم طرطكب عن ررٌق منلومتم
معلوماطٌم أو نلام للطصاالت اإللكطرونٌم.

ما المقصود بالمنظومة المعلوماتية ؟
أي نتتلتتام متتنتفتتصتتل أو متجتتمتتوعتتم متن األنتتلتتمتتم
المطصلم ببع زا البعض ٌيوم واحد منزا أو أكتاتر
بمعالجم آلٌم للمعرٌات طنفٌذا لبرنامج معٌن.

ما المقصود باالتصاالت اإللكترونية ؟
أي طراسل أو إرستال أو استطتيتبتال عتلمتات أو
إرتتارات أو كتتطتتابتتات أو صتتور أو أصتتوات أو
معلومات مخطلفم بواسرم وسٌلم إلكطرونٌم .

 لميط ٌات الطحرٌات والطحيٌيــات الي ائٌــم. ــً إرــار طنفٌــذ رلتبتات التمتستاعتدا التيت تائتٌتمالتتدولتتٌتتم وذلتتك بت ذن متتكتتطتتـتتوب متتن الستتلتترتتـتتـتتـتتم
الي ائٌم المخطصــم.

• التزامات مقدمي الخدمات
بالنلر إلى ربٌعم ونوعٌم الخدمات ٌلط م ميتدمتو
الخدمات بحفل وطخ ٌن :
 المعرٌات الطً طسمح بالطعرف على مسطعملتًالخدمم.
 المعرٌات التمتطتعتلتيتم بتالتطتجتزتٌت ات الترتر تٌتمالمسطعملم للطصال.
 الخصائص الطينٌم وكذا طارٌخ ووات ومدا كلاطصال.
 المعرٌات التمتطتعتلتيتم بتالتختدمتات التطتكتمتٌتلتٌتمأو المسطعملم وميدمٌزا.
المرلوبم
 المعرٌات الطً طسمح بالطعرف عتلتى التمترستلأو المرسل إلٌه /إلٌزم االطصال وكتذا عتنتاوٌتن
المواات المرلت علٌزا.
و ٌطعٌن علٌزم طيدٌم المساعدا للسلرات المكلفتم
بالطحرٌات الي ائٌم وكطمتان سترٌتم التعتمتلتٌتات
الطً ٌنج ونزا.
أما بالنسبم لنترتارتات التزتطتف ٌتيتوم التمتطتعتامتل
بحفل :
 المعرٌات الطً طسمح بالطعرف على مسطعملتًالخدمم.
 المعرٌات الطً طسمح بتالتطتعترف عتلتى مصتدراالطصال وطحدٌد مكانه.

