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[د .أنور حممد صدقي املساعد ة]

مدى كفاية القواعد الموضوعية
في قانون الجرائم اإللكترونية األردني
رقم ( )27لسنة 2015
دراسة مقارنة للتطور التشريعي على
*
المستويين الوطني والدولي

الدكتور
أنور محمد صدقي المساعدة

*

امللخص
مر التجريم اإللكرتوين يف األردن بمراحل عدة ،كان آخرها صدور قانون
اجلرائم اإللكرتونية رقم ( )27لسنة  2015الذي حل حمل قانون جرائم أنظمة
املعلومات رقم ( )30لسنة  .2010وبتحليل القانون اجلديد نجد أنه مل يتضمن
جرائم كانت موجودة يف القانون القديم ،كام تضمن جرائم جديدة ،باإلضافة إىل
إجراء التعديل عىل عنارص التجريم والعقوبات يف بعض اجلرائم .وتأيت هذه
الدراسة لتحلل هذا القانون من وجهتني :أوالمها بيان ما به من مستجدات من
خالل مقارنته مع القانون القديم ،وثانيهام بيان مدى كفاية وشمول األحكام الواردة
فيه ،بدء ًا من العنوان الذي أطلق عليه ،ومرور ًا بالتعريفات ونصوص التجريم
واألحكام املوضوعية األخرى ،وذلك من خالل مقارنته مع اتفاقية بودابست
ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية لعام  ،2001كام تقدم الدراسة مالحظاهتا وتوصياهتا
بخصوص القانون اجلديد بغية سد ما به من نقص ومعاجلة ما به من قصور.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/13
 استاذ القانون اجلنائي املشارك .
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املقدمة
كان ال بد للثورة املعلوماتية والعوملة من أن تلقيا بظالهلام عىل مجيع مناحي احلياة،
ُ
فقرصت املسافات ،وتقاربت البلدان ،وأصبح العامل يف املتناول الدائم ،فاملتاجر
واملحالت ومراكز البيع وخطوط الطريان واملكتبات ومصادر املعلومات وغريها تصل
إىل املستهلك وهو جالس يف بيته ،من خالل جهاز صغري ،قد يكون جهاز حاسوب ،أو
حاسوب ًا لوحي ًا ،أو جمرد هاتف متنقل صغري ،وحتولت هذه املسافات احلقيقية املرتامية
إىل مسافات افرتاضية لصيقة ،وحتول الفضاء احلقيقـي إىل فضاء افرتايض

Cyber

 ، )Spaceوهذا سهل عىل البرش حياهتم ،وزاد من وترية تسارع أوجه ومراحل حياة
()1

البرش .ولكن اجلانب املظلم يف ذلك ظهور ما يسمى باجلرائم اإللكرتونية (،)E-Crimes
أو اجلرائم االفرتاضية ()Cyber Crimes

()2

 ،وحتول معظم اجلرائم التقليدية إىل جرائم

ترتكب بأساليب إلكرتونية حديثة ،باإلضافة إىل ظهور جرائم جديدة مل تكن موجودة
( )1كان أول استخدام ملصطلح "الفضاء اإللكرتوين" أو "الفضاء االفرتايض" من قبل الكاتب والروائي
الكندي ويليم جبسون  William Gibsonعام  1984يف مرسحيته املعروفة باسم " ،"Neuromancerوقد
كانت هذه الرواية تعترب من روايات اخليال العلمي ،ولكنها غريت العديد من املفاهيم عىل مستوى العامل أمجع.
ويدور موضوعها حول قصة قرصان إلكرتوين”  ”hackerيكسب املال من خالل االتصال مع الفضاء
اإللكرتوين " ،"matrixحيث يرسق املعلومات من البنوك والرشكات وامللفات العسكرية .ولقد أعجب
املهندسون يف رشكة  IBMهبذه الرواية ،كام تأثر هبا الكثري من الشباب يف الغرب املهووسني باخليال العلمي
وظهر ما يعرف بمجموعات وأدب " "cyberpunkوموسيقى وكتب ومالبس وغري ذلك .وقد طرحت الرواية
يف وقت ال يزال فيه أغلبية سكان األرض ال يملكون أجهزة حاسوب وليست لدهيم الرغبة المتالكه ،وال يوجد
تفكري آنذاك يف شبكة عاملية يطلق عليها "اإلنرتنت" .انظر يف ذلك :دعاء متويل ،أفضل  7كتب خيال علمي
غريت حياة البرش ،تقرير إخباري يمكن سامعه كامالً عىل موقع "منصة" ويمكن الوصول إليه عرب الرابط التايل:
 .http://menassah.com/a/10662/وانظر أيض ًا:
Chatterjee, B. B. (2001). ‘Last of the Rainmacs: Thinking About Pornography in Cyberspace’,
in Wall, D. S. (ed.), Crime and the Internet, Routledge, London, p. 81.

( )2مجيل عبد الباقي الصغري ،األحكام املوضوعية للجرائم املتعلقة باإلنرتنت ،الطبعة األوىل ،دار النهضة
العربية ،القاهرة2002 ،م ،ص.43
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سابق ًا .األمر الذي فرض عىل اهليئات الترشيعية املختلفة أن تتحمل املسؤوليات اجلسام
امللقاة عىل عاتقها ،وأن تضع من الترشيعات ما يكفي للحفاظ عىل أمن املجتمعات،
ومحايتها من أيدي أشخاص أساؤوا استعامل هذه التكنولوجيا احلديثة خلرق القواعد
القانونية واالعتداء عىل حريات الناس وحقوقهم ومكتسباهتم.
وقد ارتبطت هذه اجلرائم –بادئ ذي بدء -بجهاز احلاسوب ،ولذلك فإن معظم
املسميات التي أطلقت عليها قرنتها باحلاسوب ،ولكن هذه التسمية أصبحت قارصة
عن الداللة عىل األبعاد املختلفة للجرائم اإللكرتونية ،حيث أصبح احلاسوب جمرد
جزء منها  ،كام شملت كل ما يتعلق بأنظمة ووسائل االتصال احلديثة ،ولذلك فقد
()3

تعددت التعريفات هلذه اجلرائم ،فهناك من عرفها بأهنا" :كل سلوك غري مرشوع أو غري
مسموح به فيام يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو نقل هذه البيانات  .أو أهنا" :اجلريمة
()4

النامجة عن إدخال بيانات مزورة يف األنظمة وإساءة استخدام املخرجات إضافة إىل
أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيد ًا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر".
( )3ظهر مصطلح "جرائم احلاسوب" يف هناية التسعينيات من القرن املايض واستخدم للمرة األوىل يف العام
 ،1993وقد تم استخدامه من أجل وصف اجلرائم املتعلقة باحلاسوب بشكل عام .لكن أصبح هنالك متييز اآلن
بني اجلرائم التي ترتكب باستخدام احلاسوب وبني اجلرائم التي يكون دور احلاسوب فيها عارض ًا .وقد اقرتحت
اهليئة األوروبية ( )European Commissionاستخدام املصطلحات التالية مرتادفات للتعبري عن اجلريمة
املعلوماتية وهي )Computer Crime( :و( )Computer-related crimeو (  )High tech Crimeو
( .)Cybercrimeانظر يف ذلك :حممد زكي أبو عامر ،دراسة يف علم اإلجرام والعقاب .الدار اجلامعية للطباعة
والنرش ،بريوت1991 ،م ،ص .56عبد الفتاح مراد ،رشح جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ،الطبعة األوىل ،دار
الكتب والوثائق املرصية ،القاهرة2000 ،م ،ص .38يونس عرب ،موسوعة القانون وتقنية املعلومات ،دليل
أمن املعلومات :جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ( ،)Cyber Crimeاجلزء األول ،احتاد املصارف العربية ،الطبعة
األوىل ،2002 ،ص .225-207 :وانظر أيض ًا:
La revue Sciences et avenir, no 95, décembre 1993. Aymeric Bourdin, Le numérique,
locomotive de la 3e révolution industrielle, Ellipses, 2013 .Jacques Bernard Herzog, Comment
aborder l'etude des problemes de defense sociale, Rev. de Science Crim. 1995. P 134.

( )4هشام رستم ،اجلرائم املعلوماتية ،أصول التحقيق اجلنائي الفني ،جملة األمن والقانون بديب ،املجلد (،)1
العدد (1999 ،)2م ،ص.123
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وبالتايل فإن اجلرائم اإللكرتونية متثل جمموعة األفعال واألعامل غري القانونية التي تتم
عرب معدات أو أجهزة إلكرتونية أو شبكة اإلنرتنت أو تبث عربها حمتوياهتا .
()5

وقد مر التجريم اإللكرتوين يف األردن عرب مراحل خمتلفة ،كان آخرها ظهور قانون
اجلرائم اإللكرتونية رقم ( )27لسنة  2015ليحل حمل قانون جرائم أنظمة املعلومات
رقم ( )30لسنة  ،2010كام سادت أجواء من التفاؤل فقهاء القانون ورشاحه،
باإلضافة للقضاة ومنفذي القانون؛ ذلك أن العديد من االنتقادات والسهام التي كانت
توجه للقانون القديم حتى كادت تفتك به .ومن هنا برزت فكرة هذا البحث ليتناول
هذا القانون ويقيم مدى كفاية األحكام الواردة به ،وهل شكلت نقلة نوعية حقيقية يف
جمال التجريم اإللكرتوين يف األردن ،أم أن النقلة مل تكن عىل مستوى الطموح
املطلوب؟ .وقد ارتأت الدراسة أن تصل هلذه النتيجة من خالل طريقني رئيسني؛ أوهلام
الوقوف عىل املستجدات التي جاء هبا القانون مقارنة مع سابقه ،وثانيهام الوقوف عىل
مدى كفاية األحكام التي وردت به مقارنة مع اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم
اإللكرتونية لعام . 2001
()6

()7

( )5عبد الفتاح مراد ،دور الكمبيوتر يف جمال ارتكاب اجلرائم اإللكرتونية ،الطبعة الثانية ،دار الكتب والوثائق
املرصية ،القاهرة ،1999 ،ص  .45-43وانظر أيض ًا :حممد سامي الشوا ،ثورة املعلومات وانعكاساهتا عىل
قانون العقوبات ،مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب ،2003 ،ص  .19خالد ممدوح إبراهيم ،اجلرائم
املعلوماتية دار الفكر اجلامعي ،القاهرة ،2009 ،ص  .73حممد األمني البرشي ،التحقيق يف جرائم احلاسب
اآليل ،بحث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت ،كلية القانون والرشيعة ،جامعة اإلمارات ،أيار/
مايو  ،2005ص  .6حممد عبد الرحيم سلطان العلامء ،جرائم اإلنرتنت واالحتساب عليها ،بحث مقدم ملؤمتر
القانون والكمبيوتر واإلنرتنت ،جامعة اإلمارات ،أيار ،2005ص  .5عبد الفتاح بيومي حجازي ،مكافحة
جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون العريب النموذجي ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .20
نائلة عادل حممد فريد قورة ،جرائم احلاسب االقتصادية ،دراسة نظرية وتطبيقية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2004ص  . 25حممد أمني الشوابكة .جرائم احلاسوب واإلنرتنت (اجلريمة املعلوماتية) ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص .8

()6سوف نشري إليه الحق ًا حيثام ورد ذكره يف البحث بمسمى "القانون" وذلك منع ًا للتكرار ولكونه موضوع الدراسة.

()7سوف نشري إليها الحق ًا حيثام ورد ذكرها يف البحث بمسمى "االتفاقية" وذلك منع ًا للتكرار ولكون الدراسة
مقارنة معها.
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أمهية البحث :تتشكل أمهية املوضوع من حماور ثالثة؛ أمهية جمتمعية ،وأمهية بحثية،
وأمهية شخصية تتعلق بالباحث نفسه .وتنبع األمهية املجتمعية من واقع ملموس يعيشه
الكافة يومي ًا ،فيكفي أن نعرف أن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف األردن زاد ليسجل مع
هناية عام  2014قرابة  5.3مليون مستخدم ،بنسبة انتشار تصل إىل  ،%72فيام زاد عدد
اشرتاكات اهلاتف املحمول إىل  10.3مليون اشرتاك ،بنسبة انتشار تتجاوز ،%156
فيام تقدر إحصاءات غري رسمية نسبة انتشار اهلواتف الذكية بحوايل  % 60من عدد
مستخدمي اهلواتف املتنقلة ،وهذا أدى إىل انتشار هائل يف عدد اجلرائم اإللكرتونية
املسجلة رسمي ًا والتي وصلت إىل حوايل ( )1500جريمة عام  ،2014ناهيك عن
العدد األسود غري املسجل رسمي ًا  ،وهذا كله يثري أشجان املجتمع بأكمله حول
()8

رضورة وجود القواعد القانونية الكافية حلاميتهم .أما عىل املستوى البحثي فإنه،
وحسب املعلومات املتوفرة لدينا -تشكل هذه أول دراسة لتقييم ودراسة مدى كفاية
القانون اجلديد ،خاصة أنه نرش يف شهر حزيران /يونيو  ،2015مما يشكل سابقة
وحجر أساس لكل الباحثني الالحقني .وتنبع أمهية البحث لكاتبه من االهتامم
والشغف الشخيص بمتابعة التطور الترشيعي هلذا القانون يف األردن ،واملناداة وبشكل
مستمر برضورة إجراء التعديل أو التغيري اجلذري عىل قانون أنظمة املعلومات رقم
( )30لسنة  ،2010لعدم كفايته ،من ناحية ،ولعدم حتقيقه للمتطلبات الدولية الالزمة
للتجريم من ناحية أخرى .
()9

مشكلة البحث :تنطلق املشكلة الرئيسة للبحث حول اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:
( )8انظر يف ذلك :مقالة عىل موقع كلمة األردن بعنوان " 1500جريمة إلكرتونية يف اململكة ،نرش بتاريخ 9
أيار /مايو  2015ويمكن الوصول إليه عرب الرابط التايل.http://jordanword.com/news :
( )9أنور حممد صدقي املساعدة ،حممد عرفان اخلطيب ،أثر البيئة الرقمية عىل السياسة اجلنائية وفق ًا للموقف
الترشيعي القطري واألردين يف ضوء أحكام اتفاقية بودابست للجريمة اإللكرتونية لعام  ،2001ورقة بحثية
مقدمة يف املؤمتر العلمي احلادي عرش لكلية احلقوق ،جامعة جرش ،األردن.2015/5/7-5 ،
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 ما هي االستحداثات واملستجدات التي جاء هبا القانون؟
 هل حقق القانون احلامية الكافية للمجتمع من اجلرائم اإللكرتونية؟
 هل استوىف القانون املعايري الدولية الالزمة ،كقانون عرصي حديث للتجريم
اإللكرتوين؟
فرضية البحث :تفرتض هذه الورقة البحثية أن القانون قد حقق احلامية الكافية
ألفراد املجتمع من اجلرائم اإللكرتونية ،وحوى من األحكام الالزمة ما حيقق ذلك.
وستقوم الدراسة وعرب مراحلها املختلفة بفحص مدى صحة هذه الفرضية من خطئها.
حمددات البحث :سوف تقوم الدراسة برسم جمموعة من املحددات التي تنري هلا
الطريق ،وحتد مسارها من البداية وحتى النهاية ،ولذلك فسينصب تركيز الدراسة عىل
حتليل القانون ،وذلك باملقارنة مع القانون القديم من ناحية ،ومع االتفاقية من ناحية
أخرى ،وستجري الدراسة املقارنة مع بعض القوانني العربية واألجنبية إلزالة الغموض
حول مفهوم إلكرتوين معني ،أو خالف فقهي أو ترشيعي معني –كلام قضت احلاجة.-
تقسيم البحث :سوف نتناول هذا املوضوع من خالل ثالثة فصول يتبعها خامتة
وتوصيات ،كام ييل:
الفصل األول :مضمون األحكام املوضوعية للتجريم والعقاب يف القانون
املبحث األول :املفاهيم والتعاريف املستخدمة
املبحث الثاين :مظاهر تفريد العقاب يف القانون
الفصل الثاين :تقييم التجريم والعقاب يف القانون مقارنة مع االتفاقية
املبحث األول :األفعال املجرمة يف كل من القانون واالتفاقية
املبحث الثاين :أحكام موضوعية يفتقدها القانون
الفصل الثالث :تقييم التجريم والعقاب يف القانون مقارنة مع قانون جرائم نظم
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املعلومات رقم ( )10لسنة 2010
املبحث األول :تقييم القواعد املوضوعية التي استحدثها القانون
املبحث الثاين :مدى كفاية أحكام الرشوع واالشرتاك اجلرمي يف القانون
اخلامتة والتوصيات
املراجع

الفصل األول
مضمون األحكام املوضوعية للتجريم والعقاب يف القانون

يتناول هذا الفصل أحكام التجريم والعقاب يف القانون وما تم استحداثه من أحكام
موضوعية خمتلفة ،وذلك يف مبحثنيُُ :يصص املبحث األول منهام للمفاهيم
والتعاريف املستخدمة ،واملبحث الثاين ملظاهر تفريد العقاب.

املبحث األول
املفاهيم والتعاريف املستخدمة
تقتيض سياسة الترشيع أن يقوم املرشع بتوضيح التعاريف التي سيتم استخدامها ،من
قبيل التحديد والتوضيح ،وملنع أي لبس أو غموض حول استخدامها ،سوف نقوم يف هذا
املبحث بإجراء املقارنة بني التعاريف املستخدمة يف الترشيعات الثالثة يف املطلب األول،
ثم نخصص املطلب الثاين لصور التجريم والعقاب التي تضمنها القانون.

املطلب األول
املسمى والتعاريف املستخدمة يف القانون

سوف نتناول التسمية التي أطلقها املرشع األردين عىل القانون ،ثم التعريفات
املختلفة التي ارتأى أهنا تستحق التوضيح والبيان.
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أوالً :مسمى القانون :جلأ املرشع األردين إىل إطالق مسمى خمتلف عىل القانون؛
فغريه من "قانون جرائم أنظمة املعلومات" إىل "قانون اجلرائم اإللكرتونية" .ومن هنا
يثور التساؤل حول أي التسميتني أكثر دقة؟ وأهيام أكثر شيوع ًا؟
يف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل االختالفات الترشيعية يف تسمية هذه القوانني،
فهناك من أطلق عليها "نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية" كام فعل املرشع السعودي ،
()10

وهناك من أطلق عليها "قانون اجلرائم اإللكرتونية" كام فعل املرشع القطري  ،وهناك
()11

من أطلق عليها "قانون جرائم تقنية املعلومات" كام فعل القانون العامين  ،والقانون
()12

اإلمارايت .
()13

أما عىل املستوى الدويل فقد أطلق عليها املرشع البلجيكي "جرائم الكمبيوتر" ،
()14

وكذلك فعل املرشع اإلنجليزي  ،واملرشع الياباين  ،واملرشع الفرنيس  ،والعديد
()15

()16

()17

()10نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 17 /وتاريخ/3 /8 :
1428هـ بنا ًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )79( :وتاريخ1428 /3 /7 :هـ.
()11قانون اجلرائم اإللكرتونية القطري الصادر بالقانون رقم ( )14لسنة .2014
()12قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات العامين الصادر بمرسوم سلطاين رقم  11لسنة  2012يف الثاين من
ربيع األول سنة  1432هـ املوافق السادس من فرباير سنة 2011م.
()13مرسوم بقانون احتادي رقم  5لسنة  2012نرش يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  2012-8-26بشأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات.
)14(The Belgium Parliament has in November 2000 adopted new articles in the Criminal Code
on computer crime, in effect from the 13th of February 2001. See: website of National
Information Technology Center. http://www.nitc.gov.np/
)15(Computer Misuse Act since 1990 is dealing with these kinds of crimes. See: website of
National Information Technology Center. http://www.nitc.gov.np.
)16(Unauthorized Computer Access Law (Law No. 128 of 1999) was enforced on the 13th of
February 2000. See science links japan website: http://sciencelinks.jp/j-east.

( )17سن املرشع الفرنيس القانون رقم  88 - 19بتاريخ  5يناير /كانون الثاين  1988اخلاص ببعض جرائم
احلاسوب وضمنه قانون العقوبات الفرنيس يف املادة ( )462وجرم فيه جمرد الولوج إىل نظام املعاجلة اآللية أو
البقاء فيه بطريق غري مرشوع ( )2/462وشدد العقوبة يف األحوال التي تنجم عن هذا الولوج :حمو أو تعديل
يف املعطيات املعاجلة آلي ًا .ونص القانون عىل جتريم إتالف املعطيات وتزوير املستندات املعاجلة آلي ًا ،واستعامل
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 أما املرشع البلغاري فأطلق عليها. من الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية
)18(

،  واملرشع األملاين،  وكذلك فعل املرشع الكندي، ""جرائم العامل االفرتايض
)21(

)20(

)19(

 أما املرشع الدنامركي فأطلق عليها جرائم.  واملرشع اإليطايل، واملرشع اهلنغاري
)23(

)22(

.  وكذلك فعل املرشع اهلندي، تكنولوجيا املعلومات
)25(

)24(

 فإننا نشري إىل أن معظم القوانني األوروبية،ويف جمال مناقشة هذه التسميات
 وأطلقت عىل قوانينها املسمى،واألمريكية واآلسيوية قد تأثرت ترشيعاهتا باالتفاقية
 أما ما نراه فهو أن مسمى جرائم احلاسوب أصبح يضيق عام حيتويه القانون عىل، ذاته
)26(

 وقد خضع هذا القانون لتعديالت يف العام. وعاقب عىل هذه اجلرائم بعقوبة احلبس أو الغرامة.هذه املستندات
 وسعت من نطاق السلوكيات حمل التجريم إضافة إىل تعديل بعض العقوبات لتحقيق مزيد من األبعاد1993
 ودخل،2004  يونيو/ حزيران21  بتاريخ575-2004  كام تم تعديل قانون اجلزاءات بقانون رقم.الردعية
 و323.3.1 ، 323.3 ، 323.2 ، 323.1 : (املواد.2004  يونيو/ حزيران23 حيز التنفيذ بتاريخ
، دار الكتب القانونية املتحدة، الطبعة األوىل، التحقيق يف جرائم احلاسب، وليد عاكوم: انظر يف ذلك.)323.4
.www.cybercrime.net : وموقع.205 ص،م2002
)18(James M. Thomas, (2007). “The Computer Fraud and Abuse Act: A Powerful Weapon vs.
Unfair Competitors and Disgruntled Employees,” In-House Defense Quarterly, Chicago, p.10.
)19(The National Assembly adopted on the 13th of September 2002, an amendments in the
Penal Code by adding A new Chapter on Cyber crime See: website of International
Telecommunication Union: http://www.itu.int.
)20(Amendments in 2003 took place in Canadian Criminal Code to deal with cyber crimes
(sections 342.1, 342.2, and 430) .See: website of Athabasca University at:
www.athabascau.ca/policy/computingservices.
)21(German penal code punishes on these crimes according to sections: 202.a, 303.a and 303.b.
Besides a new cyber crime law which entered into force on the 11th of August 2007. Federico
Biancuzzi, (2007). New German Laws on Cybercrime. Found at:
http://www.securityfocus.com/columnists/448.
)22(Hungary ratified the Council of Europe Cyber crime Convention on the 4th of December
2003.. See: the website of Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK):
http://www.cyber-rights.org/cybercrim.
)23(The Senate of the Italian Parliament has on27th of February 2008 approved and ratified
the Convention on Cyber crime. Ibid.
)24(On the 19th of May 2004 The Parliament of Denmark adopted a bill about IT crime. As
a result an amendment took place to penal code (sections: 193 and 263). See: website of The
World Information Technology and Services Alliance: http://www.witsa.org.
)25(India started in legislating these kind of crimes since 2000, when they laid down the
Information Technology Act, 2000. See: http://www.cyberlawsindia.net.
) استخدام املصطلحات التالية مرتادفات للتعبري عن اجلريمةEuropean Commission( ) اقرتحت اهليئة األوروبية26(
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العديد من اجلرائم التي تتعدى جمرد استخدام احلاسوب .وأما مسمى "تقنية
املعلومات" فام هو إال جزء أيض ًا من جرائم العامل االفرتايض ،ونميل إىل استخدام
مسمى "اجلرائم اإللكرتونية" التي تتسع لتشمل جرائم احلاسوب ،وجرائم تقنية
املعلومات ،وجرائم العامل االفرتايض .
()27

ثاني ًا :التعريفات :جلأت االتفاقية إىل حتديد التعريف ألربعة مفاهيم إلكرتونية فقط
وهي كل من :نظام احلاسوب ،وبيانات احلاسوب ،ومقدم اخلدمة ،وبيانات املرور .يف
حني قام القانون القديم بتعريف سبعة مفاهيم وهي :نظام املعلومات ،البيانات،
املعلومات ،الشبكة املعلوماتية ،املوقع اإللكرتوين ،الترصيح ،الربامج .أما القانون فلم
ِ
يأت بجديد وبقي عدد التعريفات عىل ما هو عليه (سبعة تعريفات) ،حتى إن مضمون
هذه التعريفات مل ُيتلف ،فلم نالحظ إال زيادة عبارة (أو عرضها بالوسائل
اإللكرتونية) لتعريف نظام املعلومات ،واستبدال كلمة (مكان) بكلمة (حيز) لتعريف
املوقع اإللكرتوين.
أما من حيث الشكل واملسميات فقد استعملت االتفاقية مصطلح "نظام
احلاسوب" ،يف حني استعمل املرشع األردين مصطلح"نظام املعلومات" .وكان
االختالف أيض ًا يف استخدام املصطلحات بين ًا حني استخدمت االتفاقية مصطلح
املعلوماتية وهي:
( )Cybercrime .و ( )High tech Crimeو ( )Computer-related crimeو (Computer Crime
Communication from Commission to European Parliament: 2000, creating a safer Information
Society by Combating Computer-related Crime.
)27(“there is no catchall term for the tools and software which are used in the commission of
certain online crimes”. Gordon, Sarah and Richard, Ford (2006). “On the definition and
classification of cybercrime”, Journal in Computer Virology, Springer-Verlag, France, p 13.
In dealing with the word “cyber crime”, we find that there is, at present, a wide range of
adjectives used to describe it, such as: computer crime – virtual, online, digital, high-tech,
computer-related, Internet-related, tele-communications related, computer-assisted,
electronic, and e-crime .Smith, Russell, Peter Grabosky, and Gregor Urbas, (2004). Cyber
Criminals on Trial. West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press, p 5.
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"بيانات احلاسوب" يف حني استخدم املرشع األردين مصطلح "البيانات" .ونالحظ
غياب تعريفني عىل درجة من األمهية من الترشيع األردين ،ومها "مقدم اخلدمة"،
وبيانات املرور" ،وكان األجدر أن يلجأ إىل وضع املحددات للمقصود هبذين التعريفني
اللذين يشكالن العمود الفقري ألنظمة املعلومات.

املطلب الثاين
صور التجريم والعقاب التي تضمنها القانون

ال بد أن صدور قانون جديد للجرائم اإللكرتونية يف األردن يشكل قفزة نوعية يف
ِ
يكتف املرشع األردين بإجراء تعديل جزئي
جمال الترشيع والتجريم اإللكرتوين ،فلم
عىل القانون القديم ،بل أخرج قانون ًا جديد ًا ليحل حمل القانون القديم ،وهو بذلك
يكون قد ألغى القانون القديم إلغاء كام ً
ال بشكل ضمني ،ويستدل عىل ذلك من املادة
األوىل من القانون وجاء فيها ما ييل" :يسمى هذا القانون (قانون اجلرائم اإللكرتونية
لسنة  )2015ويعمل به من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية" ،أي من تاريخ اليوم
الرابع من شهر أيار /مايو  ،2015وكذلك احلال يف املادة ( )18منه وجاء فيها ما ييل:
"رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون" .وذلك كله يعني إلغاء
قانون أنظمة املعلومات وحلول هذا القانون حمله.
وباختصار وبشكل مبارش فإننا نشري إىل أن الدراسة قامت بإجراء املقارنة الدقيقة
لألحكام املوضوعية ،بني القانونني ولقلة ما استجد من أحكام فإننا نوردها يف النقاط
التالية:
 .1مل يتغري يف التعريفات يشء يذكر سوى إضافة عبارة "أو عرضها بالوسائل
اإللكرتونية" لتعريف نظام املعلومات ،باإلضافة إىل إضافة عبارة "للحصول
عىل البيانات واملعلومات وإدارهتا" يف تعريف الشبكة املعلوماتية ،وتغيري كلمة
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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"مكان" إىل كلمة "حيز" يف تعريف املوقع اإللكرتوين.
 .2تم تغيري عبارة "إللغاء" حيثام وجدت يف أكثر من موقع واستعيض عنها عبارة
"هبدف إلغاء".
 .3تم حذف كلمة "يعاقب" من بداية كل مادة وتم تغيري موقعها إىل ما بعد الفعل
املجرم.
 .4تم تعديل عقوبة "كل من دخل قصد ًا إىل موقع إلكرتوين لتغيريه أو إلغائه أو
إتالفه  "....يف املواد (/3ج) و ( )4و ( )5بحيث كانت" :باحلبس مدة ال تقل
عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة ،أو بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال
تزيد عىل ( )1000ألف دينار ،أو بكلتا العقوبتني" ،وأصبحت " :باحلبس مدة
ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة ،وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار
وال تزيد عىل ( )1000ألف دينار".
 .5تم تعديل عقوبة" :من حصل قصد ًا دون ترصيح عن طريق الشبكة املعلوماتية
أو أي نظام معلومات عىل بيانات أو ( "...املادة السادسة) بحيث كانت العقوبة:
"احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني ،أو بغرامة ال تقل عن
( )500مخسامئة دينار وال تزيد عىل ( )2000ألفي دينار ،أو بكلتا هاتني
العقوبتني" .وأصبحت " :احلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث
سنوات ،أو بغرامة ال تقل عن ( )500مخسامئة دينار وال تزيد عىل ( )2000ألفي
دينار".
 .6تم إلغاء كلمة "أثناء" يف املادة الثامنة لتصبح" :تضاعف العقوبة عىل اجلرائم
املنصوص عليها يف املواد من ( )3إىل ( )6من هذا القانون بحق كل من قام
بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغالل أي منهام".
 .7تم إجراء التعديل عىل عنارص اجلريمة والعقوبة جلريمة" :من أرسل أو نرش عن
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طريق نظام معلومات أو الشبكة املعلوماتية قصد ًا كل ما هو مسموع أو مقروء
أو مرئي يتضمن أعامال إباحية ( "...املادة التاسعة) كام ييل:
أ .كانت املادة القديمة تشرتط عىل الفاعل املسامهة بنفسه بالفعل ،أما التعديل فقد
ألغى عبارة "شارك فيها" ،وهو بذلك توسع يف التجريم ليطال كل من يقوم
بذلك الفعل سواء أشارك فيه بنفسه ،أم اقترص عمله عىل القيام به ولو مل يشارك.
ب .كانت العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر دون وضع سقف أعىل هلا،
ولكن التعديل طاهلا لتصبح" :احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد
عىل سنة" باإلضافة للغرامة.
 .8تم إضافة اجلريمة التالية (املادة " :)11يعاقب كل من قام قصد ًا بإرسال أو إعادة
إرسال أو نرش بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية ،أو املوقع
اإللكرتوين ،أو أي نظام معلومات ،تنطوي عىل ذم أو قدح أو حتقري أي شخص
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال
تزيد عىل ( )2000ألفي دينار".
 .9تم التوسع باجلرائم املتعلقة بأمن الدولة بإضافة فقرتني للامدة ( )12ومها (ج ،د).
.10تم تغيري مصطلح "الفاعل" يف الفقرة (ج) من املادة ( )13إىل "مرتكب
اجلريمة".

املبحث الثاين
مظاهر تفريد العقاب يف القانون

سوف نتناول يف هذا املبحث األحكام املختلفة التي تبناها املرشع األردين يف سبيل
تفريد العقاب ،وذلك يف مطلبني ،نخصص املطلب األول للظروف املشددة،
ونخصص املطلب الثاين لألعذار املعفية أو ما ُيطلق عليها بموانع العقاب.

[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

13

[السنة الثانية والثالثون]

467

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 9

[مدى كفاية القواعد املوضوعية يف قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين]

املطلب األول
الظروف املشددة
تُعرف أسباب تشديد العقاب عىل أهنا ظروف قرر القانون وجودها وأوجب فيها
عىل املحكمة عىل الغالب –أو أجاز هلا فيها -عىل النادر -احلكم بتجاوز احلد األقىص
الذي وضعه القانون لعقوبة جريمة معينة ،أو احلكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره
القانون  .والظروف املشددة قد تكون شخصية ،مثل صفة املوظف العام ،أو األبوة،
()28

وقد تكون مادية تتعلق باجلريمة ،كالليل والكرس واملكان والتسلل .
()29

وقد وضعت الترشيعات اإللكرتونية نوعني من الظروف املشددة ،أحدمها يتعلق
باملجرم ،إذا كان يتصف بصفة معينة ،وثانيهام يتعلق باجلريمة يف حال العود أو التكرار.
 .1صفة املجرم:
وضع القانون يف املادة الثامنة ظرف ًا مشدد ًا يتمثل يف مضاعفة العقوبة املقررة للجرائم
املعاقب يف املواد من ( )3إىل ( )6من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها
بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغالل أي منهام.
ومن املالحظ أن السياسة اجلنائية التي انتهجها القانون األردين قرصت تشديد العقوبة
عىل جرائم حمددة ،وهي جريمة الدخول غري املرشوع واالعرتاض وجرائم بطاقات
االئتامن واجلرائم املرصفية ،ولكنه امتد هبا لتشمل املوظف العام وغري العام طاملا أن
( )28كامل السعيد ،مرجع سابق ،ص  .719وانظر أيض ًا :عبد الوهاب حومد ،احلقوق اجلزائية العامة ،املطبعة
اجلديدة ،دمشق ،د.ن ،ص .929
( )29ومثال ذلك املادة ( )347من قانون العقوبات األردين وجاء فيها ما ييل -1 " :من دخل مسكن آخر أو
ملحقات مسكنه خالف ًا إلرادة ذلك اآلخ،ر وكذلك من مكث يف األماكن املذكورة خالف ًا إلرادة من له احلق يف
إقصائه عنها ،عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر -2 .ويقىض باحلبس من شهر إىل سنة إذا وقع الفعل
لي ً
ال أو بواسطة العنف عىل األشخاص أو الكرس أو باستعامل السالح أو ارتكبه عدة أشخاص جمتمعني".
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اجلريمة ارتكبت أثناء الوظيفة أو العمل أو باستغالل هذه الوظيفة أو ذلك العمل.
وما نراه أن القانون األردين أصاب بشموله التشديد املوظف العام والعامل ،ولكنه
مل يشمل كافة اجلرائم اإللكرتونية .ولذلك فإننا ندعو املرشع األردين ألن يمتد هبذا
التشديد ليشمل كافة اجلرائم اإللكرتونية التي تضمنها القانون طاملا أن الوظيفة كانت
سبب ًا لتسهيل ارتكاب اجلريمة من قبل شخص وضع املجتمع به ثقته وائتمنه عىل
أرساره.
 .2العود أو التكرار :التكرار ،أو ما يطلق عليه العود يف بعض القوانني العربية،
يتمثل يف عودة املحكوم عليه بعقوبة جزائية إىل اقرتاف جريمة أو أكثر ،خالل مدة زمنية
معينة  ،ويشرتط لذلك صدور حكم سابق مربم بالعقوبة ،وارتكاب جريمة تالية،
()30

وأن تقوم عالقة معينة حيددها القانون بني احلكم السابق واجلريمة التالية تتمثل يف املدة
الزمنية والتامثل .
()31

وقد نصت املادة ( )16من قانون اجلرائم اإللكرتونية عىل ما ييل" :تضاعف العقوبة
املنصوص عليها يف هذا القانون يف حال تكرار أي من اجلرائم املنصوص عليها فيه"،
أي إنه جعل التكرار سبب ًا يف مضاعفة العقوبة ،ومل يضع حد ًا زمني ًا إذ اكتفى بمجرد
رشطي احلكم البات والتامثل ،كام يفهم من النص أن مجيع اجلرائم الواردة يف القانون
( )30ملزيد من التفصيل انظر :حممود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص  .818وعبود الرساج ،مرجع سابق،
ص .692
( )31جاء يف حكم ملحكمة التمييز األردنية ما ييل" :ملحكمة املوضوع مطلق الصالحية يف فرض العقوبة التي
تراها مناسبة بحق املجرم طاملا أهنا تقع ضمن احلد القانوين وليس من قيد عىل حمكمة املوضوع عندما تأخذ
باألسباب املخففة التقديرية أن تستخدم الفقرة الثالثة أو الرابعة من املادة ( )99من قانون العقوبات فيام خال
حالة التكرار ،واملقصود من التكرار هو صدور أحكام مربمة سابقة بحق املجرم وعودته الرتكاب جرائم مماثلة
وليس ارتكابه جناية هتك العرض مكررة أربع مرات يف هذه الدعوى وال يعترب هذا من قبيل التكرار (العود)
املقصود يف الفقرة الرابعة من املادة ( )99من قانون العقوبات" .انظر يف ذلك :حمكمة التمييز ،األحكام
اجلزائية ،الطعن رقم  ،57لسنة .2000
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متامثلة يف التكرار ،وإن كان من األصوب وجود نص رصيح حيدد ذلك بشكل أوضح.
كام أن القانون اجته إىل املساواة بني اجلرائم اإللكرتونية للتكرار ومل يأخذ يف احلسبان
مثيالهتا التقليدية ،ويف هذا يشء من احلكمة ،بالرغم من أننا نرى رضورة اعتبار مجيع
اجلرائم املتشاهبة للتكرار ،سواء أتم ارتكاهبا بطريقة تقليدية أم بطريقة إلكرتونية ،ولكن
هذا األمر حيتاج إىل نظرة أكثر شموالً للترشيع كام ً
ال حتى يكون أكثر انسجام ًا مع نفسه.

املطلب الثاين
األعذار املعفية (موانع العقاب)

األعذار املعفية من العقاب ،أو موانع العقاب ،هي أسباب يرتتب عىل توافرها
اإلعفاء من العقاب كلية ،وهذه األعذار ال تتقرر إال بنص ،وال جيوز القياس عليها.
وعلة اإلعفاء تكمن يف تشجيع مرتكبي هذه اجلرائم عىل الرتاجع عن جرائمهم،
وتشجيع اإلبالغ عنها إىل السلطات سعي ًا وراء كشفها ومعاقبة مرتكبيها .
()32

اجتهت بعض القوانني اإللكرتونية احلديثة ،وآخرها قانون اجلرائم اإللكرتونية
القطري رقم ( )14لسنة  2014إىل وضع نصوص تتعلق باإلعفاء من العقاب يف مجيع
اجلرائم اإللكرتونية ،وذلك لتشجيع مرتكبي هذه اجلرائم عىل عدم امليض بجرمهم وأن
باب التوبة مفتوح غري مغلق ،حيث نصت املادة ( )54عىل أنه يعفى من العقوبات
املنصوص عليها يف هذا القانون ،كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات املختصة بأية
معلومات عن اجلريمة وعن األشخاص املشرتكني فيها ،وذلك قبل علم السلطات هبا
وقبل وقوع الرضر .وقد أحسن املرشع القطري إذ اشرتط رشطني لإلعفاء من العقاب؛
أوهلام عدم علم السلطات باجلريمة ،وثانيهام ،وهو الرشط األهم ،وهو عدم وقوع
الرضر ،أي أن هذا الرشط هيدف بشكل أسايس ملنع وقوع جرائم إلكرتونية ،وليس
( )32أرشف شمس الدين ،مرجع سابق ،ص .759
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ملجرد القبض عىل مرتكبيها .كام اجتهت قوانني أخرى لوضع رشوط لإلعفاء من
العقاب يف بعض اجلرائم اإللكرتونية وليس مجيعها ،ومن ذلك قانون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات اإلمارايت الذي نص يف املادة ( )45منه عىل ما ييل " :تقيض املحكمة،
بناء عىل طلب من النائب العام ،بتخفيف العقوبة أو باإلعفاء منها ،عمن أدىل من اجلناة
إىل السلطات القضائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من اجلرائم املتعلقة
بأمن الدولة وفق ًا ألحكام هذا املرسوم بقانون ،متى أدى ذلك إىل الكشف عن اجلريمة
ومرتكبيها أو إثباهتا عليهم أو القبض عىل أحدهم".
أما قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين فلم يشتمل عىل حاالت اإلعفاء من العقاب
هنائي ًا ،بالرغم من أن قانون العقوبات أخذ باألعذار املعفية من العقاب يف كثري من
احلاالت التي ال ختتلف عن اجلرائم اإللكرتونية ،ونذكر مثاالً عىل ذلك املادة ()199
التي أعفت من العقوبة كل من اشرتك يف مؤامرة عىل أمن الدولة وأخرب السلطة هبا قبل
البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ ،بالرغم من وجود جرائم ألمن الدولة يف قانون مكافحة
اجلرائم اإللكرتونية ،وأعفى أيض ًا من العقاب يف املادة ( )172الرايش واملتدخل إذا
باحا باألمر للسلطات املختصة أو اعرتفا به قبل إحالة القضية إىل املحكمة ،وأعفى من
العقاب يف املادة ( )413كل شخص ارتكب جريمة إخفاء األشياء املرسوقة أو جريمة
ختبئة األشخاص الذين اشرتكوا يف الرسقة املنصوص عليها يف املادتني ( 83و )84إذا
أخرب السلطة عن أولئك الرشكاء قبل أية مالحقة ،أو أتاح القبض ولو بعد مبارشة
املالحقات عىل من يعرف .وكان حري ًا عىل املرشع األردين أن يأخذ بأسباب اإلعفاء
من العقاب يف اجلرائم اإللكرتونية ،ولكن برشوط وضوابط.
وما نراه أنه كان عىل املرشع أن ينظم أحكام اإلعفاء من العقاب يف اجلرائم
اإللكرتونية ،ولكن ال يرتك األمر عىل إطالقه بل يضع الضوابط الدقيقة التي تنظمه
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وأن يرتك ذلك لتقدير قايض املوضوع.
الفصل الثاين

تقييم التجريم والعقاب يف القانون مقارنة مع االتفاقية
اتفاقية جرائم اإلنرتنت ،واملعروفة أيض ًا باسم اتفاقية بودابست بشأن جرائم
اإلنرتنت أو اتفاقية بودابست ،هي أول معاهدة دولية تسعى إىل معاجلة جرائم
اإلنرتنت واحلاسوب عن طريق مواءمة القوانني الوطنية ،وحتسني أساليب التحري ،
()33

وزيادة التعاون بني الدول ،وقد كانت البداية من قبل املجلس األورويب ( Council of
)Europe

يف سرتاسبورغ ،فرنسا ،مع املشاركة الفاعلة من قبل الدول األعضاء يف

االحتاد األورويب كمراقبني .
( )34

( )33ملزيد من املعلومات حول االتفاقية ولالطالع عىل االسباب املوجبة هلا يمكن زيارة موقع االحتاد
األورويب عىل هذا الرابط . http://conventions.coe.int/Treaty :وانظر أيض ًا:
Susan W. Brenner, State Cybercrime Legislation in the United States of America: A Survey,
7 RICH. J.L. & TECH. 28 (Winter 2001), at http://www.richmond.edu/jolt/v7i3/article2.html.
See also: American Bar Association Task Force on the Federalization of Criminal Law,
Report: Report on the Federalization of Criminal Law, 1998 A.B.A. SEC. CRIM. JUST. REP.
2, http://www.abanet.org/crimjust/fedreport.html.
()34تم اعتامد االتفاقية من قبل جلنة وزراء املجلس األورويب ( Committee of Ministers of the Council

) of Europeيف دورته  109يف  8نوفمرب  .2001وافتتح باب التوقيع عليها يف بودابست يف  23نوفمرب ،2001
ودخلت حيز التنفيذ يف  1يوليو  .2004وصدقت  44دولة عىل االتفاقية ،يف حني أن تسع دول أخرى وقعت
عىل االتفاقية ولكن مل تصدق عليها .ولذلك فإن البداية كانت من االحتاد األورويب ولكن هذه االتفاقية أخذت
منحى دولي ًا ،وأصبحت االتفاقية العاملية التي تعنى بمحاربة جرائم احلاسوب .حول جهود األمم املتحدة يف
مكافحة اجلرائم املعلوماتية انظر :حممد اهليتي ،جرائم احلاسوب ،ماهيتها ،موضوعها ،أهم صورها :دراسة
حتليلية لواقع االعتداءات التي تعرض هلا احلاسوب وموقف الترشيعات اجلنائية منها ،دار املناهج للنرش
والتوزيع ،عامن ،2006 ،ص .21عمرو حسني عباس ،أدلة اإلثبات اجلنائي واجلرائم اإللكرتونية ،مرص،
جامعة الدول العربية ،مرص  ،2008ص .13هاليل عبد اإلله أمحد ،جرائم املعلوماتية عابرة للحدود ،الطبعة
األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة2007 ،م ،ص  .156ممدوح عبد املطلب ،جرائم استخدام الكمبيوتر
وشبكة املعلومات العاملية ،الطبعة األوىل ،دار احلقوق ،الشارقة2001 ،م ،ص .81أسامة املناعسة ،جرائم
احلاسب اآليل واإلنرتنت ،دار وائل للنرش والتوزيع ،عامن2008 ،م ،ص .44مصطفى موسى ،دليل التحري
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أخذت االتفاقية منحى دولي ًا وأوصت األمم املتحدة يف أكثر من قرار هلا اعتامدها
كمرجع ترشيعي تستأنس به مجيع اهليئات الترشيعية يف العامل  ،واهلدف األسايس من
()35

االتفاقية يتمثل بحامية املجتمع من جرائم الفضاء املعلومايت ()Cyber Space Crimes

والذي أدى إىل تغيريات عميقة نجمت عن الظاهرة الرقمية ،وعن التقارب أو التقاطع
الرقمي والعوملة املستمرة لشبكات احلاسب ،كام هتدف االتفاقية إىل إجياد توازن دقيق
بني مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحرتام احلقوق األساسية لإلنسان من جهة
ثانية  ،واحلق يف محاية البيانات الشخصية وحقوق الطفل من جهة ثالثة .
()37

()36

وبناء عليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل ملبحثني ،فنخصص املبحث األول لألفعال
املجرمة يف كل من القانون واالتفاقية ،ونخصص املبحث الثاين ملجموعة من األحكام
املوضوعية التي يفتقدها القانون.

املبحث األول
األفعال املجرمة يف كل من القانون واالتفاقية

نظر ًا لعدم قيام املرشع األردين بوضع تصنيف للجرائم اإللكرتونية يف القانون
فسوف نتخذ تقسيم اجلرائم الذي ورد يف االتفاقية املعيار واألساس الذي نستند إليه
يف املقارنة ،وذلك عىل النحو اآليت:
عرب شبكة اإلنرتنت ،الطبعة األوىل ،مطابع الرشطة ،القاهرة2008 ،م ،ص.231
)35(United Nations resolution in May 13, 2005 includes that: “In determining the strength of
new legislation, States should be encouraged to be inspired by the provisions of the Council
of Europe Convention on Cybercrime”.

( )36يضع املجلس األورويب يف احلسبان عند احلديث عن حقوق اإلنسان :اتفاقية املجلس األورويب حلامية
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لعام  ،1950العهد الدويل لألمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
لعام .1966
( )37كام تضمنتها عىل سبيل املثال اتفاقية املجلس األورويب لعام  1981اخلاصة بحامية األفراد فيام يتعلق
باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية ،واتفاقية األمم املتحدة بخصوص حقوق الطفل لعام  1989واتفاقية منظمة
العمل الدولية بشأن أسوأ املامرسات يف عاملة الطفل لعام .1999
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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املجموعة األوىل :اجلرائم التي تُرتكب ضد رسية البيانات ونظم احلاسوب
وسالمتها
جرمت االتفاقية الدخول غري املرشوع
معنى عام ًا متسع ًا ،وجرمها القانون األردين يف املادة الثالثة منه وأطلق عليها مسمى
ً
()Illegal access

يف املادة الثانية وأعطتها

"الدخول قصد ًا إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون ترصيح أو
بام ُيالف أو جياوز الترصيح".
جرمت االتفاقية االعرتاض غري املرشوع

البيانات

(interference

(interception

 ،)Dataوالتدخل يف النظام

 ،)Illegalوالتدخل يف

(interference

 ،)Systemوسوء

استخدام األجهزة ( )Misuse of devicesيف املواد الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة،
أما القانون األردين فقد جرم التدخل يف البيانات والتدخل يف النظام يف املادة الرابعة،
واالعرتاض غري املرشوع يف املادة اخلامسة.
املجموعة الثانية :اجلرائم املتعلقة بجهاز احلاسوب
تناولت االتفاقية جرائم التزوير املتعلقة بالكمبيوتر ()Computer-related forgery

يف املادة السابعة ،وجرائم االحتيال املتعلقة بالكمبيوتر ( )Computer-related fraudيف
املادة الثامنة ،أما القانون األردين فقد جرم االحتيال اإللكرتوين يف املادة السادسة منه،
كام تناول اجلرائم السابقة إذا حصلت من خالل اخلدمات املرصفية املختلفة يف املادة
السابعة منه.
املجموعة الثالثة :اجلرائم املتعلقة باملحتوى
تناولت االتفاقية كافة الظروف املتعلقة بجرائم صور األطفال اإلباحية
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 related to child pornoوحددت صور هذه اجلريمة املختلفة بام ييل :
()38

أ.

إنتاج صور األطفال اإلباحية لغرض توزيعها عرب نظام كمبيوتر.

ب .عرض صور األطفال اإلباحية أو توفريها عرب نظام كمبيوتر.
ج .توزيع صور األطفال اإلباحية أو تراسلها عرب نظام كمبيوتر.
د.

رشاء صور األطفال اإلباحية عرب نظام كمبيوتر لنفسه أو لشخص آخر.

هـ .حيازة صور األطفال اإلباحية يف نظام كمبيوتر أو عىل وسيط ختزين بيانات
كمبيوتر.
وتم تعريف الطفل ( )Minorيف االتفاقية عىل أنه كل من مل يكمل ( )18سنة من
عمره ،وسمحت للدول األطراف أن تنزل بالعمر دون ذلك برشط أال تنزل عن عمر
( )16سنة.
أما القانون األردين فقد شمل بحاميته كل من مل يكمل الثامنة عرشة من عمره
باإلضافة إىل املعوقني نفسي ًا أو عقلي ًا ،وقنن اجلرائم املتعلقة باألعامل اإلباحية املتعلقة
هبم يف املادة التاسعة منه وحدد صورها بام ييل:
أ .إرسال أو نرش أعامل إباحية أو تتعلق باالستغالل اجلنيس ملن مل يكمل الثامنة
عرشة من العمر.
ب .إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معاجلة أو عرض أو طباعة أو نرش أو ترويج أنشطة
أو أعامل إباحية لغايات التأثري عىل من مل يكمل الثامنة عرشة من العمر أو من
هو معوق نفسي ًا أو عقلي ًا ،أو توجيهه أو حتريضه عىل ارتكاب جريمة.
)38(Article (9): "Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be
necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed
intentionally and without right, the following conduct: a. producing child pornography for the
purpose of its distribution through a computer system; b. offering or making available child
pornography through a computer system; c. distributing or transmitting child pornography
through a computer system; d. procuring child pornography through a computer system for
oneself or for another person; e. possessing child pornography in a computer system or on a
computer-data storage medium.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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ج .استغالل من مل يكمل الثامنة عرشة من العمر أو من هو معوق نفسي ًا أو عقلي ًا،
يف الدعارة أو األعامل اإلباحية.
د .إنشاء موقع إلكرتوين للتسهيل أو الرتويج للدعارة.
وما نالحظه أن القانون األردين كان أكثر شموالً ودقة من االتفاقية ،بحيث توسع
باحلامية ليشمل القارصين ،واملعاقني نفسي ًا وعقلي ًا ،كام شمل العديد من الصور التي
تتعلق هبذه اجلرائم أكثر مما حوهتا االتفاقية.
املجموعة الرابعة :اجلرائم املتصلة بالتعديات عىل حق النسخ واحلقوق املتصلة
تم تناول هذه اجلرائم يف املادة العارشة من االتفاقية ،أما القانون األردين فلم يتطرق
هلذا النوع من اجلرائم يف قانون اجلرائم اإللكرتونية ،وكام يبدو أنه اكتفى بقانون حق
املؤلف لسنة  ،1992خاصة أن هذه احلقوق ال تكفيها مادة أو مادتان لتنظيمها ،وأن
قانون حق املؤلف شملها تفصي ً
ال بالتنظيم ،خاصة أن املادة ( )15من هذا القانون
غطت هذا املوضوع بأكمله ،حينام أشارت إىل عقاب كل من يرتكب أي جريمة معاقب
عليها بموجب أي ترشيع نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية ،أو أي نظام معلومات ،أو
موقع إلكرتوين ،أو اشرتك أو تدخل أو حرض عىل ارتكاهبا ،يعاقب بالعقوبة
املنصوص عليها يف ذلك الترشيع.
املجموعة اخلامسة :األفعال التي تم جتريمها يف القانون األردين فقط
من خالل املقارنة نجد أن هناك جمموعة من اجلرائم ارتأى املرشع األردين جتريمها
بالرغم من عدم شموهلا بالتجريم يف االتفاقية ،وهي كام ييل:
 الذم أو القدح أو التحقري الذي يتم قصد ًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نرش بيانات
أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية أو املوقع اإللكرتوين أو أي نظام
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معلومات (املادة .)11
 املادة ( )12والتي جرمت جمموعة من األفعال التي تتعلق بأمن الدولة والتي تم
تناوهلا يف موقع سابق من هذه الدراسة.

املبحث الثاين
أحكام موضوعية يفتقدها القانون
هناك جمموعة من األحكام التي مل يتم تنظيمها يف القانون ،وكان حري به تنظيمها
وحتديد العنارص واألسس التي تقوم عليها ،وسوف نتناول يف هذا املجال املواضيع
اآلتية :رسية املعلومات اإللكرتونية ،وعقوبة اإلبعاد كعقوبة تكميلية ،والعقوبات
املتعلقة باألشخاص املعنويني ،والتزامات "مزود اخلدمة" ،وصفة الضبطية القضائية.
أوالً :رسية املعلومات والبيانات:
منحى عىل درجة
بدأ موضوع محاية البيانات الشخصية وحق اخلصوصية يأخذ
ً

عالية من األمهية ،خاصة أن التكنولوجيا احلديثة سهلت اخرتاق خصوصية األفراد
واحلصول عىل بياناهتم واملعلومات اخلاصة هبم ،ولذلك فإن اهليئة العامة لألمم
واملتحدة ويف قرارها رقم  ،167/68الذي صدر يف شهر كانون ثاين /يناير ،2014
قامت بالتأكيد عىل هذا احلق ،وعىل رضورة محايته ،عىل النحو املبني يف املادة  12من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واملادة  17من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية .وتكمن أمهية هذا القرار يف أنه أشار إىل أن احلق يف اخلصوصية ذو طبيعة
عاملية ،وأن مجيع احلقوق التي يتمتع هبا اإلنسان خالل حياته التقليدية ،جيب أن تتم
محايتها إذا ما مورست من خالل العامل االفرتايض ،بام يف ذلك احلق يف اخلصوصية
الرقمية .ولذلك فقد دعا هذا القرار الدول األعضاء إىل ما ييل :
()39

)39(United Nations, General Assembly, Sixty-eighth session, Agenda item 69 (b), Resolution
adopted by the General Assembly on 18 December 2013, [on the report of the Third Committee
(A/68/456/Add.2)], 68/167. The right to privacy in the digital age. “UNITED - UN-131218[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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 رضورة احرتام ومحاية احلق يف اخلصوصية ،سواء أتم ذلك يف العامل العادي أم يف
العامل االفرتايض.
 اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد النتهاكات تلك احلقوق وهتيئة الظروف ملنع
هذه االنتهاكات ،بام يف ذلك وضع الترشيعات الوطنية ذات الصلة بذلك.
 أن تقوم الدول بمراجعة إجراءاهتا وممارساهتا وترشيعاهتا املتعلقة بالعامل
االفرتايض ،وخاصة فيام يتعلق بمراقبة االتصاالت واعرتاض املعلومات ،ومجع
البيانات الشخصية وذلك هبدف احلفاظ عىل احلق يف اخلصوصية من خالل
ضامن كامل وفعال جلميع التزامات الدول بموجب القانون الدويل حلقوق
اإلنسان.
 إنشاء أو احلفاظ عىل آليات مستقلة ومناسبة وفعالة تتسم بالنزاهة والشفافية ،ملنع
مراقبة الدولة االتصاالت واعرتاضها ،ومجع البيانات الشخصية.
وبناء عىل هذا القرار فقد طلبت األمم املتحدة من الدول إعداد تقارير لبيان مدى
جديتها يف محاية رسية البيانات وحق اخلصوصية ،وطلبت منهم ،عىل وجه اخلصوص
اإلجابة عىل التساؤالت التايل :
()40

 .1بيان التدابري املتخذة عىل الصعيد الوطني لضامن احرتام ومحاية احلق يف
اخلصوصية ،بام يف ذلك اخلصوصية الرقمية.
RightToPrivacy.pdf,” accessed January 25, 2016,
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-131218-RightToPrivacy.pdf.

( )40لالطالع عىل ردود الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية عىل هذه املتطلبات ،يمكن زيارة الرابط التايل:
(عل ًام بأننا مل نعثر عىل رد لألردن عىل هذا القرار):

For more details about the response of member states, International and regional organisations,
civil society, national human rights institutions and business entities, see: ‘Right to Privacy in
>the Digital Age’ <http://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
[accessed 25 January 2016]. And: “UN General Assembly Resolution on ‘Right to Privacy in
the Digital Age’ | Business & Human Rights Resource Centre,” accessed January 25, 2016,
http://business-humanrights.org/en/un-general-assembly-resolution-on-right-to-privacy-inthe-digital-age.
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 .2بيان التدابري املتخذة ملنع وقوع انتهاكات للحق يف اخلصوصية ،وبيان مدى
توافق الترشيعات الوطنية ذات الصلة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
 .3بيان التدابري املحددة التي اختذت لضامن أن تكون اإلجراءات واملامرسات
والترشيعات املتعلقة بمراقبة االتصاالت ،واعرتاض ،ومجع البيانات
الشخصية ،متوافقة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
 .4بيان التدابري التي تم اختاذها إلنشاء وصيانة آليات مستقلة وفعالة قادرة عىل
ضامن الشفافية ،حسب االقتضاء ،واملساءلة عن مراقبة الدولة لالتصاالت،
واعرتاض ،ومجع البيانات الشخصية.
 .5أي معلومات أخرى بشأن محاية وتعزيز احلق يف اخلصوصية الرقمية ومجع
البيانات الشخصية.
وبالرغم من هذه املتطلبات الدولية إال أن القانون مل يورد الضوابط التي تعالج رسية
املعلومات اإللكرتونية واكتفى باألحكام العامة الواردة يف قانون العقوبات ،فقد تم
النص يف املادة ( )225عىل أنه" :يعاقب بالغرامة من مخسة دنانري إىل مخسة وعرشين
دينار ًا من ينرش .1 :وثيقة من وثائق التحقيق اجلنائي أو اجلنحي قبل تالوهتا يف جلسة
علنية .2 .حماكامت اجللسات الرسية .3 .املحاكامت يف دعوى السب .4 .كل حماكمة
منعت املحكمة نرشها" .كام عاقب يف املادة ( )355باحلبس مدة ال تزيد عىل ثالث
سنوات كل من .1 :حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي عىل أرسار رسمية وأباح
هذه األرسار ملن ليس له صالحية االطالع عليها ،أو إىل من ال تتطلب طبيعة وظيفته
ذلك االطالع وفق ًا للمصلحة العامة .2 .كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية
واستبقى بحيازته وثائق رسية أو رسوم ًا أو خمططات أو نامذج أو نسخ ًا منها دون أن
يكون له حق االحتفاظ هبا أو دون أن تقتيض ذلك طبيعة وظيفته .3 .كان بحكم مهنته
عىل علم برس وأفشاه دون سبب مرشوع .إال أن هذه النصوص تبقى قارصة وحتتاج إىل
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تدخل املرشع األردين للحفاظ عىل رسية املعلومات اإللكرتونية الواردة طبق ًا لقانون
أنظمة املعلومات .
()41

ثاني ًا :عقوبة اإلبعاد :مل يتضمن قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين أية أحكام تتعلق
بإبعاد مرتكبها ،ولذلك فإن األحكام العامة هي التي تطبق ،وتنطلق من نص املادة
التاسعة من الدستور والتي حتظر إبعاد األردين من ديار اململكة ،أما بخصوص األجنبي
فإن قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم ( )24لسنة  1973هو الذي يطبق .وُيترص
القرار التايل ملحكمة العدل العليا األردين أحكام إبعاد األجانب وجاء فيه" :من حق
وزير الداخلية أو من يفوضه إبعاد أي أجنبي إذا تبني له أن إقامته يف البالد غري
مرشوعة ،أو أن وجوده يؤثر عىل اآلداب العامة وحتى دون بيان األسباب وفق ًا للامدة
( )37من قانون اإلقامة وشؤون األجانب .وحيث إن وزير الداخلية قد فوض
صالحياته املنصوص عليها يف املادة ( )37من القانون املذكور أعاله للمحافظني،
ومنهم حمافظ العاصمة ( املستدعى ضده) وفق ًا للامدة ( )39من القانون املذكور ،كام أن
مدير األمن العام فوض صالحياته املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املرعية،
ومنها قانون اإلقامة وشؤون األجانب ملدراء الرشطة ،ومنهم مدير رشطة العاصمة
وفق ًا للامدة (/5ب) من قانون األمن العام رقم ( )31لسنة  .1995فاستعامل حمافظ
العاصمة لصالحياته وإصداره لقراره بإبعاد املستدعية عن البالد يكون متفق ًا وأحكام
القانون" .
()42

وحقيقة األمر أن هذه النصوص حتمل الكثري من عالمات االستفهام ،ذلك أن قرار
اإلبعاد أصبح قرار ًا إداري ًا ،ال قضائي ًا ،و ُيطعن فيه أمام املحاكم اإلدارية ،وحبذا لو قام
)41(Natasha Jarvie, "Control of Cybercrime: Is an End to our Privacy on the Internet a Price
Worth Paying? Part 1, Computer and Telecommunications Law Review 2003, 9(3), 76-81.

( )42حمكمة العدل العليا األردنية ،الطعن رقم  ،523لسنة .1998
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املرشع األردين بتنظيم هذا املوضوع قضائي ًا ،ليس يف اجلرائم اإللكرتونية فحسب ،بل
يف كافة اجلرائم بدالً من االعتامد عىل عبارات فضفاضة واسعة "وجوده يؤثر عىل
اآلداب العامة" ،وبدالً من وجود سيل من تفويض الصالحيات واملهام ،التي من
املمكن أن يتم استغالهلا ،والتغول عىل احلقوق واحلريات من خالهلا.
ثالث ًا :مسؤولية األشخاص املعنوية:
وضعت االتفاقية النصوص اخلاصة بمسؤولية اهليئات االعتبارية

(Corporate

) ،liabilityوأوصت بتبنيها من قبل الترشيعات الوطنية ،ونظمت ذلك يف املادة ()12
منها ،وجاء فيها ما ييل-1" :يعتمد كل طرف ما قد تقتضيه الرضورة من تدابري ترشيعية
وخالفها للتأكد من إمكانية مساءلة شخص اعتباري عن جريمة جنائية مقامة بام يتفق
مع هذه االتفاقية ،وذلك عندما ترتكب ملنفعة هذا الشخص االعتباري من جانب
شخص طبيعي ،والذي يعمل سواء بصفة فردية أو بصفة وظيفية هليئة تابعة للشخص
االعتباري ،الذي يتوىل منصب ًا ريادي ًا ضمن الشخص االعتباري ،كام نصت عىل أنه
جيوز مساءلة الشخص االعتباري جنائي ًا أو مدني ًا أو إداري ًاً ،
طبقا للمبادئ القانونية
املعمول هبا لدى الطرف ،وأن هذه املساءلة ال ختل باملساءلة اجلنائية لألشخاص
الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلريمة.
ومل يرد أي نص يتعلق باألشخاص املعنويني يف قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين
وبالتايل فإن األحكام العامة الواردة يف قانون العقوبات األردين هي التي تطبق ،حيث
تنص املادة ( )74منه عىل ما ييل-1 " :ال حيكم عىل أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم عىل
الفعل عن وعي وإرادة-2 .يعترب الشخص املعنوي باستثناء الدائرة احلكومية أو
املؤسسة الرسمية أو العامة مسؤوالً جزائي ًا عن أعامل رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو
مديريه أو أي من ممثليه أو عامله عندما يأتون هذه األعامل باسمه أو بإحدى وسائله
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بصفته شخص ًا معنوي ًا-3 .ال حيكم عىل األشخاص املعنويني إال بالغرامة واملصادرة
وإذا كان القانون ينص عىل عقوبة أصلية غري الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة
املذكورة وأنزلت باألشخاص املعنويني يف احلدود املعينة يف املواد من ( )22إىل ()24
من هذا القانون".
ونالحظ أن القانون األردين قد أخرج األشخاص املعنوية العامة من نطاق
املسؤولية اجلزائية  ،وكان ذلك بموجب التعديل الذي طرأ عىل هذه املادة بتاريخ 2
()43

أيار /مايو  2011حيث كانت املادة قبل ذلك ال خترج الشخص املعنوي العام من دائرة
املسؤولية اجلزائية ،وما نراه العودة لنص املادة القديم ،ورضورة تنظيم مسؤولية
األشخاص املعنوية يف جرائم أنظمة املعلومات.
رابع ًا :مزود اخلدمة:
"مزود اخلدمة" من العنارص األساسية املكونة ألي عملية اتصاالت تتم يف العامل
االفرتايض ،وعليه فمن املهم جد ًا حتديد املقصود بمزود اخلدمة وبيان االلتزامات
املرتتبة عليه .وهذا ما تم يف االتفاقية ،حيث عرفت املادة األوىل منها مقدم اخلدمة بأنه:
" .1أي كيان عام أو خاص يقدم للمستخدمني القدرة عىل االتصال عن طريق نظام
احلاسوب .2 .أي كيان آخر يعالج البيانات أو ُيزهنا بالنيابة عن خدمة االتصال هذه
أو مستخدمي هذه اخلدمة" .ولذلك فإن مقدم اخلدمة هو األساس يف أي عملية اتصال
( )43كانت املادة قبل التعديل تنص عىل ما ييل -1" :ال حيكم عىل أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم عىل الفعل عن
وعي وإرادة -2 .إن اهليئات املعنوية مسؤولة جزائي ًا عن أعامل مديرهيا وأعضاء إدارهتا وممثليها وعامهلا عندما
يأتون هذه األعامل باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخص ًا معنوي ًا -3 .ال حيكم عىل
األشخاص املعنويني إال بالغرامة واملصادرة .وإذا كان القانون ينص عىل عقوبة أصلية غري الغرامة استعيض
بالغرامة عن العقوبة املذكورة وأنزلت باألشخاص املعنويني يف احلدود املعينة يف املواد من  22إىل ."24
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تتم يف الفضاء االفرتايض باستخدام وسائل وأجهزة تكنولوجيا املعلومات احلديثة،
وبسبب قيامه هبذه املهمة يتوفر لديه كم هائل من البيانات واملعلومات الشخصية التي
تتعلق باملستخدمني ،ومن هنا كان ال بد من وجود الضوابط القانونية التي تنظم عمله
من ناحية ،وتفرض عليه جمموعة من االلتزامات القانونية لضامن احلفاظ عىل حريات
األفراد من ناحية أخرى.
وبناء عليه كرست االتفاقية جمموعة من التدابري التي جيب عىل الدول األطراف
القيام هبا يف هذا الصدد ،عن طريق وضع الترشيعات الالزمة إللزام مزود اخلدمة
باملحافظة عىل البيانات الشخصية لعمالئه ،واستخدام اآلليات الالزمة للحفاظ عليها
وعدم إفشائها ،ووضع التدابري القانونية الالزمة إللزام مزود اخلدمة برضورة التعاون
مع السلطات املختصة ومساعدهتا يف مجع أو تسجيل البيانات املرورية ،ومساعدة
السلطات املختصة بأي حتقيق تقوم بإجرائه من خالل تقديم هذه املعلومات والبيانات
وذلك وفق ًا للترشيعات املحددة (املواد . )20 – 17
()44

( )44ومن ذلك حكم املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف القضية التي أقامها املدعو كي يو ضد حكومة
فنلندا ( )CASE OF K.U. v. FINLANDوموجز هذه القضية ما ييل" :عندما كان املدعي يبلغ من العمر اثني
عرش عام ًا تم نرش إعالن يتعلق به دون علمه عىل إحدى صفحات املواعدة عىل شبكة اإلنرتنت ،وكان اإلعالن
ذا طبيعة جنسية ،وذكر فيه تفاصيل كثرية عن املدعي ،وتم عرض صورته ورقم هاتفه وذكر اإلعالن أن املدعي
يبحث عن شخص يعلمه "كيف تتم األمور" .علم املدعى باإلعالن عندما اتصل به شخص ُيربه أنه مستعد
لتعليمه "كيف تتم األمور" .طلب والد املدعي من الرشطة معرفة الشخص نارش اإلعالن لرفع دعوى ضده
ولكن مقدمي اخلدمة رفضوا ألن ذلك كان يعد تعدي ًا عىل احلق يف رسية االتصاالت يف القانون الفنلندي .فقام
برفع دعوى أمام املحكمة لتمكينه من معرفة الفاعل ولكن املحكمة االبتدائية رفضت السامح هلم بالكشف عن
شخصية نارش اإلعالن وأيدت حمكمة االستئناف والنقض هذا احلكم .فرفع دعواه أمام املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان ينعى فيها فشل حكومة فنلندا باحلفاظ عىل حياته الشخصية ،وفشلها يف محايته ،وقضت املحكمة
يف هذه القضية بام ييل .1 :وجود خمالفة للامدة الثامنة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلفاظ عىل
اخلصوصية .أ-إلزام الدولة املدعى عليها أن تدفع للمدعي يف خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور احلكم البات
طبقا للامدة  44فقرة  2من االتفاقية مبلغ  3000يورو (ثالثة آالف يورو) باإلضافة إىل أية رضيبة يتم حتميلها
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أما قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين فلم يتطرق هلذا املوضوع ،ومل يقم بتعريف
مزود اخلدمة أو بيان االلتزامات املرتتبة عليه ،وترك ذلك لألحكام العامة ،وهو أمر ال
بد من تنظيمه وإعادة النظر به.
رابع ًا :صفة الضابطة العدلية:
"مزود اخلدمة" من العنارص األساسية املكونة ألي عملية اتصاالت تتم يف العامل
االفرتايض ،وعليه فمن املهم جد ًا حتديد املقصود بمزود اخلدمة وبيان االلتزامات
املرتتبة عليه .وهذا ما تم يف االتفاقية ،حيث عرفت املادة األوىل منها مقدم اخلدمة بأنه:
" .1أي كيان عام أو خاص يقدم للمستخدمني القدرة عىل االتصال عن طريق نظام
احلاسوب .2 .أي كيان آخر يعالج البيانات أو ُيزهنا بالنيابة عن خدمة االتصال هذه
أو مستخدمي هذه اخلدمة" .ولذلك فإن مقدم اخلدمة هو األساس يف أي عملية اتصال
تتم يف الفضاء االفرتايض باستخدام وسائل وأجهزة تكنولوجيا املعلومات احلديثة،
وبسبب قيامه هبذه املهمة يتوفر لديه كم هائل من البيانات واملعلومات الشخصية التي
تتعلق باملستخدمني ،ومن هنا كان ال بد من وجود الضوابط القانونية التي تنظم عمله
من ناحية ،وتفرض عليه جمموعة من االلتزامات القانونية لضامن احلفاظ عىل حريات
األفراد من ناحية أخرى.

الفصل الثالث
تقييم التجريم والعقاب يف القانون مقارنة
مع قانون جرائم نظم املعلومات رقم ( )10لسنة 2010

سوف نتناول هذا الفصل يف مبحثني ،املبحث األول نخصصه لتقييم القواعد
عىل هذا املبلغ فيام يتعلق بالرضر غري املايل  ." ...انظر يف ذلك :املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،الطعن رقم:
 2872لسنة 2002 :قضائية بتاريخ.2009-3-2 :
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املوضوعية التي استحدثها القانون ،ونخصص املبحث الثاين ملدى كفاية أحكام
الرشوع واالشرتاك اجلرمي يف القانون.

املبحث األول
تقييم القواعد املوضوعية التي استحدثها القانون

أوالً :مدى شمول وكفاية التعريفات املستخدمة :طرأ تعديل عىل تعريف "نظم
املعلومات" ،وتعريف "املوقع اإللكرتوين" ونناقش ذلك كام ييل:
أ .تعريف نظم املعلومات :عرف القانون القديم نظم املعلومات بأهنا " :جمموعة
الربامج واألدوات املعدة إلنشاء البيانات أو املعلومات إلكرتوني ًا ،أو إرساهلا أو
تسلمها أو معاجلتها أو ختزينها أو إدارهتا " ،أما القانون فلم ُجي ِر أي تعديل عىل التعريف
سوى إضافة عبارة "أو عرضها بالوسائل اإللكرتونية" .وهنا يثور التساؤل حول مدى
تأثري هذه اإلضافة.
بالرجوع ألصحاب االختصاص واخلرباء الفنيني فقد تم تعريف نظم املعلومات
عىل أهنا" :استخدام مصطلح نظام املعلومات املحوسبة
 ،systemوالذي كثري ًا ما يصطلح عىل تسميته نظام املعلومات املعتمدة عىل احلاسوب

computerize information

information systems

 ،Computer-basedويرمز له اختصار ًا ) ،(CBISفهو النظام

الذي يعتمد عىل املكونات املادية أو األجهزة ،واملكونات الربجمية للحاسوب ،يف
معاجلة البيانات ،ومن ثم بث واسرتجاع املعلومات
 disseminating.وعموم ًا ،فإن نظام املعلومات هو عبارة عن آلية وإجراءات منظمة،
Information processing and

تسمح بتجميع ،وتصنيف ،وفرز البيـانات ومعاجلتها ،ومن ثم حتويلها إىل معلومـات
يسرتجعها اإلنسان عند احلاجة ،ليتمكن من إنجاز عمل أو اختاذ قرار أو القيام بأية
وظيفة تفيد حركة املجتمع ،عن طريق املعرفة التي سيحصل عليها من املعلومات
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املسرتجعة من النظام .وقد يتم اسرتجاع املعلومات ،يف نظام املعلومات يدوي ًا ،أو
ميكانيكي ًا ،أو إلكرتوني ًا ،وهو -أي هذا األخري -هو الغالب يف نظم املعلومات
املعارصة" .
()45

ومن هنا فإن نظم املعلومات تقوم عىل العنرص املادي والعنرص املعنوي
"الربجميات" ،وتستخدم هذه العنارص يف التعامل مع املعلومات بكافة صورها ،والتي
من املمكن أن يتم اختزاهلا بركنني أساسيني؛ املعاجلة واالسرتجاع ،وكل هذه العنارص
ختتزل بعبارة "إدارة املعلومات اإللكرتونية" وهي واردة أص ً
ال يف التعريف السابق يف
القانون القديم ،وبذا فإن إضافة عبارة "أو عرضها بالوسائل اإللكرتونية" ،ما هو إال
جزء من االسرتجاع ،وهو جزء من عملية إدارة املعلومات بأكملها وال ُيشكل إضافة
جوهرية للتعريف .
()46

ب .تعريف املوقع اإللكرتوين :عرف القانون القديم املوقع اإللكرتوين بأنه" :مكان
إتاحة املعلومات عىل الشبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد" ،أما القانون فغري كلمة
"مكان" بكلمة "حيز".
البد من اإلشارة إىل أن املصطلح اإلنجليزي للموقع اإللكرتوين هو "،"Site
وترمجته يف معظم القواميس اإلنجليزية "مكان أو موقع" ،ومل نجد أي ترمجة بمعنى
كلمة حيز .أما كلمة "حيز" فهي أقرب ما تكون لكلمة  "Cyberيف اإلنجليزية ،ذلك
( )45انظر تفصيالً :عامر قنديلجي وعالء الدين اجلنايب ،نظام املعلومات اإلدارية ،دار املسرية ،عامن،2013 ،
ص  27وما بعدها.
( )46رشيدة بوكر ،جرائم االعتداء عىل نظم املعاجلة اآللية يف الترشيع اجلزائري املقارن ،منشورات احللبي
احلقوقية ،الطبعة األوىل  ،2012ص .472 .سعيداين نعيم ،آليات البحث والتحري عن اجلريمة املعلوماتية يف
القانون اجلزائري ،رسالة ماجستري ،منشورات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،اجلزائر ،2013 ،ص 31
وما بعدها .ص  .34هنال عبد القادر املومني .اجلريمة املعلوماتية ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
 ،2010ص .55
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أن العديد من القوانني األجنبية تطلق عىل هذه اجلرائم عبارة " ،"Cyber Crimesأي
اجلرائم التي ترتكب يف العامل االفرتايض ،أو يف الفراغ ،ولذلك فإن كلمة حيز أقرب
ملعنى اجلرائم االفرتاضية من معنى "املوقع اإللكرتوين" .
()47

وبالرجوع إىل معاجم اللغة العربية ،القديمة منها واملعارصة واإللكرتونية ،للتمييز
بني كلمتي "مكان" و "حيز" فإننا وجدنا أن كلمة مكان تُشري إىل ما ييل:
"مكان [مفرد] واجلمع أماكن وأمكنة وهو املوضع أو الظرف /بعد مكاين ،فيقال:
يستحيل عىل املرء أن يوجد يف مكانني مع ًا يف آن واحد ،وجاءهم املوج من كل مكان".
حل ِّي ُز ما انضم إىل الدار من َمرافقها ،وكل ناحية
أما كلمة حيز فتعني " :املوضع ،وا َ
َح ِّيز .
()48

وقد يكون املرشع قصد من استعامله لكلمة "حيز" أن يكون املعنى منصب ًا عىل
املفهوم املعنوي له أكثر من املفهوم املادي ،ذلك أن "مكان" ترتبط بشكل أكرب باملعنى
املادي ،وكلمة حيز أكثر ارتباط ًا باملعنى املعنوي.
يف حتليلنا للتعاريف واملفاهيم التي تم بياهنا وتفسريها فلنا عىل ذلك املالحظات
التالية:
 .1أحسن املرشع األردين صنع ًا بتغيري مفاهيم "نظام الكمبيوتر" املستعمل يف
االتفاقية و"نظم املعلومات" املستخدم يف القانون القديم ،إىل مصطلح "اجلرائم
اإللكرتونية"؛ ذلك أن استخدام وسائل االتصال يف عرصنا احلديث مل تعد تقترص عىل
جهاز احلاسوب بل تتعداه لتشمل العديد من األجهزة والنظم والطرق التي أصبح يتم
فيها االتصال ،وقد تكون االتفاقية جلأت الستخدام مصطلح "الكمبيوتر" كوهنا
)47(http://arabic.britannicaenglish.com/site ،http://www.oxforddictionaries.com/arabic.
()48انظر يف ذلك :معجم اللغة العربية املعارصة ،ومعجم الوسيط،http://www.maajim.com/dictionary .
ومعجم لسان العرب.http://www.baheth.info/all.jsp?term :
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وضعت عام  2001وكان هذا اجلهاز هو الوحيد يف إجراء االتصال عرب شبكات
اإلنرتنت ،واألمر حيتاج لتعديل بعد ( )14عام ًا من ذلك التاريخ.
 .2ظهر االختالف جلي ًا يف املسميات التي أطلقت عىل املفاهيم واملصطلحات
املستخدمة ،وحقيقة األمر أن هذا ال يقترص عىل الترشيع يف األردن فقط ،بل يتعداه
ليشمل كافة قوانني اجلرائم اإللكرتونية يف عاملنا العريب ،حتى إهنم مل يتفقوا عىل اسم
القانون ذاته ،وما نراه رضورة االتفاق عىل مسميات موحدة بني الترشيعات العربية،
ذلك أن التعاون بينها رضورة كبرية يف سبيل مكافحة هذه اجلرائم.
 .3من القواعد العامة أن املرشع ال يلجأ إىل وضع التعريفات واملصطلحات
للمفاهيم القانونية إال عىل سبيل االستثناء ،ويف حاالت حمددة عىل سبيل احلرص عندما
يكون هناك خالف حول مفهوم قانوين معني؛ ومثال ذلك قيام قانون العقوبات األردين
رقم ( )16لسنة  1960بتعريف "اإلجراءات القضائية" ،و"بيت السكن" ،و"الطريق
العام" ،و"املكان العام" ،وغريها من املفاهيم التي ارتأى املرشع األردين أهنا قد تثري
نوع ًا من اللبس أو ُيالطها غموض أو شك ،فعمد إىل حتديد املقصود منها .أما أن يلجأ
املرشع إىل التوسع يف عدد التعريفات فهو أمر غري حمبذ وال حممود ،حيث إن التعريف
يتغري بتغري الزمان وتغري املكان ،وقد يكون التعريف غري شامل وكامل لكل ما حيتوي
ذلك املفهوم القانوين من معان ،ولذلك من األفضل لو تقوم الترشيعات بتحديد
عنارص وأركان كل جريمة ،أما التعريف فيتم تركه للقضاة وفقهاء القانون.
ونالحظ قيام املرشع األردين بوضع تعريف لعدد من املفاهيم التي ال يثور اخلالف
حول مضموهنا من الناحية الفنية ،مثل نظام املعلومات والبيانات والشبكة املعلوماتية
واملوقع اإللكرتوين ،يف حني أن هناك العديد من املفاهيم التي حتتاج لتحديد املقصود
منها ،اتساق ًا مع مبدأ التجريم واملرشوعية ،ومن هذه املفاهيم رضورة حتديد املقصود

488

34

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/9

Masadeh: ??? ????? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ??????????? ??????? ??? (27) ???? 2015

[د .أنور حممد صدقي املساعد ة]

بكل من :مزود اخلدمة ،وبيانات املرور ،واملحرر اإللكرتوين ،والتوقيع اإللكرتوين،
والبطاقة اإللكرتونية ،والطفل.
ثاني ًا :حتليل ومناقشة ما استحدثه القانون:
يف حتليلنا للمستجدات التي جاء هبا القانون ،وهل هي نقاط جوهرية أم ال؟ سوف
نقوم بتمحيصها وحماولة بيان املراد منها ،كام ييل:
 .1بعض التغيريات الشكلية :قام املرشع بإجراء بعض التعديالت الشكلية التي ال
أثر هلا يف املعنى وال يف التجريم ،مثل قيامه بحذف كلمة "يعاقب" من بداية كل مادة
ووضعها بعد الفعل املجرم ،أو تغيري عبارة "إللغاء" حيثام وجدت يف أكثر من موقع
واالستعاضة عنها بعبارة "هبدف إلغاء".
 .2التغيري بعنارص التجريم جلرائم موجودة :مل يلجأ القانون لتغيري عنارص التجريم
إال يف جريمة واحدة (املادة التاسعة) ،حيث كان النص القديم يشري إىل عقوبة كل من
أرسل أو نرش عن طريق نظام معلومات أو الشبكة املعلوماتية قصد ًا كل ما هو مسموع
أو مقروء أو مرئي يتضمن أعامالً إباحية يشارك فيها أو تتعلق باالستغالل اجلنيس ملن
مل يكمل الثامنة عرشة من العمر باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة
وبغرامة ال تقل عن ( )300ثالثامئة دينار وال تزيد عىل ( )5000مخسة آالف دينار .أما
النص اجلديد فقد ألغى عبارة "يشارك فيها" ،أي إن ظاهر احلال يشري إىل رغبة من
املرشع بالتوسع يف التجريم ،ووقوع اجلريمة سواء أشارك هبا الفاعل أم ال ،فقد يقوم
الفاعل بنرش أو إرسال أعامل إباحية ،أشارك فيها أم مل يشارك ،وبذلك تقع اجلريمة،
وما نراه أن املرشع قد أحسن صنع ًا بذلك حفاظ ًا عىل قيم املجتمع وعاداته وتقاليده،
وليكون القانون مرآة للمجتمع ومعرب ًا عن واقعه وحاله.
 .3تعديل العقوبة :تم اللجوء إىل تغيري العقوبة يف عدد قليل من اجلرائم كام ييل:
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أ.

تم تعديل العقوبة يف املواد (/3ج) و ( )4و ( )5بحيث كانت" :احلبس مدة

ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال
تزيد عىل ( )1000ألف دينار أو بكلتا العقوبتني" ،وأصبحت " :باحلبس مدة ال تقل
عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال تزيد عىل
( )1000ألف دينار" .أي إن الترشيع اجلديد حد من سلطة القايض التقديرية ،فقد
كان القايض خمري ًا بني عقوبات ثالث ،إما أن ُيتار احلبس ما بني ثالثة أشهر وسنة ،أو
أن ُيتار الغرامة بني ( )200مائتي دينار و( )1000ألف دينار ،أو أن جيمع العقوبتني
مع ًا ،ولكنه مل ِ
يعط القايض هذه اخليارات الثالثة ،وأعطاه خيار ًا واحد ًا وهو احلبس بني
ثالثة أشهر وسنة والغرامة التي ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال تزيد عىل ()1000
ألف دينار ،ويف هذا نوع من تشديد يف العقوبة ،ولكنه ال يشكل فرق ًا كبري ًا ،وال نقلة
نوعية يف السياسة العقابية.
ب .تم تعديل العقوبة يف املادة السادسة بحيث كانت" :احلبس مدة ال تقل عن
ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني أو بغرامة ال تقل عن ( )500مخسامئة دينار وال تزيد
عىل ( )2000ألفي دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني" .وأصبحت" :احلبس مدة ال تقل
عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن ( )500مخسامئة دينار وال
تزيد عىل ( )2000ألفي دينار" .أي إن املرشع رفع احلد األدنى للحبس من ثالثة أشهر
وأصبح سنة ،كام رفع احلد األعىل للحبس من سنتني إىل ثالث سنوات ،ولكنه يف
الوقت ذاته ضيق من صالحيات القايض ،فقد كان القايض يستطيع أن يفرض عقوبة
احلبس والغرامة مع ًا ،ولكنه وحسب التعديل اجلديد ليس للقايض هذه الصالحية،
فهو إما أن يفرض عقوبة احلبس أو الغرامة ،ولكنه ومن املستغرب أن املرشع رفع عقوبة
احلبس بحديه األدنى واألعىل ،ولكنه مل يغري من عقوبة الغرامة ال بحدها األدنى وال
بحدها األعىل.
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ج .تم تعديل العقوبة يف املادة التاسعة بحيث كانت " :احلبس مدة ال تقل عن
ثالثة أشهر دون وضع سقف أعىل هلا ،ولكن التعديل طاهلا لتصبح" :احلبس مدة ال
تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة" باإلضافة للغرامة ،ووضع حد ًا أعىل للعقوبة
يقلل أيض ًا من السلطة التقديرية لقايض املوضوع.
 .4التوسع يف جرائم أمن الدولة :جلأ املرشع إىل التوسع بجرائم أمن الدولة التي
ترتكب بوسائل إلكرتونية ،بحيث كانت تقترص عىل صورتني ولكنه أضاف صورتني
أخريني نصت عليهام املادة ( .)12وباملقارنة بني الصورتني نجد أن الصورتني
القديمتني تتعلقان بالدخول من قبل األشخاص غري املرصح هلم

()Illegal Access

ملواقع غري متاحة للجمهور متس األمن الوطني أو العالقات اخلارجية للمملكة أو
السالمة العامة أو االقتصاد الوطني ،وكانت العقوبة تتمثل باحلبس مدة ال تقل عن
أربعة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )500مخسامئة دينار وال تزيد عىل ( )5000مخسة
آالف دينار ،وتشدد العقوبة إذا كان دخول الشخص غري املرصح له هبدف العبث هبذه
البيانات فتصبح األشغال الشاقة املؤقتة والغرامة التي ال تقل عن ( )1000ألف دينار
وال تزيد عىل ( )5000مخسة آالف دينار .والصورتان اجلديدتان (الفقرة ج والفقرة د)
تتعلقان بالدخول هلذه املواقع من قبل األشخاص املرصح هلم بالدخول ،ولكن الغاية
انحرفت ،واهلدف من الدخول كان لالطالع عىل هذه البيانات غري املتاحة للجمهور
بغري سبب مربر ،ووضع عقوبة لذلك هي احلبس الذي ال تقل مدته عن أربعة أشهر
والغرامة التي ال تقل عن (  )500مخسامئة دينار  ،وتشدد العقوبة يف حال قيام ذلك
الشخص ،املرصح له أصالً ،بالدخول هبدف العبث بالبيانات (إلغاء تلك البيانات أو
املعلومات أو إتالفها أو تدمريها أو تعديلها أو تغيريها أو نقلها أو نسخها) لتصبح
األشغال الشاقة املؤقتة والغرامة ال تقل عن ( )1000ألف دينار وال تزيد عىل ()5000
مخسة آالف دينار .ولنا عىل هذه اإلضافة املالحظات التالية:
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أ .أحسن املرشع بإضافته هلذه الفقرة ،وذلك محاية للمعلومات التي تشكل مساس ًا
بأمن الدولة ،ذلك أن الدخول لالطالع عىل هذه املعلومات قد يكون من قبل أشخاص
مرصح هلم ،باإلضافة إىل األشخاص الذين ُيرتقون أنظمة املعلومات بغري ترصيح.
ب .الصياغة الترشيعية تقتيض دمج الفقرتني اجلديدتني بالفقرتني القديمتني ،وكان
باإلمكان أفضل مما كان ،بإضافة مجلة واحدة وهي" :سواء أتم الدخول من شخص
مرصح له أم غري مرصح له" ،وخاصة أن العقوبتني مل ختتلفا وبقيتا ذاهتام يف احلالتني.
ج .كيف لنا أن نوفق بني هذه املادة وبني قانون محاية أرسار ووثائق الدولة لسنة
 ،1971والذي ال زال قيد التطبيق .وهنا يثور التساؤل حول اعتبار الوثائق التي اعتربت
من قبيل األرسار أنظمة معلومات أم ال ،خاصة أن الوثائق اآلن حتفظ مجيعها من خالل
أجهزة حواسيب ضخمة ،وخوادم كبرية ،وبالرجوع هلذا القانون فإننا نجد أنه وسند ًا
للمواد الثالثة والسادسة والتاسعة ،فإن املعلومات غري املتاحة للجمهور تعترب من قبيل
أرسار الدولة التي ال جيوز االطالع عليها والتعاطي هبا إال من قبل األشخاص املخولني
بذلك ،ووفق ًا لطبيعة عملهم ،وإن العقوبات التي فرضها قانون سنة  1971أكثر جسامة
باملقارنة مع هذه العقوبات يف قانون  ،2015وما نراه أن املرشع كان عليه أن يكتفي بام
جاء بقانون محاية أرسار ووثائق الدولة لسنة  ،1971وواجب عليه إعادة النظر يف هذه
املادة يف قانون اجلرائم اإللكرتونية ،خاصة أن املادة ( )15منه قد غطت هذا املوضوع
بالنص عىل ما ييل" :كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي ترشيع نافذ
باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكرتوين أو اشرتك أو
تدخل أو حرض عىل ارتكاهبا ،يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف ذلك الترشيع" .فلو
أن شخص ًا ارتكب هذه اجلريمة فإن تنازع القوانني سوف يثور يف هذه احلالة ،والقاعدة
–كام بينا آنف ًا -تنص عىل أن اخلاص يلغي اخلاص ،وهذا يعني تطبيق القانون اجلديد ،إال
إذا اعترب قانون اجلرائم اإللكرتونية قانون ًا عام ًا بالنسبة لقانون محاية أرسار وثائق الدولة.
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 .5إضافة جرائم جديدة :أضاف املرشع يف املادة ( )11جريمة جديدة مل تكن
موجودة بالقانون القديم وتتعلق بجرائم القدح والذم والتحقري" :يعاقب كل من قام
قصد ًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نرش بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية
أو املوقع اإللكرتوين أو أي نظام معلومات تنطوي عىل ذم أو قدح أو حتقري أي شخص
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد عىل
( )2000ألفي دينار".
ويف إطار حتليلنا لذلك ملعرفة مدى صحة ما قام به املرشع ،فإننا نعود لعنارص هذه
اجلريمة يف قانون العقوبات لنجد أنه قد فرق بني الذم والقدح والتحقري ،حيث عرفت
املادة ( )180من قانون العقوبات الذم والقدح بام ييل-1 " :الذم هو إسناد فعل معني
إىل شخص  -ولو يف معرض الشك واالستفهام من شأنه أن ينال من رشفه وكرامته أو
يعرضه إىل بعض الناس واحتقارهم ،سواء أكان الفعل املعني املذكور جريمة قانونية أم
ال-2 .القدح هو االعتداء عىل كرامة الغري أو رشفه أو اعتباره -ولو يف معرض الشك
واالستفهام  -من دون بيان فعل معني .وإذا مل يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح
اسم املعتدى عليه رصحي ًا أو كانت إسنادات الواقعة مبهمة ،ولكن كانت هنالك قرائن
ال يبقى معها تردد يف نسبة تلك اإلسنادات إىل املعتدى عليه ويف تعيني ماهيتها وجب
عندئذ أن ينظر إىل مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم املعتدى عليه ،وكأن الذم
أو القدح كان رصحي ًا من حيث املاهية" .كام عرفت املادة ( )182من قانون العقوبات
التحقري بام ييل " :التحقري هو كل حتقري أو أسباب -غري الذم والقدح  -وقع بالكالم
أو احلركات أو التهديد الذي يوجه إىل املعتدى عليه وجه ًا لوجه ،أو بكتابة أو رسم مل
جيعال علنيني أو خمابرة برقية أو تلفونية إذا وجه للمعتدى عليه".
وسند ًا لذلك فقد وضع قانون العقوبات العديد من العقوبات للذم والقدح
والتحقري ،تصل لثالث سنوات أو سنتني وبعضها ال يتعدى الشهر .ووفق ًا هلذا
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التفصيل فإن قانون العقوبات فصل يف هذا املجال أكثر من قانون اجلرائم اإللكرتونية،
كام لو أنه القانون اخلاص ،وكام لو أن قانون اجلرائم اإللكرتونية هو القانون العام ،وكان
حري ًا بقانون اجلرائم اإللكرتونية أن حيدد حاالت الذم والقدح والتحقري التي ينوي
جتريمها ،وحيدد عقوباهتا ،أو أن يكتفي بام نصت عليه املادة ( )15منه.
 .6التعديل بألفاظ التجريم :عمد املرشع بالقانون يف الفقرة (ج) من املادة ( )13إىل
تغيري مصطلح "الفاعل" إىل "مرتكب اجلريمة" ،وهذا يدل عىل الدقة املتناهية يف
الصياغة الترشيعية ،ومن هنا فال بد أن نلجأ إىل التفرقة بني "فاعل اجلريمة" و
"ومرتكب اجلريمة" حتى نصل إىل الغاية التي تغياها املرشع من ذلك.
عرف قانون العقوبات األردين فاعل اجلريمة يف املادة ( )70منه عىل أنه" :فاعل
اجلريمة هو من أبرز إىل حيز الوجود العنارص التي تؤلف اجلريمة أو ساهم مبارشة يف
تنفيذها" .أما املادة ( )71فقد نصت عىل ما ييل" :إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين
جناية أو جنحة ،أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة أفعال فأتى واحد منهم فع ً
ال
أو أكثر من األفعال املكونة هلا وذلك بقصد حصول تلك اجلناية أو اجلنحة اعتربوا
مجيعهم رشكاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة هلا يف القانون ،كام لو كان
ال مستق ً
فاع ً
ال هلا" .
()49

وبالتفسري الضيق هلاتني املادتني نجد أن قانون العقوبات األردين أطلق وصف
"فاعل اجلريمة" عىل من يرتكبها منفرد ًا ،فإذا ما ارتكبت اشرتاك ًا فحق عليهم لفظ
مرتكبي اجلريمة ،ولذلك فإن وصف مرتكب اجلريمة قد يكون أكثر دقة من وصف
( )49انظر يف ذلك :كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات األردين ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة،
عامن ،1998 ،ص  369وما بعدها .نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،دراسة حتليلية يف النظرية
العامة للجريمة واملسؤولية اجلزائية ،دار الثقافة ،عامن ،2009 ،ص  279وما بعدها .عبود الرساج ،رشح قانون
العقوبات ،القسم العام ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق ،2007 ،ص  395وما بعدها.
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فاعل اجلريمة ،وقد يكون املرشع أحسن هبذه الدقة الترشيعية التي متيز هبا.
ولكننا نتساءل عن عدم سبب تغيري هذا املصطلح يف كافة أرجاء القانون ،واقتصاره
فقط عىل هذه املادة ،حيث نجدها يف الفقرة (ب) من املادة الثالثة " :فيعاقب الفاعل
باحلبس" ،كام نجدها يف الفقرة (ب) من املادة ( " :)12فيعاقب الفاعل" ،ويف الفقرة
(د) من املادة ذاهتا .نحسب املعنى يف نفس املرشع ،حلكمة يعلمها هو.
 .7إلغاء جرائم سابقة :اجته املرشع يف القانون إىل إلغاء جرائم كانت موجودة سابق ًا
يف قانون جرائم أنظمة املعلومات ،ويتلخص ذلك بإلغاء املادة العارشة منه ،والتي
تتعلق بإنشاء موقع إلكرتوين لتسهيل القيام بأعامل إرهابية أو دعم جلامعة أو تنظيم أو
مجعية تقوم بأعامل إرهابية أو الرتويج التباع أفكارها ،أو متويلها .وحسن ًا فعل املرشع
إذ يوجد قانون خاص متكامل لإلرهاب ال يزال ساري املفعول .
()50

املبحث الثاين
مدى كفاية أحكام الرشوع واالشرتاك اجلرمي يف القانون

سوف نتناول يف هذا املبحث أحكام الرشوع واالشرتاك اجلرمي وفق ًا ملا وردت يف
القانون ،والطريقة التي عاجلها هبا.
أوالً :األحكام املنظمة للرشوع يف القانون:
حثت االتفاقية يف املادة ( )11منها عىل أن تقوم الدول ومن خالل ترشيعاهتا بتجريم
الرشوع والتحريض واملساعدة عىل ارتكاب اجلرائم اإللكرتونية (Attempt and aiding
)abetting

 ،orولكن قانون اجلرائم اإللكرتونية األردين مل ُيصص أحكام ًا خاصة

للرشوع مما يعني العودة لألصل وتطبيق األحكام العامة الواردة يف قانون العقوبات،
()50القانون رقم ( )55لسنة  2006والتعديل الذي طرأ عليه بالقانون رقم ( )18لسنة .2014
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وبالرجوع إىل األحكام العامة فإننا نجد أن املادة ( )68من قانون العقوبات األردين
تنص عىل ما ييل" :الرشوع :هو البدء يف تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة املؤدية إىل
ارتكاب جناية أو جنحة ،فإذا مل يتمكن الفاعل من إمتام األفعال الالزمة حلصول تلك
اجلناية أو اجلنحة حليلولة أسباب ال دخل إلرادته فيها عوقب عىل الوجه اآليت إال إذا
نص القانون عىل خالف ذلك.1 :األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة من سبع سنوات
إىل عرشين سنة إذا كانت عقوبة اجلناية التي رشع فيها تستلزم اإلعدام ،ومخس سنوات
من ذات العقوبة عىل األقل إذا كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال
املؤبد .2 .أن حيط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إىل الثلثني .كام تنص املادة
( )71عىل ما ييل" :ال يعاقب عىل الرشوع يف اجلنحة إال يف احلاالت التي ينص عليها
القانون رصاحة -2 .إذا نص القانون عىل عقوبة الرشوع يف اجلنحة تكون العقوبة بام
ال يزيد عىل نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا فيام لو متت فع ً
ال ما مل ينص القانون
عىل غري ذلك" .
()51

بالرجوع إىل العقوبات الواردة يف قانون اجلرائم اإللكرتونية فإننا نجد معظمها من
قبيل اجلنحة (املواد :الثالثة ،والرابعة ،واخلامسة ،والسادسة ،والتاسعة ،والعارشة،
واحلادية عرشة) ،وأن املواد التي تعترب من قبيل اجلناية تشكل عددا بسيط ًا من جممل
األفعال املجرمة يف القانون (املادة السابعة ،والفقرتان ب ،ج من املادة التاسعة ،واملادة
الثانية عرشة) .وبناء عليه ،وسند ًا لألحكام العامة ،وحيث إنه ال يوجد نص عىل
الرشوع يف اجلنح يف قانون اجلرائم اإللكرتونية ،فإنه ال عقاب عىل الرشوع يف هذه
اجلنح.
( )51ومثال ذلك املادة ( )411التي تعاقب عىل الرشوع يف جرائم الرسقة ،وكذلك احلال العديد من املواد
األخرى يف قانون العقوبات األردين مثل :املادة ( )114واملادة ( )124واملادة ( )310واملادة ( )311واملادة
( )342وغريها.
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وحقيقة األمر أننا كنا ننتظر من املرشع أن يتالىف هذا األمر يف القانون ،وأن يتم النص
عىل الرشوع باجلنح فيه ،إال أن ذلك مل حيدث ،وبقي األمر عىل ما هو عليه ،فإذا أخذنا
بالقاعدة التي تقول" :إن املرشع ال يلغو" فإننا نصل لنتيجة مفادها أن املرشع األردين
ارتأى عدم العقاب عىل الرشوع يف هذه اجلرائم وهو أمر خمالف ملرامي الترشيع
اإللكرتوين وأهدافه من ناحية املضمون ،مما يستدعي من املرشع رضورة التدخل
لتجريم الرشوع يف هذه اجلرائم.
وال بد لنا أن نشري إىل أن االتفاقية مل تلزم الدول األطراف بتجريم الرشوع يف هذه
اجلرائم مجيعها ،وتركت املوضوع للدول ،حيث نصت يف الفقرة الثانية من املادة ()11
منها عىل ما ييل" :سوف يتبنى كل طرف تدابري ترشيعية وغريها من التدابري األخرى
حيثام لزم األمر العتبار الشـروع يف ارتكاب أي من اجلرائم الواردة يف الفقرات
اخلامسة والسابعة والثامنة من املادة الثالثة والفقرة األوىل من املادة التاسعة يف هذه
املعاهدة كجرائم يف قانونه الوطني إذا ما ارتكبت عمد ًا" .ولكنه عاد وأشار يف الفقرة
الثالثة من املادة ذاهتا إىل ما ييل" :حيق لكل طرف أن يتحفظ بعدم تطبيق الفقرة  2من
هذه املادة بشكل كيل أو جزئي".
إن اجلدل الفقهي الذي ثار حول جتريم الرشوع من عدمه يف اجلرائم اإللكرتونية
يعود إىل مدى اعتبار األفعال السابقة للجريمة اإللكرتونية من قبيل األعامل التحضريية
التي ال يعاقب عليها أم أهنا من قبيل األعامل التنفيذية املعاقب عليها ،ورشحت هذا
املوقف بشكل تفصييل اللجنة القانونية التي أوكل إليها مهمة تعديل قانون إساءة
استخدام احلاسوب الربيطاين

(misuse act 1991

)Computer

()52

وذلك للرد عىل

(")52يعترب القانون االنجليزي قانون ًا نموذج ًا تبنته بعض الترشيعات اجلزائية واقتبسته باعتباره قانون ًا عرصي ًا
يف جمال مواجهة اجلريمة املعلوماتية .ومن األمثلة عىل هذه الترشيعات :كندا ،واسرتاليا وهونغ كونغ
وسنغافورة .كام أن القواعد املوضوعية هلذا القانون مل تكن جمرد مبادئ للحامية بل كان هلا صدى واسع يف التطبيق
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موقفها من جتريم الرشوع يف اجلرائم التي وردت يف القانون ،حيث أعطت مثالني عىل
هذا اجلريمة مها  :أ .إذا متكن شخص ما من الدخول إىل النظام املعلومايت اخلاص
()53

بأحد البنوك دون ترصيح بقصد حتويل مبلغ من املال من حساب أحد الزبائن إىل
حسابه اخلاص .فإذا نجح يف التعرف عىل كلمة الرس ومتكن من حتويل األموال فإنه
يعترب مرتكبا للجريمة ،إال أن السؤال الذي يبقى قائام :هل يعترب هذا الشخص مرتكب ًا
جلريمة الرشوع إذا مل يتمكن من معرفة كلمة الرس رغم حماولة استخدام عدد منها؟
ب .إذا متكن شخص ما من الدخول إىل احلاسوب اململوك لشخص ما للحصول عىل
معلومات شخصية ورسية هبدف استخدامها يف ابتزازه .مما ال شك فيه أنه لن يالحق
عىل جريمة الرشوع يف جريمة االبتزاز؛ الن فعله يف هذه املرحلة ال يعدو أن يكون عم ً
ال
حتضريي ًا فحسب إال أنه عرضة للمسؤولية اجلزائية وفق أحكام املادة الثانية من
القانون  .وبالرغم من هذا التربير الذي ساقته اللجنة لتجريم الرشوع يف اجلرائم
اإللكرتونية ،إال أن موقفها القى استهجان ًا واستنكار ًا من قبيل العديد من فقهاء
()54

القانون هناك .
()55

وبالرجوع إىل أحكام العديد من القوانني العربية ملعرفة موقفها من هذا املوضوع
وجدنا ما ييل :املادة ( )40من القانون رقم ( )5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات اإلمارايت تنص عىل ما ييل" :يعاقب عىل الرشوع يف اجلنح املنصوص عليها
يف هذا املرسوم بقانون بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة" .وتنص املادة ( )30من
العميل .ومما يدلل عىل ذلك غزارة األحكام القضائية التي صدرت عن املحاكم اإلنجليزية بام يف ذلك املحكمة
العليا املمثلة بمجلس اللوردات ) ."(House of Lordsانظر يف ذلك:
Sami Alrawashdeh, Control of Cybercrime: The English Law Approach", [2009] (1) 3
Jordanian Journal of Law and Political Sciences 113-162.
)53(Law Commission, LC No 186, paras 3.52-3.53.
)54(for more detailes: Sami Alrawashdeh, Ibid, 113-162.
)55(Peter Alldridge, "Computer Misuse Act 1990", International Banking Law 1990,( 9) 6,
340.
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املرسوم السلطاين رقم ( )12لسنة  2011بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ال ُعامين عىل ما ييل" :يعاقب بنصف احلد األعىل للعقوبة املقررة قانون ًا
للجريمة عىل الرشوع يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون".
وتنص املادة ( )50من قانون اجلرائم اإللكرتونية القطري رقم ( )14لسنة  2014عىل
ما ييل " :يعاقب كل من رشع يف ارتكاب جناية أو جنحة معاقب ًا عليها بموجب أحكام
هذا القانون باحلبس مدة ال جتاوز نصف احلد األقىص للعقوبة املقررة للجريمة التامة".
واملادة العارشة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية اململكة العربية السعودية عىل ما
ييل" :يعاقب كل من رشع يف القيام بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام بام
ال يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة".
ومن هنا فإننا نرى أنه كان عىل املرشع األردين يف قانون اجلرائم اإللكرتونية أن ينص
عىل جتريم الرشوع يف اجلنح الواردة فيه ،فاجلريمة قد تتم تامة بكافة عنارصها ،وقد
تتوقف عند مرحلة معينة ،فإذا توقفت فال عقاب عليها وفق ًا هلذا القانون ،وفيه تشجيع
عىل اإلفالت من العقاب وعىل السعي الرتكاب اجلريمة ،أما مدى اعتبار الفعل
ا ُملرتكب من األعامل التحضريية أم التنفيذية ،فهو ما يقرره اخلرباء الفنيون ،وتقدير
قايض املوضوع.
ثاني ًا :أحكام االشرتاك اجلرمي (التدخل والتحريض) يف القانون
نكون يف حالة االشرتاك اجلرمي أو املسامهة يف حالة قيام عدة أشخاص بارتكاب
جريمة واحدة ،أي أن ك ً
ال منهم قام بفعل أو جمموعة من األفعال أدت إىل نتيجة واحدة
وهي حتقق اجلريمة ،وكانت ترتبط هذه األفعال بتلك النتيجة بعالقة السببية ،أي وحدة
اجلريمة وتعدد الفاعلني ،ويعني ذلك أن اجلريمة مل تكن ثمرة لنشاط شخص واحد ،ومل
تكن وليدة إرادته وحده ،وإنام كانت نتاج تعاون بني أشخاص عديدين لكل منهم دوره
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املادي وإرادته اجلرمية .
()56

أما التدخل فهو العمل الذي يرتكبه املساهم يف اجلريمة ويساعد عىل تنفيذ اجلريمة،
ال تنفيذي ًا للجريمة كام لو كان املساهم فاع ً
دون أن يشكل هذا النشاط عم ً
ال أو رشيك ًا ،
()57

واملحرض هو الذي يدفع الغري عىل ارتكاب اجلريمة ،سواء بخلق فكرة اجلريمة يف ذهن
من وجه إليه التحريض ،أو تشجيعه عىل حتقيق فكرة اجلريمة التي كانت موجودة لديه قبل
التحريض فيعمل املحرض عىل تدعيمها حتى تتحول إىل تصميم عىل ارتكاهبا .
()58

أما قانون العقوبات األردين فقد تعرض للتدخل والتحريض يف املادة ( )80وعرف
املحرض بأنه من محل أو حاول أن حيمل شخص ًا آخر عىل ارتكاب جريمة بإعطائه نقود ًا
أو بتقديم هدية له أو بالتأثري عليه بالتهديد أو باحليلة واخلديعة أو باستغالل النفوذ أو
( )56يرى أستاذنا الدكتور حممود نجيب حسني أن االشرتاك اجلرمي واملسامهة يف اجلريمة تعبريان مرتادفان،
ولكن الثاين أدق من الوجهة العلمية ،انظر :حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين – القسم العام،
دار النهضة العربية ،بريوت ،1989 ،ص .548 – 547
( )57انظر يف ذلك :نظام توفيق املجايل ،مرجع سابق ،ص  .299وانظر أيض ًا :حممد الفاضل ،املبادئ العامة يف
الترشيع اجلزائي املقارن ،مطبعة جامعة دمشق ،1975 ،ص  .578وحممود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص
 ،578وكامل السعيد ،مرجع سابق ،ص  ،411وعبود الرساج ،قانون العقوبات ،القسم العام ،1982 ،ص
 .182وتطبيق ًا لذلك جاء يف حكم ملحكمة التمييز األردنية ما ييل" :االشرتاك بإطالق العيارات النارية بقصد
معاونة الفاعل األصيل عىل ارتكاب جريمة القتل تكفي للداللة عىل التدخل بجريمة القتل قصد ًا" حمكمة
التمييز ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  46لسنة  .1953وجاء يف حكم آخر" :قيام املتهم وبيده موسى باإلمساك
باملجني عليه مهدد ًا إياه به وجره إىل اخلرابة وإجالسه يف حضنه والتحسيس عىل مؤخرته وطلبه منه خلع مالبسه
ليهتك عرضه يشكل جناية هتك العرض بالعنف خالف ًا للامدة (  )2/ 296من قانون العقوبات ألن فعله هذا
فيه خدش حلياء املجني عليه العريض حيث المس بيده مكان العفة من جسم املجني عليه ،كام أن قيام املتهم
الثاين بالوقوف عىل باب اخلرابة وبيده موسى لتخويف املجني عليه وبقصد احلراسة واملراقبة لتنبيه املتهم األول
فيام إذا حرض أحد الناس مما يشكل جناية التدخل بجريمة هتك العرض؛ ألن من شـأن فعله هذا تقوية تصميم
املتهم األول" .حمكمة التمييز ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  39لسنة .1999
( )58انظر يف ذلك :أرشف توفيق شمس الدين ،رشح قانون العقوبات القطري ،القسم العام ،النظرية العامة
للجريمة والعقوبة ،جامعة قطر ،2010 ،ص .411
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بإساءة االستعامل يف حكم الوظيفة ،ونص عىل أن تبعة ِ
املحرض
املحرض مستقلة عن تبعة َ
عىل ارتكاب اجلريمة .أما املتدخل فعرفته عىل أنه يعد متدخ ً
ال يف جناية أو جنحة :أ-من
ساعد عىل وقوع جريمة بإرشاداته اخلادمة لوقوعها .ب-من أعطى الفاعل سالح ًا أو
أدوات أو أي يشء آخر مما يساعد عىل إيقاع اجلريمة .ج-من كان موجود ًا يف املكان الذي
ارتكب فيه اجلرم بقصد إرهاب املقاومني أو تقوية تصميم الفاعل األصيل أو ضامن
ارتكاب اجلرم املقصود .د-من ساعد الفاعل عىل األفعال التي هيأت اجلريمة أو سهلتها
أو أمتت ارتكاهبا .هـ-من كان متفق ًا مع الفاعل أو املتدخلني قبل ارتكاب اجلريمة وساهم
يف إخفاء معاملها أو ختبئة أو ترصيف األشياء احلاصلة بارتكاهبا مجيعها أو بعضها أو إخفاء
شخص أو أكثر من الذين اشرتكوا فيها عن وجه العدالة .و-من كان عاملا بسرية األرشار
اجلنائية الذين دأهبم قطع الطرق وارتكاب أعامل العنف ضد أمن الدولة أو السالمة
العامة ،أو ضد األشخاص أو املمتلكات وقدم هلم طعام ًا أو مأوى أو خمتبأ أو مكان ًا
لالجتامع.
وعاقب قانون العقوبات املحرض أو املتدخل-1:أ-باألشغال الشاقة املؤقتة من مخس
عرشة سنة إىل عرشين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل اإلعدام .ب-باألشغال الشاقة املؤقتة
من سبع سنوات إىل مخس عرشة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل األشغال الشاقة املؤبدة أو
االعتقال املؤبد-2 .يف احلاالت األخرى ،يعاقب املحرض واملتدخل بعقوبة الفاعل بعد
أن ختفض مدهتا من السدس إىل الثلث-3 .إذا مل يفض التحريض عىل ارتكاب جناية أو
جنحة إىل نتيجة خفضت العقوبة املبينة يف الفقرتني السابقتني من هذه املادة إىل ثلثها.
وقد نصت االتفاقية وبكل وضوح يف املادة ( )11منها عىل رضورة أن تتخذ كل دولة
طرف ما يلزم من تدابري ترشيعية العتبار املعاونة أو التحريض عىل ارتكاب أي من اجلرائم
الوارد ذكرها يف املواد من  2إىل  10يف هذه املعاهدة كجرائم طبق ًا للقوانني الوطنية عندما
ترتكب عمد ًا مع وجود النية والقصد الرتكاهبا.
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وبالرجوع إىل أحكام قانون اجلرائم اإللكرتونية فإننا نجد أنه خرج عىل القواعد العامة
ومل ُيفض من عقوبة الرشيك واملتدخل واملحرض يف اجلرائم اإللكرتونية ،وكانت املادة
( )14من هذا القانون رصحية بالنص عىل ذلك ،وجاء فيها ما ييل" :يعاقب كل من قام
قصد ًا باالشرتاك أو التدخل أو التحريض عىل ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف
هذا القانون بالعقوبة املحددة فيه ملرتكبيها" .أي أن القانون عاقب املساهم باجلريمة بعقوبة
مرتكب اجلريمة كاملة ،ونحن مع هذا التوجه بغية ردع مرتكبي هذه اجلرائم.
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اخلامتة والتوصيات:
تعرضنا يف هذه الدراسة لقانون اجلرائم اإللكرتونية رقم ( )27لسنة  2015الذي
حل حمل قانون جرائم أنظمة املعلومات رقم ( )30لسنة  ،2010وكان الغرض ينصب
عىل تبيان مدى املستجدات التي جاء هبا القانون من خالل مقارنته بالقانون القديم،
ومدى كفايته باملقارنة مع اتفاقية بودابست ،ذلك أن كثرة االنتقادات والعيوب التي
واجهت القانون القديم جعلت لزام ًا عىل املرشع األردين أن يعيد النظر به ،وينظمه
بطريقة عرصية يساير هبا أرقى الترشيعات يف العامل.
وكان جدير ًا باملرشع أن يضع نصب عينيه االتفاقية ،وأن تكون نقطة املرجع له،
خاصة أن معظم قوانني اجلرائم اإللكرتونية يف أوروبا ،وأمريكا ،واليابان ،واهلند ،جعلته
املرجع يف وضع الترشيعات اخلاصة باجلرائم اإللكرتونية.
وقد توصلنا من خالل مراحل الدراسة املختلفة إىل جمموعة من التوصيات ،نوجزها
فيام ييل:
 .1من املالحظات البارزة عىل معظم الترشيعات اإللكرتونية العربية ،عدم التوافق
عىل مسميات متشاهبة وموحدة للمفاهيم واملصطلحات اإللكرتونية ،وتويص
الدراسة رضورة أن يتم التوافق عىل اصطالحات موحدة ومفاهيم واحدة هلذه
املصطلحات ،مما يسهل التعاون العريب املشرتك يف مكافحة هذه اجلرائم ،ويسهل
تطبيقها من قبل القضاء يف الدول املختلفة وفق ًا للمعايري ذاهتا ،كام يسهل
للباحثني وفقهاء القانون إجراء املقارنات والدراسات عليها.
 .2هناك العديد من املصطلحات واملفاهيم القانونية الفنية ،التي تتعلق بنظم
املعلومات ،والتي جيب عىل القانون تناوهلا بالتعريف وحتديد املقصود منها
بشكل اللبس فيه ،ومن هذه املفاهيم رضورة حتديد املقصود بكل من مزود
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اخلدمة ،وبيانات املرور ،واملحرر اإللكرتوين .والتوقيع اإللكرتوين ،والبطاقة
اإللكرتونية ،والطفل.
 .3وردت أحكام التجريم يف القانون عىل شكل رسد لألفعال التي يتم العقاب
عليها ،وتويص الدراسة بتبني التبويب الوارد يف االتفاقية واألحكام املوجودة هبا
بشكل واضح ورصيح.
 .4مل يتضمن القانون العقاب عىل الرشوع يف جنح اجلرائم اإللكرتونية ،بالرغم من
أن الرشوع متصور يف هذه اجلرائم ،وبالرغم من صعوبة إثبات الرشوع ،ولكن
صعوبة اإلثبات ليست عذر ًا لعدم النص عليه ،ذلك أن هذه اجلرائم عىل درجة
من اخلطورة ،ومن الواجب النص عىل الرشوع فيها أسوة بالعديد من القوانني
املعارصة واحلديثة ،العربية منها واألجنبية.
 .5شدد القانون العقاب عىل اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من ( )3إىل ( )6إذا
ارتكبها موظف عام أو عامل ،وكان األوىل أن يشمل التشديد كافة اجلرائم التي
تضمنها القانون طاملا أن الوظيفة كانت سبب ًا لتسهيل ارتكاب اجلريمة من قبل
شخص وضع املجتمع به ثقته وائتمنه عىل أرساره.
 .6مل تتضمن سياسة املرشع العقايب التشجيع عىل اإلبالغ عن اجلرائم اإللكرتونية،
وإعطاء مكافأة مقابل ذلك التبليغ الذي يؤدي لعدم وقوع اجلريمة ووصول
خربها للسلطات العامة قبل اكتشافها ،باإلعفاء من العقوبة املقررة هلذه اجلريمة،
بالرغم من أن قانون العقوبات أخذ باألعذار املعفية من العقاب يف كثري من
احلاالت التي ال ختتلف عن اجلرائم اإللكرتونية ،وكان حري ًا باملرشع األردين أن
يأخذ بأسباب اإلعفاء من العقاب ولكن بالرشوط والضوابط التي ذكرناها.
 .7من املعلوم أن معظم املعلومات التي تتعلق باجلرائم اإللكرتونية تتعلق باحلياة
اخلاصة والشخصية لألفراد ،أو أهنا تتعلق بمعلومات مهمة ملؤسسات ،ولكن
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القانون مل يورد الضوابط التي تعالج رسية املعلومات اإللكرتونية واكتفى
باألحكام العامة الواردة يف قانون العقوبات ،إال أن هذه النصوص تبقى قارصة
وحتتاج إىل تدخل املرشع األردين للحفاظ عىل رسية املعلومات اإللكرتونية
الواردة طبق ًا لقانون أنظمة املعلومات.
 .8مل يتضمن قانون اجلرائم اإللكرتونية أية أحكام تتعلق بإبعاد مرتكبها ،ولذلك
فإن األحكام العامة هي التي تطبق ،والتي تنطلق من نص املادة التاسعة من
الدستور واملادة ( )37من قانون شؤون األجانب رقم ( )24لسنة ،1973
وحقيقة األمر أن هذه النصوص حتمل الكثري من عالمات االستفهام ،ذلك أن
قرار اإلبعاد أصبح قرار ًا إداري ًا ،ال قضائي ًا ،و ُيطعن فيه أمام املحاكم اإلدارية،

وحبذا لو قام املرشع األردين بتنظيم هذا املوضوع قضائي ًا ،ليس يف اجلرائم
اإللكرتونية فحسب ،بل يف كافة اجلرائم بدالً من االعتامد عىل عبارات فضفاضة
واسعة "وجوده يؤثر عىل اآلداب العامة" ،وبدالً من وجود سيل من تفويض
الصالحيات واملهام.
 .9مل يتضمن قانون اجلرائم اإللكرتونية أية أحكام تتعلق بالتزامات مزود اخلدمة،
سواء من حيث حفظ املعلومات واحلفاظ عىل رسيتها ،أو من حيث مساعدة
سلطات التحقيق بتزويدهم بالبيانات الالزمة للتحقيق وفق ًا لألوامر القضائية
الصادرة بذلك ،وكان األوىل به تنظيم هذه األحكام كاملة ،وفق ًا ملا جاء باتفاقية
بودابست.
.10بخصوص اجلزاء الذي يتم فرضه عىل األشخاص املعنوية فلنا عليه مالحظتان:
أ .مل يرد أي نص يتعلق بالعقوبات اجلنائية عىل األشخاص املعنوية يف قانون
اجلرائم اإللكرتونية وكان األوىل أن يتم تنظيم ذلك.
ب .استثنى املرشع األردين األشخاص املعنوية العامة من نطاق املسؤولية
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اجلزائية ،وكان ذلك بموجب التعديل الذي طرأ عىل قانون العقوبات
بتاريخ  2أيار /مايو  2011حيث كانت املادة قبل ذلك ال خترج الشخص
املعنوي العام من دائرة املسؤولية اجلزائية ،وما نراه العودة لنص املادة
القديم.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية
 .1أسامة املناعسة ،جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت ،دار وائل للنرش والتوزيع،
عامن.2008 ،
 .2أرشف توفيق شمس الدين ،رشح قانون العقوبات القطري ،القسم العام،
النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،جامعة قطر.2010 ،
 .3أنور حممد صدقي املساعدة ،حممد عرفان اخلطيب ،أثر البيئة الرقمية عىل
السياسة اجلنائية وفق ًا للموقف الترشيعي القطري واألردين يف ضوء أحكام
اتفاقية بودابست للجريمة اإللكرتونية لعام  ،2001ورقة بحثية مقدمة يف
املؤمتر العلمي احلادي عرش لكلية احلقوق ،جامعة جرش ،األردن-5 ،
.2015/5/7
 .4مجيل عبد الباقي الصغري ،األحكام املوضوعية للجرائم املتعلقة باإلنرتنت،
الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2002 ،
 .5خالد ممدوح إبراهيم ،اجلرائم املعلوماتية دار الفكر اجلامعي ،القاهرة،
.2009
 .6دعاء متويل ،أفضل  7كتب خيال علمي غريت حياة البرش ،تقرير إخباري
يمكن سامعه كام ً
ال عىل موقع "منصة" ويمكن الوصول إليه عرب الرابط
التايل.http://menassah.com/a/10662/ :

 .7رشيدة بوكر ،جرائم االعتداء عىل نظم املعاجلة اآللية يف الترشيع اجلزائري
املقارن ،منشورات احللبي احلقوقية ،الطبعة األوىل .2012
 .8سعيداين نعيم ،آليات البحث والتحري عن اجلريمة املعلوماتية يف القانون
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اجلزائري ،رسالة ماجستري ،منشورات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
اجلزائر.2013 ،
 .9عامر قنديلجي وعالء الدين اجلنايب ،نظام املعلومات اإلدارية ،دار املسرية،
عامن.2013 ،
 .10عبد الفتاح بيومي حجازي ،مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون
العريب النموذجي ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2006 ،
 .11عبد الفتاح مراد ،دور الكمبيوتر يف جمال ارتكاب اجلرائم اإللكرتونية ،الطبعة
الثانية ،دار الكتب والوثائق املرصية ،القاهرة.1999 ،
 .12عبد الفتاح مراد ،رشح جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ،الطبعة األوىل ،دار
الكتب والوثائق املرصية ،القاهرة2000 ،م.
 .13عبد الوهاب حومد ،احلقوق اجلزائية العامة ،املطبعة اجلديدة ،دمشق ،د.ت.
 .14عبود الرساج ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،منشورات جامعة دمشق،
دمشق.2007 ،
 .15عمرو حسني عباس ،أدلة اإلثبات اجلنائي واجلرائم اإللكرتونية ،مرص،
جامعة الدول العربية ،مرص .2008
 .16كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات األردين ،دراسة
مقارنة ،دار الثقافة ،عامن.1998 ،
 .17حممد األمني البرشي ،التحقيق يف جرائم احلاسب اآليل ،بحث مقدم إىل مؤمتر
القانون والكمبيوتر واإلنرتنت ،كلية القانون والرشيعة ،جامعة اإلمارات،
أيار .2005
 .18حممد الفاضل ،املبادئ العامة يف الترشيع اجلزائي املقارن ،مطبعة جامعة
دمشق.1975 ،
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 .19حممد اهليتي ،جرائم احلاسوب ،ماهيتها ،موضوعها ،أهم صورها :دراسة
حتليلية لواقع االعتداءات التي تعرض هلا حلاسوب وموقف الترشيعات
اجلنائية منها ،دار املناهج للنرش والتوزيع ،عامن.2006 ،
 .20حممد أمني الشوابكة .جرائم احلاسوب واإلنرتنت (اجلريمة املعلوماتية) ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل.2009 ،
 .21حممد زكي أبو عامر ،دراسة يف علم اإلجرام والعقاب .الدار اجلامعية للطباعة
والنرش ،بريوت.1991 ،
 .22حممد سامي الشوا ،ثورة املعلومات وانعكاساهتا عىل قانون العقوبات ،مطابع
اهليئة املرصية العامة للكتاب.2003 ،
 .23حممد عبد الرحيم سلطان العلامء ،جرائم اإلنرتنت واالحتساب عليها ،بحث
مقدم ملؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت ،جامعة اإلمارات ،أيار .2005
 .24حممود عبد الرمحن حممد ،مبادئ القانون ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2012
 .25حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين – القسم العام ،دار
النهضة العربية ،بريوت.1989 ،
.26

مقالة عىل موقع كلمة األردن بعنوان " 1500جريمة إلكرتونية يف اململكة،
نرش بتاريخ  9أيار  2015ويمكن الوصول إليه عرب الرابط التايل:
.http://jordanword.com/news

 .27ممدوح عبد املطلب ،جرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة املعلومات العاملية،
الطبعة األوىل ،دار احلقوق ،الشارقة.2001 ،
 .28مصطفى موسى ،دليل التحري عرب شبكة اإلنرتنت ،الطبعة األوىل ،مطابع
الرشطة ،القاهرة2008 ،م ،ص.231
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 .29نائلة عادل حممد فريد قورة ،جرائم احلاسب االقتصادية ،دراسة نظرية
وتطبيقية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2004 ،
 .30نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،دراسة حتليلية يف النظرية
العامة للجريمة واملسؤولية اجلزائية ،دار الثقافة ،عامن.2009 ،
 .31هنال عبد القادر املومني .اجلريمة املعلوماتية .الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع.2010 ،
 .32هشام رستم ،اجلرائم املعلوماتية ،أصول التحقيق اجلنائي الفني ،جملة األمن
والقانون بديب ،املجلد ( ،)1العدد (.1999 ،)2
 .33هاليل عبد اإلله أمحد ،جرائم املعلوماتية عابرة للحدود ،الطبعة األوىل ،دار
النهضة العربية ،القاهرة2007 ،م.
 .34وليد عاكوم ،التحقيق يف جرائم احلاسب ،الطبعة األوىل ،دار الكتب القانونية
املتحدة2002 ،م.
 .35يونس عرب ،موسوعة القانون وتقنية املعلومات ،دليل أمن املعلومات:
جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ( ،)Cyber Crimeاجلزء األول ،احتاد املصارف
العربية ،الطبعة األوىل.2002 ،
ثاني ًا :املراجع األجنبية:
1. American Bar Association Task Force on the Federalization of
Criminal Law, Report: Report on the Federalization of Criminal Law,
1998 A.B.A. SEC. CRIM. JUST. REP. 2.
2. Aymeric Bourdin, Le numérique, locomotive de la 3e révolution
industrielle, Ellipses, 2013.
3. Chatterjee, B. B. (2001). ‘Last of the Rainmacs: Thinking About
Pornography in Cyberspace’, in Wall, D. S. (ed.), Crime and the
Internet, Routledge, London.
4. Gordon, Sarah and Richard, Ford, “On the definition and classification
of cybercrime”, Journal in Computer Virology, Springer-Verlag,
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France, 2006.
5. Jacques Bernard Herzog, Comment aborder l'etude des problemes de
defense sociale, Rev. de Science Crim. 1995.
6. James M. Thomas, “The Computer Fraud and Abuse Act: A Powerful
Weapon vs. Unfair Competitors and Disgruntled Employees,” 2 InHouse Defense Quarterly, Chicago, 2007..
7. La revue Sciences et avenir, no 95, décembre 1993.
8. Natasha Jarvie, "Control of Cybercrime: Is an End to our Privacy on
the Internet a Price worth Paying? Part 1, Computer and
Telecommunications Law Review 2003, 9(3).
9. Peter Alldridge, "Computer Misuse Act 1990", International Banking
Law 1990,( 9) 6, 340.
10. Sami Alrawashdeh, Control of Cybercrime: The English Law
Approach", [2009] (1) 3 Jordanian Journal of Law and Political
Sciences 113-162.
11. Smith, Russell, Peter Grabosky, and Gregor Urbas, Cyber Criminals on
Trial. West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press, 2004.
12. Susan W. Brenner, State Cybercrime Legislation in the United States
of America: A Survey, 7 RICH. J.L. & TECH. 28, 2001.

 املواقع اإللكرتونية:ثالث ًا

#

Website

1.

www.athabascau.ca/policy/computingser
vices.

2.

http://www.cyber-rights.org/cybercrim.

املوقع اإللكرتوين
Athabasca University

موقع جامعة أثاباسكا الكندية املفتوحة

Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK)

موقع احلقوق واحلريات اإللكرتونية (اململكة
)املتحدة

3.

http://conventions.coe.int/Treat.

The Council of Europe's official Treaty
Office website

موقع االحتاد األورويب الرسمي للمعاهدات

4.

http://www.baheth.info/all.jsp?term.

5.

http://www.cyberlawsindia.net.

6.

http://www.maajim.com/dictionary.

7.

http://www.oxforddictionaries.com/arabic.
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8.

http://www.itu.int.

International Telecommunication Union

9.

http://www.nitc.gov.np/

National Information Technology
Center

موقع االحتاد األورويب لالتصاالت

موقع مركز تكنولوجيا املعلومات يف نيبال

10. www.securityfocus.com/columnists

New German Laws on Cybercrime

موقع القوانني األملانية اجلديدة للجرائم
اإللكرتونية

11. http://sciencelinks.jp/j-east.

science links japan website

12. http://www.witsa.org.

The World Information Technology and
Services Alliance

 اليابان- موقع العلوم

موقع االحتاد العاملي خلدمات ونظم املعلومات

13. www.cybercrime.net

موقع اجلرائم اإللكرتونية

14. http://www.echr.coe

موقع املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
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