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اجلرميةالالكرتونية (الس يربانية) يف القانون ادلويل
ابراهمي امحد عبد السامرايئ
قسم القانون ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
تناول البحث اجلرمية الالكرتونية املعروفة مبصطلح (الس يربانية) الرتباطها ابلفضاء وهو اوسع ميدان الرتاكهبا وتنفيذ اراكهنا ،وغالبا ما تكون بني ادلول او يف داخل ادلوةل
وبسبب امهيهتا فقد ُعرفت تعريفات متعددة و ُحددت طبيعهتا من اهنا جرمية معدية تُرتكب لتحقيق اهداف ضارة مبصاحل خشص او هجة معينة  ،ولها خصائص متزيها عن الافعال
الاخرى من حيث ارتاكهبا بواسطة الكومبيوتر  ،وتناول ايضا انظمته او املعلومات اليت حيتوهيا ،او يس هتدف ش بكة الانرتنيت واملواقع اليت فهيا ،وعادة يسامه فهيا اكرث من
خشص او هجة ،ولها انواع واشاكل متعددة حسب الوس يةل املس تخدمة او الاهداف املرجوة مهنا من رسقة بياانت او تعطيلها او ختريهبا او تزويرها وغري ذكل .وبسب خطورهتا
فقد اهمتت مبواهجهتا ادلول واملنظامت ادلولية و ُابرمت بشاهنا االتفاقيات ادلولية واصدرت الانظمة والتعلاميت الالزمة ملنعها واحلد من اضارها ومساءةل مرتكبهيا وامهها االتفاقية
الاوربية (بودابست) ونظام حامية البياانت اذلي اصدرته مث االتفاقية العربية محلاية البياانت واالتفاقية الافريقية محلاية البياانت وارافق ذكل هجود الامم املتحدة النشاء اتفاقية اممية
شامةل للك دول العامل.
اللكامت املفتاحية :اجلرمية ،الس يربانية ،بودابست ،اتفاقية ،اجلهود.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
تشلك ثورة االتصاالت ابرز معامل اجملمتع ادلويل املعارص ،فقد اخرتقت ش بكة
الانرتنيت حدود ادلول واصبح من املس تحيل عىل دوةل ان تراقب او تنظم او تضمن
حقوق البياانت و بياانت مواطنهيا لوحدها  .ويف ترصحي لالمم املتحدة خالل هذا العام
ابن لك ( )36اثنية ترتكب جرمية الكرتونية ،وان عدد املس تخدمني لالنرتنيت وصل
اىل املليارات.
ففي عام  2005حدث الهجوم الاس توين الالكرتوين وخرب خالل ساعة واحدة
الكومبيوترات يف ( )178دوةل ،ويف عام  2016حدث جهوم ( )Dynيف الوالايت
املتحدة الامريكية وخرب مراكز البياانت وانتقل اىل اوراب ،ويف عام  2017حصل
جهوم الفدية ( )Wannu Cryواثر عىل ( )230000كومبيوتر يف اكرث من ()150

دوةل وتسبب يف مشالك مالية وجتارية وحصية كبرية.
وذلكل فقد سعى اجملمتع ادلويل اىل مواهجة اجلرمية الالكرتونية من خالل وضع قواعد
وانظمة دولية تُسهل مراقبة وتنظمي وحماس بة مرتكيب هذه اجلرمية .
وقد متكنت دول الاحتاد الاوريب من ابرام اتفاقية دولية انضمت الهيا دول كثرية من
خارج الاحتاد الاوريب  ،لمتثل قواعد دولية توفرامحلاية والضامنة ملس تخديم الكومبيوتر
وش بكة الانرتنيت.
ويف الاجتاه نفسه سارت ادلول العربية يف ابرام اتفاقية بشان اجلرمية الالكرتونية لكهنا
ما زالت غري انفذة حىت الآن.
واس تطاعت ادلول الافريقية ان تربم اتفاقية قريبة من مس توى االتفاقية الاوربية
ملواهجة اجلرمية الالكرتونية.
كذكل فان الامم املتحدة قد بذلت هجودا كبرية ابجتاه ابرام اتفاقية اممية شامةل للتصدي
للجرمية الالكرتونية وما زالت تعمل يف هذا الاجتاه.
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 1.1أهداف البحث
هيدف البحث الاجابة عىل الاس ئةل الآتية:
 .1ما يه اجلرمية الالكرتونية ؟ وما يه طبيعهتا؟ وما يه خصائصها؟ وكيفية
املسامهة فهيا؟ وما يه انواعها؟
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 .2مااااا يه اجلهااااود ادلوليااااة ملواهجااااة اجلرميااااة الالكرتونيااااة؟ ومااااا يه
اتفاقيااااة بودابساااات ؟ ومااااا يه االتفاقيااااة العربيااااة ملاكحفااااة جاااارا
تقنية املعلومات؟
 .3ماااااا يه االتفاقياااااة الافريقياااااة بشاااااان امااااان الفضااااااء الالكااااارتوين
وحامية البياانت؟
 .4وما يه هجود الامم املتحدة  ،من حيث تقرير اخلرباء لعام  2019ومن
حيث جلنة اخلرباء احلكومية ادلولية النشاء اتفاقية دولية ملاكحفة اجلرمية
الالكرتونية؟
 1.2مشلكة البحث
بذلت هجود كبرية ملواهجة اجلرمية الالكرتونية وعقدت اتفاقيات دولية ورمغ ذكل فان
خطر هذه اجلرمية ما زال قامئا  ،مما يتطلب بذل هجود نوعية وليست منطية حبيث
تكون الامم املتحدة يه احملور الاسايس يف هذه اجلهود وحبياديهتا وقدرهتا عىل
التحش يد افضل مما تس تطيعه اتفاقية بودابست اليت تمتحور علهيا ادلول الاوربية ،
وضورة مواكبة أآخر التطورات حىت الان النه موضوع متغري ابس مترار وحيظى ابهامتم
كبري  ،وابجتاه أآخر حتاول اجملموعة الاوربية ومعها الوالايت املتحدة الامريكية
الاس مترار بتطبيق االتفاقية الاوربية عىل اكرب عدد من دول العامل وتعارض انشاء
اتفاقية جديدة اكليت تسعى الهيا الكثري من ادلول من خالل الامم املتحدة.
 1.3طريقة البحث
مراجعة امه االتفاقيات ادلولية املتعلقة ابجلرمية الالكرتونية واملقارنة بني املفاهمي
الاساس ية وانواع اجلرا الالكرتونية وطبيعهتا من اجل الوصول اىل مفاهمي جامعة
ومانعة وسهةل التطبيق  ،اضافة اىل التعليق عىل املوضوعات حسب امهيهتا يف مواهجة
هذه اجلرمية مما يعطي فكرة واحضة عن جحمها ومدى احلاجة اىل تطويرها.

 .2اجلرمية الالكرتونية (الس يربانية)
ينبغي الاحاطة مبفهوم واحض وحمدد للجرمية الالكرتونية اليت يطلق علهيا عامليا
ابلس يربانية الن جمال ارتاكهبا هو انتقال الالكرتون يف الفضاء سواء داخل ادلوةل او
بني ادلول الاخرى )Eyan, 2011( .
كام ان من الرضوري حتديد طبيعهتا الوطنية وادلولية وفامي اذا اكنت معدية ام غري ذكل
وعالقهتا ابلرضر اذلي ينجم عهنا  .واهنا ذات خصائص متزيها عن اجلرا الاخرى من
حيث اس تعامل الكومبيوتر والاهجزة الالكرتونية وش باكهتا وطبيعة الانشطة اليت تعمتد
لتنفيذها .
اضافة اىل معرفة انواع هذه اجلرمية من اهنا متعددة وذات صور واشاكل تتناسب مع
الوسائل املس تخدمة والاهداف املرجوة مهنا .هذا ما سيمت حبثه يف الفقرات الالحقة.
 2.1تعريف اجلرمية الاليكرتونية
تعددت تعريفات اجلرمية الالكرتونية بسبب تزايد الاهامتم ادلويل هبا واعامتدها عىل
اسس خمتلفة للتعريف حسب تباين الفقه القانوين للك دوةل .وسرنكز عىل امه
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التعريفات .
فتعرف ابهنا التخريب او التدخل ادلويل ضد الانظمة الالكرتونية وميكن ان يؤدي
للموت او الاذى لشخص او الشخاص ويتسبب برضر جس مي للملكية الطبيعية ،او
خلل يف العالقات املدنية ،او ضر اقتصادي ))Mourlam, 2016
وينتقد هذا التعريف ابنه حيرصالافعال املكونة للجرمية يف النطاق ادلويل حفسب ،
بيامن ميكن ان تكون ايضا صادرة من هجة وطنية .
وتعرف ابهنا اعامل تتخذ من خالل ش بكة الانرتنيت تتضمن الغاء  ،ازاةل  ،ختريب
للمعلومات يف الكومبيوتر او يف ش بكة الكومبيوترات او يف لكهيام ( احلوامدة )2017,
يف هذين التعريفني مت الرتكزي عىل امن الكومبيوتر او ش بكته ومل هتمت ابلتجسس
والاس تغالل الالكرتوين الذلين هلام مساحة واسعة من اجلرمية الالكرتونية .
وتعرف ايضا ابهنا لك فعل غري مرشوع يس هتدف تغيري البياانت او املعلومات
ابحلذف او الاضافة او املعاجلة او الرسقة او حتوير املعلومات او تعديلها لغاايت غري
مرشوعة بواسطة الكومبيوتر او اية وس يةل تكنولوجية (.)Giles, 2018
هذا التعريف يشمل لك الافعال الضارة مبا فهيا التجسس او الاس تغالل الالكرتوين
حتت مفهوم الفعل غري املرشوع املوصوف ابالمثةل املتعددة الشامةل للك انواع الرضر
اذلي ميكن ان تسببه اجلرمية الالكرتونية.
بتقديران ان التعريف الاخري هو تعريف شامل للك اجلرا الالكرتونية النه اس تخدم
عباريت ( الفعل غري املرشوع ) و(الغاايت غري املرشوعة) اي انه س يعمتد عىل ما
سيرشع خبصوص هذه اجلرمية دوليا ووطنيا من هجة  ،وسيشمل اي فعل يؤدي اىل
غاية غري مرشوعة من هجة اخرى.
 2.2طبيعة اجلرمية الالكرتونية
للجرمية الالكرتونية طبيعة خاصة  ،فهيي غالبا تعمتد عىل انشطة جنائية داخل ادلوةل
وانشطة اخرى يف دوةل او دول اخرى  ،او قد تكون داخل ادلوةل حفسب او اتيت
من دوةل او دول اخرى وتس هتدف دوةل او دول معينة .)Daskal, 2015( .
وبذكل فان القانون الوطين سوف يتعذر عليه مواهجة هذه اجلرمية لوحده  ،بل ينبغي
ان يتضافر اجملمتع ادلويل من خالل القانون ادلويل ) Mourlam,2016(،وحسب
نوع النشاط فامي اذا اكن داخيل ام خاريج تتحدد نوع املسؤولية اليت ترتتب عىل هذه
اجلرمية .
كام ان هذه اجلرمية ذات طبيعة معدية سواء اكن القصد مبارش او احامتيل او حصول
خطا او غلط ما دام قد تسبب برضر عىل اس تعامل الكومبيوتر وبياانته او عىل ش بكة
الانرتنيت ( )Giles, 2017اي ان الصفة العمدية يف هذه اجلرمية قد مشلت اخلطا او
الغلط اجملرد عىل خالف الفقه اجلنايئ اذلي يشرتط ان يكون اخلطا جس امي او ان
يكون الغلط كبريا حىت يعترب ذو صفة معدية .
ويه بهبذا الوصف انهتاك للقانون الوطين او ادلويل او للكهيام  ،اي اهنا ميكن ان
تكون جرمية استنادا الحد او الك القانونني املذكورين بوصفها فعل غري مرشوع يؤدي
فيه هجاز الكومبيوتر او اجلهاز الالكرتوين دورا همام المتام النشاط غري املرشوع ،
ويكون هذا النشاط مؤثر ويؤدي اىل ارتاكب اجلرمية (عبدالبايق.)2018 ،
وذلكل ينبغي توصيف الانشطة ( الافعال ) اجلنائية لهذه اجلرمية  ،وهذا ما سيمت
توضيحه الحقا حتت عنوان خصائص اجلرمية الالكرتونية.
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 2.3خصائص اجلرمية الالكرتونية
ميكن حتديد خصائص اجلرمية الالكرتونية مبا اييت:
 .1ادلخول غري القانوين النظمة الكومبيوتر ولالهجزة الالكرتونية الاخرى ،
اي ان ادلخول يشمل املوابيل او الهواتف اذلكية او الآيباد او اية وس يةل
الكرتونية لنقل املعلومات.ويقصد ابدلخول غري القانوين استنادا للترشيعات
الوطنية او ادلولية وفقا لنوع ادلخول فامي اذا اكن داخل دوةل معينة او
يتعداها اىل دوةل او دول اخرى وهو الغالب .ويتضمن ادلخول غري
القانوين هتديد خطري واعتداء عىل انظمة الكومبيوتر وبياانته وبطريقة
تطفلية (غري مسموحة) وقد يكون لكيا او عىل جزء من نظام الكومبيوتر
( )Carlin, 2016ويرتتب عىل ادلخول اعرتاض البياانت او التشويش
علهيا او التسبب بسوء اس تعامل الاهجزة او تغيريها او الغاهئا ..اخل .
 .2عابرة للحدود  ،وهذه الصفة غالبة للجرا الالكرتونية  ،فهيي تتجاوز
حدود ادلوةل الواحدة  ،وعادة تشمل لك ادلول  .ويؤدي ذكل اىل احلاجة
للتعاون ادلويل من خالل االتفاقيات ادلولية من اجل حتديد املسؤولية
واختاذ الاجراءات القانونية الالزمة  (.احلوامدة)2017 ،
 .3صعوبة اثباهتا  ،ان وس يةل ارتاكهبا ليست مادية وتسمى ابجلرمية النامعة ،
فهيي تعمتد عىل انشطة الكرتونية ميكن الغاهئا او تغيريها  ،وليس سهال
اثبات مصدرها الا من قبل متخصصني  ،وتقتيض اجراءات حمامكهتا
لقضاة مؤهلني علميا وتقنيا يف هذا النوع من اجلرا  (.العدواين)2016 ،
ان اخلصائص اعاله موضوع منفصل عن انواع اجلرا الالكرتونية اذلي س يايت الحقا
وتشمل هذه اخلصائص لك انواع اجلرا الالكرتونية.
 2.4املسامهة يف اجلرمية الالكرتونية
تسامه ادلول يف الكثري من الانشطة الالكرتونية ابس هتداف مصاحل هجة خارجية ،
وهذا ما جيعل هذه الانشطة ختضع للقانون ادلويل الهنا ذات أآاثر عىل سالمة اجملمتع
ادلويل ( )Benvenisti, 2014قيام ادلوةل ابلفعل اذلي حتققت به اجلرمية صورة
للمسامهة الاصلية (فاعل اصيل) يف اجلرمية الالكرنونية.
ويف قضااي دولية مشهورة تعرضت ادلوةل للمساءةل ادلولية مبجرد علمها بوجود النشاط
الاجرايم  ،او اهنا مل تتخذ الاجراءات املناس بة ملنعها )Corfu Case,1949(.
فاملسامهة اكنت غري مبارشة يف هذه القضااي.
اما اذا ثبت عالقة ادلوةل ابالنشطة الاجرامية فاهنا ستتحمل املسؤولية مبارشة بوصفها
مسامهة اصلية يف اجلرمية .)Libya Case, 1986( .
وينطبق ما تقدم عىل اجلرمية الالكرتونية فتكون ادلوةل مسامهة اصلية اذا متت اجلرمية
بتوجيه مهنا  ،وتكون مسامهة تبعية اذا اكنت تعمل ابجلرمية او مل تتخذ الاجراءات
املناس بة ملنعها .)Mourlam, 2016( .
ويذهب البعض اىل المتيزي بني الس يطرة الفعاةل لدلوةل والس يطرة العملية  ،ففي قضية
نياكراغوا مع الوالايت املتحدة عام  1986اعمتدت حممكة العدل ادلولية عىل الس يطرة
الفعاةل لدلوةل حىت تكون مسامهة اصلية يف اجلرمية USA-Nicaragua Case, ( .
.)1986
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اما اذا اكنت ادلوةل ليست فاعل اصيل يف اجلرمية وفشلت يف اختاذ الاجراءات
املناس بة فاهنا تكون مسامهة تبعية (رشيك) الن ادلوةل لها الس يطرة العملية عىل ما
حيصل فهيا ( )Tadic Case, 1996ان مسؤولية ادلوةل التبعية قد مت اقرارها منذ عام
 1949يف قضية (.)Corfu Canal
وبال ريب فان موضوع املسامهة يف اجلرا الالكرتونية عابرة للحدود معقدة جدا ،
الن الانشطة جتري عرب ش بكة الكومبيوترات من افراد او هجات ال يرتبط معظمهم
ابدلوةل اليت ليست لها س يطرة او عمل ابكرثها  ،واذا اكنت لدلوةل عالقة هبذه الانشطة
فان اثباهتا ليست معلية سهةل )Carlin, 2016( .
ان الانشطة الاجرامية الالكرتونية ما زالت تشلك صعوابت كبرية للمحققني
واخملتصني يف جمال العداةل اجلنائية وابالخص يف قضااي الاحتيال او الارهاب او
الانهتاك والاس تغالل اجلنيس لالطفال او الرسقة من خالل اس تخدام ش باكت خفية
ليس من السهل الوصول الهيا كام يف قضااي التخريب النظمة الكومبيوتر (الفريوسات)
 .)UNODC, 2019( .وقد تطور الفقه اجلنايئ يف المتيزي بني مسؤولية ادلوةل جنائيا
واملسؤولية اجلنائية لالفراد وللقضاء ادلويل احاكما كثرية للك نوع من هاتني
املسؤوليتان وهذا موضوع خارج اختصاص البحث .
 2.5انواع اجلرا الالكرتونية
جرا الكومبيوتر ،تشمل مكوانت الكومبيوتر املادية ( وحدات ادخال واخراج
وختزين مرن وصلب والشاشة والطابعة) .ومكوانت معنوية ( بياانت  ،معلومات خمزنة
يف الكومبيوتر ) تتسبب هذه اجلرا ابلرضر عىل هذه املكوانت وميكن ان تدمرها
جزئيا او لكيا وقد تنتقل اىل كومبيوترات اخرى )Giles, 2018( .
جرا ش بكة املعلومات ،ويه افعال غري قانونية تس هتدف املواقع الالكرتونية بقصد
تعطيلها او التشويش علهيا او تعديلها او ادلخول اىل مواقع خاصة  .وتس تخدم عناوين
غري حقيقية لدلخول اىل الش بكة  ،ويمت نقل الفريوسات وارسال الرسائل املؤذية
وتروجي اش ياء غري مرشوعة ( .العدواين.)2016 ،
جرا عىل البياانت واملعلومات ،ويه افعال غري قانونية ( دخول او اعرتاض )
تس هتدف وثيقة او نص موجود يف ش بكة الكومبيوترات بقصد رسقهتا او تعديلها او
اتالفها او نرشها  .ومن امثلهتا انهتاك امللكية الفكرية للربامج او الانتاج الفين او
الاديب او العلمي  .وابماكن املتطفلني املراقبة والتنصت عىل االتصاالت الالكرتونية .
ويوجد الآن مكتبات الكرتونية هائةل يف ادلول املتقدمة تتضمن البياانت والنصوص
اليت مت اعرتاضها وتسجيلها يف لك احناء العامل .)Dine, 2020( .
جرا حتصل بواسطة الكومبيوتر او الاهجزة الالكرتونية ،ويه جرا يكون
الكومبيوتر وغريه من الاهجزة الالكرتونية وس يةل الرتاكهبا  ،مثل الاحتيال والزتوير.
فيس تخدم الكومبيوتر او اجلهاز الالكرتوين يف تغيري البياانت ملا جيعلها دليل اثبات
ملعلومات غري حصيحة.

 .3اجلهود ادلولية ملواهجة اجلرمية الالكرتونية
تنوعت اجلهود ادلولية يف مواهجة هذه اجلرمية يف مطلع هذا القرن  ،واكن امهها اتفاقية
بودابست دلول الاحتاد الاوريب والنظام الاوريب العام محلاية البياانت  ،مث جاءت
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االتفاقية العربية للمسامهة يف مواهجة هذه اجلرمية  ،وايضا شاركت ادلول الافريقية يف
اتفاقية الاحتاد الافريقي بشان امن الفضاء الالكرتوين وحامية البياانت ذات الطابع
الشخيص  ،ويف اخلتام سامهت الامم املتحدة من خالل تشكيل جلنة خرباء اليت
قدمت احدث تقاريرها يف  2019يتضمن اسرتاتيجية شامةل ملواهجة اجلرمية الالكرتونية
 ،واهنا تسعى البرام اتفاقية دولية تكون اطارا عاما لتعاون مجيع دول العامل يف مواهجة
هذه اجلرمية .وهذا ما سيمت حبثه يف القسم الثاين من البحث.
 3.1اتفاقية بودابست
يف عام ’ 2001اقرت اتفاقية بودابست بني دول الاحتاد الاوريب  ،ويه مفتوحة
النضامم اية دوةل من خارج الاحتاد الاوريب .تتكون االتفاقية من الفصول الآتية :
أ .احاكم عامة ،ب .التجرمي ،ت .احاكم اجرائية ،ث .التعاون القضايئ والقانوين ج.
احاكم ختامية .وامه ما تناولته اهنا حددت انواع اجلرا الالكرتونية  ،ويه ادلخول
غري القانوين املتعمد  ،والاعرتاض غري القانوين املتعمد  ،والتدخل املتعمد عىل البياانت
واملعلومات هبدف تدمريها او حذفها او افسادها او تغيريها او تعديلها او كبهتا او
اخامدها  ،والتدخل املتعمد يف الانظمة هبدف تعطيلها او تدمريها  ،واساءة اس تخدام
الاهجزة  ،واس تخدام الكومبيوتر يف الزتوير او الاحتيال  ،وجرا دعارة الاطفال ،
واجلرا املرتبطة حبق املؤلف.
اكنت اتفاقية بودابست وما زالت متقدمة عىل اجلهود ادلولية الاخرى يف دقة حتديد
اجلرا الالكرتونية وكذكل رمست اجراءات معلية وحددت نوعية الادةل اليت تثبت
ارتاكهبا مبا يراعي خصوصية هذه اجلرمية وان اثباهتا يعمتد عىل ادةل من نوعية خاصة
ذات طبيعة الكرتونية .)Scott, 2014( .
واس تطاعت االتفاقية ان تثبت جدواها لدلول من خارج الاحتاد الاوريب اليت انضمت
الهيا ،فقد صادقت املغرب علهيا يف عام  ، 2018وكذكل الوالايت املتحدة الامريكية
وكندا وجنوب افريقيا  ،ليصل عدد ادلول املصدقة علهيا اىل ( )55دوةل اخرى  .كام
تضمنت اجراءات رادعة من حيث جسامة الغرامات اليت تفرضها ( .)Dine,2020
 3.2النظام الاوريب العام محلاية البياانت ()GDPR
يف عام  2016اقرت ادلول الاوربية هذا النظام  ،اذلي خيتص حبامية البياانت
واخلصوصية مجليع الافرادداخل الاحتادالاوريب  .ويتعلق ايضا بتصدير البياانت
الشخصية خارج الاحتاد الاوريب .
وهيدف اىل متكني املواطنني من التحمك والس يطرة عىل البياانت الشخصية وتبس يط
بيئة التنظاميت والقوانني للمشاريع التجارية ادلولية من خالل توحيدها داخل الاحتاد
الاوريب  .وهو نظام تنظميي وال يتطلب ان ِتصدر ادلول اي ترشيع الن النظام ملزم
وقابل للتطبيق مبارشة .ويؤمن النظام وجود ُمعرف خشيص ( امس ورمق ضامن اجامتعي
وبياانت املوقع وتعريف عرب الانرتنيت ) وأحد العوامل اخلاصة ابلهوية املدنية او
الفس يولوجية او اجلينية او العقلية او الاقتصادية او الثقافية او الاجامتعية للك خشص
هبدف حتمكه الاكمل يف بياانته ،ولن يسمح الية هجة احلصول علهيا بدون موافقة
مالكها .وتشمل البياانت الشخصية حىت اجلنس ية والاصل العريق والتوجه اجلنيس
واحلاةل الصحية (املادة .)9
ويسمح النظام للمس تخدم ان يطلب مسح بياانته املوجودة دلى اية هجة الا اذا اكنت
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تتعلق ابلزتامات مالية مثل قرض (املادة  ، )17كام جيوز لالشخاص معرفة املعلومات
اخملزونة عهنم وال جيوز اس تخداهما الا بعد موافقهتم.
وابلرمغ من ان النظام مصمم محلاية مواطين الاحتاد الاوريب  ،الا انه اصبح يؤثر
بشلك اسايس عىل مجيع مس تخديم مواقع الانرتنيت بال اس تثناء بغض النظر عن
ماكن تاسيس النشاط التجاري او ماكن الانشطة عرب الانرتنيت اذا اكن يعاجل بياانت
او جيمعها من مواطين الاحتاد الاوريب فيجب ان يلزتم الآخرين هبذا النظام .
وختضع املعلومات املتعلقة ابالطفال (حتت سن  16س نة) ملوافقة الوادلين (املادة . )8
واذا اكن النشاط التجاري ال يتوافق مع النظام تفرض عقوابت تصل اىل  %4من قمية
املبيعات الس نوية يف مجيع احناء العامل او فرض غرامات مالية تصل اىل ( )20مليون
يورو (املادة .)83
ان اتفاقية بودابست والنظام الاوريب محلاية البياانت قد حققا نتاجئ اجيابية يف التصدي
للجرا الالكرتونية بدليل انضامم دول الهيام من خارج امجلاعة الاوربية  ،ولكن رمغ
ذكل فان ادلول العربية والافريقية اجتهت اىل عقد اتفاقياتني خاصتني هبام واللتني
سنتطرق الهيام الحقا  ،كام ان الامم املتحدة معلت عىل ابرام اتفاقية دولية شامةل
ولتكون مظةل للك اجملمتع ادلويل.
 3.3االتفاقية العربية ملاكحفة جرا تقنية املعلومات
عقدت هذه االتفاقية عام  2010وصدقت علهيا ( )6دول حىت الآن ويه الامارات
العربية املتحدة  ،الكويت  ،فلسطني  ،السودان  ،الاردن  ،العراق .والجل تنفيذها
جيب ان تصادق علهيا ( )7دول  ،اي اهنا ليست انفذة حىت الآن  .وامه ما تناولته
االتفاقية فصل عن التجرمي وفصل عن الاحاكم الاجرائية وفصل عن التعاون القانوين
والقضايئ.
مل تكن اجلرا املوصوفة يف االتفاقية تتناسب مع واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(املادتني6و ، )9واكن التجرمي واسعا جدا وميكن ان يشمل تطبيقات وبرجميات
ضورية .وتناولت االتفاقية جرمية الاابحية املتعلقة ابالطفال وشددت املواد الاابحية
واخملةل ابحلياء  ،الا اهنا فسحت اجملال لدلول ان تفرسها بدون حتديد او قيود (املادة
 . )62وتناولت ايضا اجلرا املتعلقة ابالرهاب واس تعامل تقنية املعلومات  ،كام جرمت
نرش النعرات والفنت والاعتداء عىل الاداين واملعتقدات بوصفها من صور ا إالرهاب
أيض ًا عىل وفق االإتفاقية  ،ولكهنا تسمح مبحاس بة الرأي املعارض والاختالف يف
املعتقدات ادلينية مبا يتعارض وحرية العقيدة (املادة .)15
وشددت العقوبة عىل جرا تقليدية الن وس يةل ارتاكهبا تعمتد تقنية املعلومات ( ،املادة
 . )21وهذا التشديد ال مربر هل الهنا يعمتد يف ارتاكهبا عىل الوس يةل الالكرتونية .
ويف الفصل الاجرايئ نصت عىل عبارة غامضة ( اية جرا اخرى ) يسمح لدلول ان
جترم اي فعل خارج نصوص االتفاقية وهو اسلوب يتناقض مع مبادىء القانون اجلنايئ
اذلي ال يسمح ابلتجرمي الا مبوجب نص قطعي ورصحي استنادا ملبدأ ال جرمية وال
عقوبة الا بناءا عىل نص (املادة .)22
ومل تنص االتفاقية بشلك واحض عىل حامية خصوصية املس تخدمني وبياانهتم وحقوقهم
(املادة  14تنص عىل حرمة احلياة اخلاصة دون الاشارة للبياانت الالكرتونية).
وتسمح لدلول الاطراف ابختاذ الاجراءات الرضورية لمتكني السلطات اخملتصة من
اصدار الاوامر عىل اي خشص او هجة خمتصة بتسلمي املعلومات ،دون حتديد ضوابط
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قانونية لهذه الاوامر (املادتني  24و.)25
اي ان االتفاقية مل تكن تتضمن تفاصيل وافية تسهل تطبيقها عىل الوقائع اخملتلفة مثلام
تضمنته اتفاقية بودابست مما ادى اىل احنسار عدد ادلول العربية املصدقة علهيا لعدم
ثقهتا جبدواها.
 3.4اتفاقية الاحتاد الافريقي بشان امن الفضاء الالكرتوين وحامية البياانت ذات الطابع
الشخيص ( اإتفاقية ماالبو)
عقدت هذه االتفاقية عام  2014وتدخل حزي النفاذ بعد تصديق( )15دوةل علهيا ،
وتغطي نطاقا واسعا من انشطة الانرتنيت مبا فهيا التجارة الالكرتونية ،وحامية البياانت
واجلرا الالكرتونية  ،والرتكزي عىل العنرصية وكراهية الاجانب ،واس تغالل الاطفال
يف املواد الاابحية ،والامن الالكرتوين الوطين ( املواد . )7-2
ويفرض عىل ادلول املصدقة علهيا سن قوانني محلاية البياانت الشخصية (املواد)23-8
وانشاء سلطة عامة مس تقةل (سلطة حامية البياانت الوطنية) وان تضع لك دوةل
اسرتاتيجية وطنية لالمن الالكرتوين واصدار قوانني للجرا الالكرتونية وضامن ممارسة
التجارة الالكرتونية حبرية  .وان تمت معاجلة البياانت فقط يف غرض مرشوع (املواد-24
 )Layne,2015( ،)31ولكن مل يمت تعريف الغرض املرشوع.
كام اقرت االتفاقية اس تثناءا يف معاجلة البياانت عند وجود مصلحة عامة ( الغراض
اترخيية او احصائية او علمية ) وهو اس تثناء واسع ميكن اس تغالهل يف انهتاك خصوصية
املعلومات.
بشلك عام فان االتفاقية الافريقية متاكمةل اكرث من االتفاقية العربية وجتاوزت
الانتقادات املوهجة لالخرية  ،واهنا اقرب االتفاقيات لالتفاقية الاوربية  ،واكن يرجتى
مهنا مواهجة ظاهرة تفامق اجلرا الالكرتونية يف القارة الافريقية عىل اسس قانونية فعاةل
تعمتد عىل وسائل مبتكرة تتناسب وواقع ادلول الافريقية معمتدة مهنجا واسعا يف تنظمي
وحامية املعلومات والبياانت الالكرتونية.
 3.5هجود الامم املتحدة
 3.5.1تقرير اخلرباء ادلوليني لعام 2019
منذ  1990واهجت الامم املتحدة اجلرمية الالكرتونية املتعلقة ابلكومبيوتر والانرتنيت ،
(قرارامجلعيةالعامة  )1990،واكن أآخرها تقرير جلنة اخلرباء احلكوميني لعام ،2019
() UNDocs,2019اذلي هيدف اىل دراسة شامةل للجرمية الالكرتونية واختاذ
التدابري ادلولية للتصدي لها وتبادل املعلومات عن الترشيعات الوطنية والاجراءات
الفضىل واملساعدة التقنية والتعاون ادلويل والتفاوض عىل صك قانوين عاملي جديد
بشان اجلرمية الالكرتونية يف اطار الامم املتحدة ومراعاة احلاجة اىل تدابري فعاةل يف
اطار انفاذ القانون ومراعاة الس يادة وتعديل فواعد االثبات لكفاةل مجع الادةل
الالكرتونية وحفظها والتاكد من حصهتا واس تخداهما يف الاجراءات اجلنائية  ،اضافة
اىل:
 .1اعامتد قواعد وطنية لتتبع االتصاالت .
 .2اعامتد قواعد تنظمي معليات التفتيش الوطنية وادلولية .
 .3اعامتد قواعد بشان اعرتاض االتصاالت املنقوةل عرب الش باكت احلاسوبية
والوسائط الاخرى .

149
 .4سن قوانني موضوعية واجرائية حمايدة تكنولوجيا لمتكني ادلول من
التصدي لالشاكل اجلديدة واملس تجدة للجرمية الالكرتونية.
 .5مواءمة الترشيعات الوطنية واالتفاقيات ادلولية.
 .6انشاء هيئة دولية للتحقق من ادوات التحليل اجلنايئ الرمقية واعامتدها
واعداد الادةل الارشادية وتعزيز قدرات انفاذ القانون والتدابري القضائية
للتصدي للجرمية الالكرتونية .
متثل هذه التدابري تطورا كبريا يف مدى اهامتم الامم املتحدة حنو تدويل اجلرمية
الالكرتونية وان تكون منربا امميا الجل ضامن قوة وقانونية الاجراءات ووضع جحر
الاساس النشاء اتفاقية دولية اممية تواجه هذه اجلرمية.
 3.5.2جلنة خرباء دولية خمصصة لوضع اتفاقية دولية شامةل بشان ماكحفة اس تخدام
تكنولوجيا للمعلومات واالتصاالت لالغراض الاجرامية
ا’نشات هذه اللجنة مبوجب قرار امجلعية العامة س نة ( ،2019رمق  ) 74/247بناءا
عىل مقرتح رويس ودمع صيين واعرتاض امرييك واوريب الذلان يمتساكن ابتفاقية
بودابست لس نة  ، 2001وحصل القرار عىل موافقة ( )79دوةل ومعارضة ( )60دوةل
اكن اهامتهما يرتكز ابجتاه اخر يمتثل يف مواهجة اس تخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الغراض اجرامية حفسب.
وااثر قرار انشاء اللجنة قلق اجملموعات احلقوقية والقوى الغربية اليت ختىش ان يفيض
اىل تقييد احلرايت ويقمع حرية التعبري  ،كام ذهب اليه لك من الصني وايران والعراق .
( )Lupu,2017ويرون ان توس يع اتفاقية بودابست واملشاركة فهيا يف مواهجة
انهتااكت حق النرش والتاليف والاس تغالل اجلنيس لالطفال افضل من العمل عىل
اتفاقية اخرى  .بيامن ترى روس يا ان هذه االتفاقية تنهتك س يادة ادلول من خالل متكني
احملققني يف الوصول اىل املعلومات .ركزت اللجنة يف تقريرها عىل حمورين رئيس يني هام:
 .1انفاذ القانون والتحقيقات
 .2الادةل الالكرتونية والعداةل اجلنائية
وقد تضمن لك حمور تفاصيل كثرية متثل نقاط يميكن ان تكون موضع اتفاق من
املشاركني  ،وميثل هذا التقرير سلسةل طويةل من املداوالت بدأت منذ عام  2013وما
زالت مس مترة عىل امل ان هتييء ارضية قانونية ملرشوع اتفاقية دولية تتجاوز لك
املشالك واملعوقات وميكن ان توفر حلوال ومعاجلات يف مواهجة اجلرمية الالكرتونية يف
املس تقبل.

اخلامتة والاس تنتاجات والتوصيات
ان واقع اس تخدامات الكومبيوتر وش باكت الانرتنيت والاهجزة الالكرتونية الاخرى
قد جتاوزت عىل خصوصية املس تخدمني وانهتكت حقوقهم وبياانهتم حتت مسمى
اجلرمية الالكرتونية  .ورمغ تصدي اجملمتع ادلويل لها مفا زالت هذه اجلرمية يف تزايد
وخطورة غري مس يطر علهيا وال تس تطيع ادلوةل لوحدها من مواهجهتا الهنا ذات طبيعة
عابرة للحدود وصعوبة توثيق ادةل اثباهتا  ،مما يس تدعي ان يبذل اجملمتع ادلويل هجودا
اس تثنائية ومس مترة حنو حتديث القواعد ادلولية مبا يضمن حامية حقوق الافراد.
ان عدم انضامم عدد من ادلول اىل اتفاقية بودابست او االتفاقية العربية او االتفاقية
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الافريقية سوف يؤدي لوجود مساحة واسعة الرتاكب اجلرمية الالكرتونية دون وجود
اماكنية عىل التصدي لها بسبب عدم وجود الغطاء القانوين مما يشلك ثغرة يس تغلها
مرتكبو اجلرا الالكرتونية من خالل هذه ادلول.
وما زالت الرغبة الاوربية والامريكية الن يتوحد اجملمتع ادلويل ابالنضامم اىل اتفاقية
بودابست رمغ عدم ثقة الكثري من ادلول اليت تراها غري اكفية يف مواهجة اجلرا
الالكرتونية عىل مس توى العامل مما ادى البرام االتفاقيتني العربية والافريقية اللتني
اعرتاهام الكثري من النواقص وتعرضتا النتقادات اثرت يف عدم ثقة ادلول من جدوى
ابالنضامم الهيام  ،وتسبب ذكل ان يس متر اجملمتع ادلويل ابلب حث عن بدائل اكرث
جدية ورصامة يف مواهجة اجلرا الالكرتونية.
وان افضل وس يةل ملواهجة هذه اجلرمية يه ابرام اتفاقية دولية برعاية الامم املتحدة
لتكون بديال عامليا موحدا عن االتفاقيات الاقلميية احملدودة النطاق من حيث عدد
ادلول الاطراف فهياوتشتت اجلهود ادلولية  .ويف الوقت نفسه تكون مجيع ادلول
اطرافا يف االتفاقيات الاقلميية حىت يمت ابرام اتفاقية عاملية شامةل .
وبضوء ما تقدم فاننا نقدم التوصيات الآتية:
 .1ان تعمل لك دوةل طرف يف االتفاقيات ادلولية اخملتصة ابجلرا
الالكرتونية عىل تقدمي مقرتحاهتا من اجل حتديهثا بضوء املتغريات
والتطورات يف اجملال الالكرتوين .
 .2تعاون ادلول اكفة مع اللجنة احلكومية ادلولية اليت انشاهتا الامم املتحدة من
اجل امتام اتفاقية دولية ملواهجة اجلرمية الالكرتونية .
 .3دعوة ادلول الغري مشاركة يف االتفاقيات الاقلميية احلالية املتعلقة ابجلرمية
الالكرتونية لالنضامم الهيا حىت يمت انشاء االتفاقية ادلولية الشامةل .
 .4تركزي الاهامتم وبذل هجود دولية تتناسب وخطورة اجلرا الالكرتونية من
اجل وصفها كجرمية دولية وحماوةل اعتبارها صورة من صور العدوان اذلي
ميكن ان يدخل يف اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية.
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known and its nature has been defined as a deliberate crime
committed to achieve goals harmful to the interests of a person
or a certain party. It has characteristics that distinguish it from
other acts in terms of its perpetration by a computer, its
systems or the information it contains, or it targets the Internet
and the sites in which it is, and usually more than one person
or entity contributes to it. Or disrupting it, sabotaging it,
forging it, and so on.
Keywords: Crime, Cyber, Budapest, Agreement, Effort.

10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp145-151

 اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية-جمةل جامعة جهيان
https://www.accessnow.org/african-union-adopts-frameworkon-cyber-security-and-data-protection, Retrieved in
3/2/2021
Abstract:
The research dealt with the electronic crime known by the
term (cyber) because of its connection with space, which is the
widest field for its perpetration and implementation of its
pillars, and it is often between countries or within the state,
and because of its importance, multiple definitions have been

