m

مجـهـوريــة السَّـــودان

السلطة القضائية

بعنوان  :الجرائم اإللكترونية الواقع الحالي والمستقبل

تقدمها  :فائزة علي عيسى
قاضي المحكمة العليا
رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي

ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
أدى اﻟتطور اﻟسر�ﻊ واﻟﻬﺎﺌﻞ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺘﻘنیﺔ اﻻﺘصﺎﻻت واﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟحدﯿثﺔ ﻟظﻬور
أﻨمﺎط ﺠدﯿدة ﻤن اﻟجراﺌم اﺴتجدت ﻋﻠﻰ اﻟنظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟسﺎﺌد وﻫذا اﻟنوع ﻤن اﻟجراﺌم
ﺘزاﻤن ﻤﻊ ظﻬور واﻨتشﺎر ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟمیﺔ )اﻻﻨترﻨت( اﻟتﻲ أﻟﻐت اﻟحدود
اﻟجﻐراﻓیﺔ ﺒین دول اﻟﻌﺎﻟم وﺠﻌﻠت اﻟﻌﺎﻟم ﻗر�ﺔ ﺼﻐیرة ﻓمﻊ ﻫذا اﻟتطور اﻟتكنوﻟوﺠﻲ
اﻟمستمر ﻓﻲ أﻨظمﺔ اﻻﺘصﺎﻻت وﺘﻘنیﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﺘسﺎع اﺴتخدام اﻻﻨترﻨت ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق
واﺴﻊ ﻓﻲ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻗد وﺠد اﻟمجرﻤون ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷﻨظمﺔ واﻟتﻘنیﺎت اﻟمكﺎن اﻟمنﺎﺴب
واﻟمسرح اﻟخصب ﻟممﺎرﺴﺔ ﺠراﺌمﻬم اﻻﻟكتروﻨیﺔ �مختﻠﻒ ﺼورﻫﺎ وأﺸكﺎﻟﻬﺎ وأﻨمﺎطﻬﺎ وﺘنوع
أﻫداﻓﻬﺎ واﺨتﻼف أﻤﺎﻛن ﺤدوﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمستو�ین اﻟمحﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻻﺴیمﺎ أن ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ
ﻤن اﻟجراﺌم اﻟمتخصصﺔ ﺤیث �ﻌتمد ﻓیﻬﺎ اﻟمجرﻤون ﻋﻠﻰ ﺘنﻔیذ ﺠر�متﻬم ﻋﻠﻰ أدوات
اﻟكتروﻨیﺔ ﻤتطورة ﺘتطﻠب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺘخصص وﻤﻌرﻓﺔ ودرا�ﺔ ﻓﻲ اﺴتخداﻤﻬﺎ.
وﺘجدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﺘﻌتبر أﻛثر ﺨطورة واﻨتشﺎ ار ﻤن اﻟجراﺌم
اﻟتﻘﻠید�ﺔ اﻷﺨرى ،ﻨظ اًر ﻻن ﻀررﻫﺎ ﻟیس ﻤحصو اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﻘط ﻓحسب ﺒﻞ ﻗد ﯿنتشر
ﻫذا اﻟضرر ﻟیشمﻞ اﻟمجتمﻌﺎت واﻟمؤﺴسﺎت اﻟحكوﻤیﺔ واﻟخﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟصﻌیدﯿن اﻟمحﻠﻲ
واﻟﻌﺎﻟمﻲ �مﺎ أن ﺤجم اﻟخطر ﻟﻬذﻩ اﻟجراﺌم ﯿزداد و�تسﻊ �شكﻞ ﻤطرد ﻤﻊ اﻟتطور
اﻟتكنوﻟوﺠﻲ اﻟمستمر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺘصﺎﻻت وﺘﻘنیﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﺘسﺎع اﺴتخدام اﻻﻨترﻨت
ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ظﻞ ﻋدم وﺠود ﻗواﻨین وأﻨظمﺔ وﺘشر�ﻌﺎت ﻤوﺤدة

ﺒین دول اﻟﻌﺎﻟم ﺘجرم ﻤرﺘكبﻲ ﺘﻠك اﻟجراﺌم ﻤمﺎ أدى إﻟﻰ ﺘنﺎﻤﻲ ﺨطرﻫﺎ وارﺘﻔﺎع ﺤجم
اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋنﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺃﻭﻻ  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ :
اﻟجر�مﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﻫﻲ �ﻞ ﺴﻠوك ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﯿتم �ﺎﺴتخدام اﻷﺠﻬزة
اﻻﻟكتروﻨیﺔ ،ﯿنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﺤصول اﻟمجرم ﻋﻠﻰ ﻓواﺌد ﻤﺎد�ﺔ أو ﻤﻌنو�ﺔ ﻤﻊ ﺘحمیﻞ اﻟضحیﺔ
ﺨسﺎرة ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ وﻏﺎﻟبﺎً ﻤﺎ �كون ﻫدف ﻫذﻩ اﻟجراﺌم ﻫو اﻟﻘرﺼنﺔ ﻤن أﺠﻞ ﺴرﻗﺔ أو إﺘﻼف
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,وﺠﺎء ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌر�ﻲ  ,ﺤینمﺎ أﻗﺎﻤت اﻟجﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌر�یﺔ اﻟندوة
اﻟﻌر�یﺔ ﻓﻲ ١٩٩٨/٢/١م ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻌر�ف اﻟجر�مﺔ اﻟمنظمﺔ اﻟتﻲ ﻋرﻓت �ﺄﻨﻬﺎ )ﻛﻞ
ﺴﻠوك إﺠراﻤﻲ ﺘرﺘكبﻪ ﻤجموﻋﺔ ﻤن اﻷﺸخﺎص �حترﻓون اﻹﺠرام �شكﻞ ﻤستمر ﻟتحﻘیق
أﻫداﻓﻬم ﻀمن ﻨطﺎق أﻛثر ﻤن دوﻟﺔ ( أﻤﺎ ﻋن اﻟتﻌر�ف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟمصطﻠﺢ اﻟتكنوﻟوﺠیﺎ ,
ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟد�تور ﻤحمد ﺸﻔیق أﺴتﺎذ اﻟﻘﺎﻨون اﻟتجﺎري �ﺄﻨﻬﺎ ) ﻤجموﻋﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘتﻌﻠق
�كیﻔیﺔ ﺘطبیق ﻨظر�ﺔ ﻋﻠمیﺔ أو اﺨتراع و�طﻠق ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح ﺤق اﻟمﻌرﻓﺔ
ﻓﺎﻟتكنوﻟوﺠیﺎ ﻤنﻬﺞ ﻋﻠمﻲ ﺠدﯿد ﻗواﻤﻪ إﻋداد اﻷﺠﻬزة اﻟتﻲ �مكن ﺒﻬﺎ ﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠم اﻟنظري
إﻟﻲ اﻟتطبیق اﻟﻌمﻠﻲ وﻨخﻠص ﻤن �ﻞ ﻤﺎ ﺴبق ﻤن أن اﻟجر�مﺔ ﺘكون إﻟكتروﻨیﺎً إذا ﺜبت
ﻟجﻬﺎت اﻟتحﻘیق واﻟتحري إﻨﻬﺎ ﺘﻌتمد ﻋﻠﻲ اﻟنﻬﺞ اﻟﻌﻠمﻲ واﻟمﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠمیﺔ وأدواﺘﻬﺎ
وأﺴﺎﻟیب اﻟتﻘنیﺔ اﻟحدﯿثﺔ  ,و�ﻻ ﺴﻘط ﻋن ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ ﺼﻔﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ  ,و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻻ

�حق أن ﺘﻠﻘﻰ اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒیﺔ اﻟتﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟتشر�ﻊ اﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻟﻠجر�مﺔ اﻹﻟكتروﻨیﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻨون اﻟجراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ ﻓﻲ ﺴنﺔ ٢٠٠٧م.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ - :
ﺼدر ﻓﻲ اﻟسودان ﻗﺎﻨون ﺠراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ ﻟسنﻪ ٢٠٠٧م واﻟذي أﺴس ﺒتجر�م
اﻷﻓﻌﺎل اﻟتﻲ ﺘستﻬدف ﻨظم ووﺴﺎﺌﻞ وﺸبكﺎت اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون �ﻌتبر ﻨسیبﺎً ﻤن
أﺤدث اﻟﻘواﻨین اﻟﻌر�یﺔ  ,ﻤن ﺤیث ﺘﺎر�ﺦ ﺼدورﻩ ﺤیث ﺴﻌﻰ ﻓیﻪ اﻟمشرع إﻟﻲ
اﺴتیﻌﺎب ﺘجﺎرب اﻵﺨر�ن ﺤسبمﺎ ورد ﻓﻲ اﻟمذ�رة اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟﻪ  ,ﻓﺄﺨذ �مﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ
اﻟﻘواﻨین اﻟنموذﺠیﺔ اﻟﻌر�یﺔ وﻗواﻨین اﻟدول اﻟﻐر�یﺔ وﺨﻼﻓﺎ ﻟﻘواﻨین اﻟدول اﻟﻌر�یﺔ اﻟتﻲ
ﺴبﻘتﻪ ﻓﻘد ﺠرم طﺎﺌﻔﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل  ,وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟتجر�م ﻨص اﻟمشرع
ﻋﻠﻲ أﻓﻌﺎل ﻤﻌینﺔ ﺨصﻬﺎ �ﺎﻟذ�ر  ,وﺤدد ﻋﻘو�ﺎﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺘنحصر ﻓﻲ اﻷﺘﻲ -:
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﲑ :
ﺠرم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون دﺨول اﻟمواﻗﻊ وأﻨظمﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤوظﻒ ﻋﺎم أو أي
َ
ﺸخص أﺨر وﻓﻲ ﻫذا ﺠرم �ﻞ ﻤن ﯿدﺨﻞ ﻤوﻗﻌﺎ أو أي ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت دون أن
�كون ﻤصرﺤﺎ ﻟﻪ و�ﻘوم ﺒنﺎءا ﻋﻲ ﻫذا اﻟدﺨول �ﺎﻻﺘﻲ :
أ( �ﺎﻻطﻼع ﻋﻠیﻪ أو ﻨسخﻪ ) وﻋﺎﻗب ﻋﻠﻲ ذﻟك اﻟﻔﻌﻞ �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘجﺎوز
ﺴنتین أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ (.

ب( أو �ﻘوم �ﺈﻟﻐﺎء ﺒیﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻠكﺎ ﻟﻠﻐیر أو ﺤذﻓﻬﺎ أو ﺘدﻤیرﻫﺎ أو
إﻓشﺎﺌﻬﺎ أو إﺘﻼﻓﻬﺎ أو ﺘﻐییرﻫﺎ أو إﻋﺎدة ﻨشرﻫﺎ أو ﺘﻐییر ﺘصﺎﻤیم اﻟموﻗﻊ أو إﻟﻐﺎﺌﻪ
أو ﺸﻐﻞ ﻋنواﻨﻪ وﻋﺎﻗب اﻟﻘﺎﻨون ﻤن �ﻘوم ﺒذﻟك اﻟﻔﻌﻞ �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘجﺎوز أر�ﻌﺔ
ﺴنوات أو اﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ � ,مﺎ ﺠرم أ�ضﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ
ﻓﻌﻞ دﺨول اﻟمواﻗﻊ وأﻨظمﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤوظﻒ ﻋﺎم ﻓﻌﺎﻗب �ﻞ ﻤوظﻒ ﯿدﺨﻞ
ﺒدون ﺘﻔو�ض ﻤوﻗﻌﺎ أو أي ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟجﻬﺔ اﻟتﻲ �ﻌمﻞ ﺒﻬﺎ أو
�سﻬﻞ ذﻟك ﻟﻠﻐیر  ,وﻋﺎﻗبﻪ �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘتجﺎوز ﺨمسﺔ ﺴنوات أو اﻟﻐراﻤﺔ أو
اﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ وﻫﻲ ﺘﻌتبر ﻋﻘو�ﺔ ﻤشدد ﻟﻠموظﻒ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟصﻔﺔ اﻻﺌتمﺎن
اﻟمﻔترﻀﺔ ﻓیﻪ(.
ﺍﻟﺘﺼﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻋﱰﺍﺽ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ :
ﺠرم اﻟمشرع ﻓﻌﻞ اﻟتصنت  ,ﻓكﻞ ﻤن ﯿتصنت ﻷي رﺴﺎﺌﻞ ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ
َ
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ أو ﯿﻠتﻘطﻬﺎ أو �ﻌترﻀﻬﺎ دون ﺘصر�ﺢ
ﺒذﻟك ﻤن اﻟنیﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻟجﻬﺔ اﻟمختصﺔ  ,أو اﻟجﻬﺔ اﻟمﺎﻟكﺔ ﻟﻠمﻌﻠوﻤﺔ � ,ﻌﺎﻗب
�ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز ﺜﻼث ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  ,وﻟم �حدد
اﻟمشرع اﻟﻐرض ﻤن اﻟتصنت أو اﻻﻋتراض و�ﺎن ﯿنبﻐﻲ إﻓراد ﻓﻘرة ﺨﺎﺼﺔ ﺒتشدﯿد
اﻟﻌﻘو�ﺔ إذا �ﺎن اﻟﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ اﻟتجسس ﻋﻠﻲ اﻷﺴرار اﻟحكوﻤیﺔ أو اﻟﻌسكر�ﺔ
ﻛمﺎ ﻫو اﻟحﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻤر�كﻲ اﻟذي �ﻌﺎﻗب �شدة ﻋﻠﻲ اﻟتجسس ﻋﻠﻲ أﺴرار
اﻟبنتﺎﺠون .

ً
ﺟﺮﳝﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ:

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ ﻋﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ ﻤن ﯿدﺨﻞ ﻋمدا  ,ﻤوﻗﻌﺎ أو ﻨظﺎﻤﺎ ﻤبﺎﺸرة أو
ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ �ﻐرض اﻷﺘﻲ -:
أ( اﻟحصول ﻋﻠﻲ ﺒیﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘمس اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠبﻼد أو اﻻﻗتصﺎد اﻟوطنﻲ
�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺴبﻊ ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ .
ب( �ﺈﻟﻐﺎء ﺒیﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘمس اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠبﻼد  ,أو اﻻﻗتصﺎد اﻟوطنﻲ أو
ﺤذﻓﻬﺎ أو ﺘدﻤیرﻫﺎ أو ﺘﻐییرﻫﺎ و�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘجﺎوز ﻋشر ﺴنوات أو اﻟﻐراﻤﺔ أو
اﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً.
وﻫنﺎ أراد اﻟمشرع ﺴد اﻟخﻠﻞ ﻓﻲ ﻋدم ﺘشدﯿد ﺠر�مﺔ اﻟتصنت ﻓﻲ ﺤﺎل �ﺎن اﻟﻐرض
ﻤنﻬﺎ ﻫو اﻟتجسس  ,و��ﻘﺎف أو ﺘﻌطیﻞ اﻟبراﻤﺞ أو اﻟبیﺎﻨﺎت أو اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟجر�مﺔ ﻋﺎﻗب اﻟﻘﺎﻨون اﻟسوداﻨﻲ �ﻞ ﻤن ﯿدﺨﻞ �ﺄي وﺴیﻠﻪ ﻨظﺎﻤﺎ أو وﺴﺎﺌط  ,أو ﺸبكﺔ
ﻋمد �ﺈ�ﻘﺎﻓﻬﺎ أو ﺘﻌطیﻠﻬﺎ أو ﺘدﻤیر اﻟبراﻤﺞ أو اﻟبیﺎﻨﺎت
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ و�ﻘوم ً

أو اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو ﻤسحﻬﺎ أو ﺤذﻓﻬﺎ أو إﺘﻼﻓﻬﺎ �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺴت
ﺴنوات أو اﻟﻐراﻤﺔ أو اﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  ,وﺘﻌتبر ﺠر�مﺔ اﻹﺘﻼف اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻫﻲ ﻤن
أﺨطر أﻨواع اﻟجراﺌم إذ إن ﻤﺎ ﯿتﻠﻒ اﻟكتروﻨیﺎ ﻻ �مكن إﺼﻼﺤﻪ �سﻬوﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ إذا
ﻛﺎﻨت اﻟمﻌﻠوﻤﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﺒین ﺒرﻤجیﺎت ﻤﻌﻘدة وﻤرﺘبطﺔ �ﺄﻨظمﺔ اﻟتشﻐیﻞ .
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ :

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ ﻋﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ ﻤن �ﻌوق أو �شوش أو �ﻌطﻞ ﻋمدا و�ﺄي
وﺴیﻠﺔ اﻟوﺼول إﻟﻲ اﻟخدﻤﺔ أو اﻟدﺨول إﻟﻲ اﻷﺠﻬزة أو اﻟبراﻤﺞ  ,أو ﻤصﺎدر اﻟبیﺎﻨﺎت أو
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ,
�ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺴنتین أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  ,وﻫﻲ ﺠر�مﺔ ﺘﻔرد ﺒﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻨون اﻟسوداﻨﻲ ﻟجراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ � ,ﺎﻋتبﺎر أن اﻟجﺎﻫز�ﺔ اﻟتﻘنیﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓیر ﺠدر
اﻟحمﺎ�ﺔ ﻏیر ﻤتوﻓر اﻵن .

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ -:
 ﻟﻠجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ أﻨواع �ثیرة ﻤنﻬﺎ -:ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ-:
وﺘسمﻰ �جراﺌم اﻻﻨترﻨت اﻟشخصیﺔ ﺘتمثﻞ ﻓﻲ ﺴرﻗﺔ اﻟﻬو�ﺔ وﻤنﻪ اﻟبر�د اﻻﻟكتروﻨﻲ،
أو ﺴرﻗﺔ اﻻﺸتراك ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﺸبكﺔ اﻻﻨترﻨت واﻨتحﺎل ﺸخصیﺔ أﺨرى �طر�ﻘﺔ ﻏیر ﺸرﻋیﺔ
ﻋبر اﻻﻨترﻨت ﺒﻬدف اﻻﺴتﻔﺎدة ﻤن ﺘﻠك اﻟشخصیﺔ أو ﻹﺨﻔﺎء ﻫو�ﺔ اﻟمجرم ﻟتسﻬیﻞ ﻋمﻠیﺔ
اﻹﺠرام .
أو ﻫﻲ اﺨتراق ﻟﻠمواﻗﻊ واﻟصﻔحﺎت اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨترﻨت وﺘدﻤیرﻫﺎ أو إﻟﻐﺎﺌﻬﺎ أو
إﺘﻼﻓﻬﺎ أو اﻟتﻌدﯿﻞ أو اﻟﻌبث �ﺎﻟبیﺎﻨﺎت واﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمتوﻓرة ﻋﻠیﻬﺎ أو اﺨتراق اﻟبر�د
اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻶﺨر�ن واﻻﺴتیﻼء ﻋﻠیﻪ واﺴتخداﻤﻪ ﻓﻲ اﻨتحﺎل ﺸخصیﺔ اﻟﻐیر أو ﺸﻐﻞ
اﻟﻌنوان )اﻟرا�ط( اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠموﻗﻊ أو ﺘحو�ﻠﻪ ﻟﻌنوان ﻤوﻗﻊ آﺨر ﻋﻠﻰ اﻻﻨترﻨت .

ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ

:

ﻫﻲ ﺠراﺌم ﺘﻬﺎﺠم اﻟمواﻗﻊ اﻟرﺴمیﺔ ﻟﻠحكوﻤﺎت وأﻨظمﺔ ﺸبكﺎﺘﻬﺎ وﺘر�ز ﻋﻠﻰ ﺘدﻤیر اﻟبنﻰ
اﻟتحتیﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟمواﻗﻊ أو اﻷﻨظمﺔ اﻟشبكیﺔ �شكﻞ �ﺎﻤﻞ ،و�سمﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟمرﺘكبون ﻟﻬذﻩ
اﻟجر�مﺔ �ﺎﻟﻘراﺼنﺔ ،وﻏﺎﻟبﺎً ﻤﺎ ﺘكون أﻫداﻓﻬم ﺴیﺎﺴیﺔ .
وﻗد ﻨص ﻗﺎﻨون ﺠراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ اﻟسوداﻨﻲ ﻟسنﺔ ٢٠٠٧م أ�ضﺎً ﻓﻲ اﻟمﺎدة اﻟسﺎ�ﻌﺔ
ﻤنﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗبﺔ )ﻛﻞ ﻤن ﯿدﺨﻞ ﻋمداً ﻤوﻗﻌﺎً أو ﻨظﺎﻤﺎً ﻤبﺎﺸرة أو ﻋن طر�ق إﺤدى
ﺸبكﺎت اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ �ﻐرض -:
أ /اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺒیﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘمس اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠبﻼد أو اﻻﻗتصﺎد اﻟوطنﻲ،
�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺴبﻊ ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً .
ب /إﻟﻐﺎء ﺒیﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘمس اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠبﻼد أو اﻻﻗتصﺎد اﻟوطنﻲ أو ﺤذﻓﻬﺎ
أو ﺘدﻤیرﻫﺎ أو ﺘﻐییرﻫﺎ �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﻋشر ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو
�ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً .

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ:
وﻫﻲ ﺠراﺌم ﺘستﻬدف اﻟمؤﺴسﺎت اﻟشخصیﺔ واﻟحكوﻤیﺔ واﻟخﺎﺼﺔ وﺘﻬدف ﻹﺘﻼف
اﻟوﺜﺎﺌق اﻟمﻬمﺔ أو اﻟبراﻤﺞ اﻟخﺎﺼﺔ وﺘتم ﻫذﻩ اﻟجراﺌم ﻋن طر�ق ﻨﻘﻞ ﺒراﻤﺞ ﻀﺎرة ﻷﺠﻬزة
ﻫذﻩ اﻟمؤﺴسﺎت �ﺎﺴتخدام اﻟكثیر ﻤن اﻟطرق �ﺎﻟرﺴﺎﺌﻞ اﻻﻟكتروﻨیﺔ.

ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

:

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟجراﺌم  ,ﻋﺎﻗب اﻟمشرع اﻟسوداﻨﻲ ﻋﻠﻲ ارﺘكﺎب ﺠمﻠﺔ ﻤن
اﻷﻓﻌﺎل  ,ﺘطﺎل اﻷﻤوال أ�ﺎً �ﺎن ﺸكﻠﻬﺎ  ,واﻟبیﺎﻨﺎت واﻻﺘصﺎﻻت ﻓﻌﺎﻗب ﻋﻠﻲ ارﺘكﺎب
ﺠر�مﺔ اﻟتﻬدﯿد واﻻﺒتزاز  ,ﻓكﻞ ﻤن اﺴتﻌمﻞ ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻬدﯿد أو اﺒتزاز ﺸخص أﺨر  ,ﻟحمﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘیﺎم �ﻔﻌﻞ أو اﻻﻤتنﺎع ﻋنﻪ
وﻟو �ﺎن ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ أو اﻻﻤتنﺎع ﻤشروﻋﺎً �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘجﺎوز ﺴنتین أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ
أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً  ,وﻋﺎﻗب أ�ضﺎ ﻋﻠﻲ اﻻﺤتیﺎل أو اﻨتحﺎل ﺼﻔﺔ ﻏیر ﺼحیحﺔ ﻓكﻞ ﻤن
ﯿتوﺼﻞ ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ﻋن طر�ق
اﻻﺤتیﺎل أو اﺴتخدام اﺴم �ﺎذب أو اﻨتحﺎل ﺼﻔﺔ ﻏیر ﺼحیحﺔ �ﻐرض اﻻﺴتیﻼء ﻟنﻔسﻪ
أو ﻟﻐیرﻩ ﻋﻠﻲ ﻤﺎل أو ﺴند أو ﺘوﻗیﻊ ﻟﻠسند �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘجﺎوز أر�ﻊ ﺴنوات أو
�ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  ,و�ذﻟك ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻲ ﻓﻌﻞ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟبیﺎﻨﺎت اﻟتﻔصیﻠیﺔ
ﻟﻠبطﺎﻗﺎت اﻻﺌتمﺎﻨیﺔ ﻋبر اﻻﻨترﻨت واﻻﺴتیﻼء ﻋﻠیﻬﺎ واﺴتﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟشراء وﻗد ﻨص أ�ضﺎً
ﻗﺎﻨون ﺠراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ اﻟسوداﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك �ﺎﻻﺘﻲ )ﻛﻞ ﻤن �ستخدم ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو
اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب وﻤﺎ ﻓیﻬﺎ ﺤكمﻬﺎ ،ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ أرﻗﺎم أو ﺒیﺎﻨﺎت ﻟﻠبطﺎﻗﺎت اﻻﺌتمﺎﻨیﺔ
أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ �ﻘصد اﺴتخداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺒیﺎﻨﺎت اﻟﻐیر أو أﻤواﻟﻪ أو ﻤﺎ ﺘنتجﻪ
ﺘﻠك اﻟبیﺎﻨﺎت أو اﻷرﻗﺎم ﻤن ﺨدﻤﺎت� ،ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻟمدة ﻻ ﺘجﺎوز ﺨمس ﺴنوات أو
�ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً .
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ -:

ﺠرم اﻟمشرع اﻟسوداﻨﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟمخﻠﺔ �ﺎﻟنظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب ﻓﻲ
ﺘحت ﻫذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ َ
اﻟبیئﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﻓكﻞ ﻤن ﯿنتﺞ أو �ﻌد أو ﯿﻬیﺊ أو ﯿرﺴﻞ أو �خزن أو ﯿروج ﻋن طر�ق
ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب  ,أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ  ,أي ﻤحتوى ﻤخﻞ �ﺎﻟحیﺎء
أو اﻟنظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻻَداب � ,ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺨمس ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو
�ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً � ,مﺎ ﺠرم أ�ضﺎ �ﻞ ﻤن ﯿوﻓر أو �سﻬﻞ ﻋمﻼً أو �ﺈﻫمﺎل  ,ﻋن طر�ق
ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,أو اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ  ,ﻟﻠوﺼول ﻟمحتوى ﻤخﻞ
�ﺎﻟحیﺎء أو ﻤنﺎف ﻟﻠنظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب  ,و�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدﻩ ﻻ ﺘتجﺎوز أر�ﻊ ﺴنوات
أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً .
وﺸدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب إذا وﺠﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟمشﺎر إﻟیﻪ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟسﺎ�ﻘﺔ إﻟﻲ ﺤدث  ,ﺤیث �ﻌﺎﻗب
ﻤرﺘكبﻬﺎ �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز ﺴبﻊ ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً .
أ�ضﺎً ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟمخﻠﺔ �ﺎﻻَداب واﻟنظﺎم اﻟﻌﺎم ﺠرم اﻟمشرع إﻨشﺎء أو
ﻨشر اﻟمواﻗﻊ �ﻘصد ﺘرو�ﺞ أﻓكﺎر و�راﻤﺞ ﻤخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠنظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷداب  ,ﻓﻌﺎﻗب �ﻞ ﻤن
ﯿنشﺊ أو ﯿنشر أو �ستخدم ﻤوﻗﻌﺎً ﻋﻠﻲ ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ﻟتسﻬیﻞ أو ﺘرو�ﺞ ﺒراﻤﺞ أو أﻓكﺎر ﻤخﺎﻟﻔﺔ ﻟنظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷداب �ﻌﺎﻗب
�ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز ﺜﻼث ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو اﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً.
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ

:

ﺘحت ﻫذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﺠرم اﻟمشرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون �ﻞ ﻤن ﯿنتﻬك أو �سﺊ أي ﻤن
اﻟمﻌتﻘدات اﻟدﯿنیﺔ ,أو ﺤرﻤﺔ اﻟحیﺎة اﻟخﺎﺼﺔ ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,أو اﺤد أﺠﻬزة
اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ وﻋﺎﻗبﻪ �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺜﻼث ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو
�ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ .
ﺟﺮﳝﺔ ﺇﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ

:

ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ ﺘﻌتبر ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﺴر�ﻌﺔ اﻻﻨتشﺎر ﻓﻲ ظﻞ ﺘنﺎﻤﻲ اﻻﺴتخدام اﻟواﺴﻊ
ﻟﻼﻨترﻨت وﻟﻬذا ﻓﺎن ﺠر�مﺔ إﺸﺎﻨﺔ اﻟسمﻌﺔ ﻗد أﻓرد ﻟﻬﺎ اﻟمشرع ﺠر�مﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ,ﻓﻲ ظﻞ
ﻗﺎﻨون اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ واﻟذي ﺠﺎء ﻓیﻪ ) �ﻞ ﻤن �ستخدم ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو اﺤد
أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب  ,أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ,ﻹﺸﺎﻨﺔ اﻟسمﻌﺔ �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز ﺴنتین
أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ ( ,و�ﻼﺤظ ﻫنﺎ أن اﻟمشرع ﻟم ﯿتنﺎول ﺘﻌر�ﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟجر�مﺔ
إﺸﺎﻨﺔ اﻟسمﻌﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ و�ﻨمﺎ ﺘرك ذﻟك ﻟمﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟجنﺎﺌﻲ اﻟﻌﺎم ﻤن ﺘﻌر�ف
ﻟجر�مﺔ إﺸﺎﻨﺔ اﻟسمﻌﺔ ﻤﻊ اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﺨتﻼف اﻟوﺴیﻠﺔ اﻟمرﺘكب ﺒﻬﺎ اﻟجر�مﺔ
اﻟكتروﻨیﺎً .

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ :
ﻫذﻩ اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟجراﺌم ﺘحتوي ﻋﻠﻲ ﻨوﻋین ﻤن اﻷﻓﻌﺎل -:

اﻷوﻟﻰ ﻤنﻬﺎ ﻫﻲ أﻓﻌﺎل إﻨشﺎء أو ﻨشر اﻟمواﻗﻊ ﻟﻠجمﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺒیﺔ  ,واﻟثﺎﻨیﺔ ﻫﻲ ﻨشر
اﻟمصنﻔﺎت اﻟﻔكر�ﺔ  ,ﻓﻔﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻷوﻟﻰ ﺠرم اﻟمشرع �ﻞ ﻤن ﯿنشﺊ أو ﯿنشر أو �ستخدم
ﻤوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ﺠمﺎﻋﺎت
إرﻫﺎﺒیﺔ ﺘحت أي ﻤسمﻰ ﻟتسﻬیﻞ اﻻﺘصﺎل �ﻘیﺎدﺘﻬﺎ أو أﻋضﺎﺌﻬﺎ  ,أو ﺘرو�ﺞ أﻓكﺎرﻫﺎ  ,أو
ﺘمو�ﻠﻬﺎ أو ﻨشر �یﻔیﺔ ﺘصنیﻊ اﻟمواد اﻟخﺎرﻗﺔ أو اﻟمتﻔجرة أو أي أدوات ﺘستخدم ﻓﻲ
اﻹﻋمﺎل اﻹرﻫﺎﺒیﺔ  ,و�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﺴبﻊ ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو
�ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  .أﻤﺎ ﺠر�مﺔ ﻨشر اﻟمصنﻔﺎت اﻟﻔكر�ﺔ ﻓﻲ اﻟبیئﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ  ,ﻓﻘد ﺠﺎءت
ﻤواﻛبﺔ ﻟﻠثورة ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟمﻠكیﺔ اﻟﻔكر�ﺔ  ,وﻟﻬذا ﻓﻘد ﻋﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ ﻤن ﯿنشر دون وﺠﻪ
ﺤق ﻋن طر�ق ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,أو أﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ أي
ﻤصنﻔﺎت ﻓكر�ﺔ أو أدﺒیﺔ أو أ�حﺎث ﻋﻠمیﺔ أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ

�ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ

ﺘتجﺎوز ﺴنﺔ أو اﻟﻐراﻤﺔ أو اﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً.
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ :
ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﻤكﺎﻓحﺔ �ﻞ اﻷﻨشطﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ اﻟتﻲ ﺘروج ﻟﻠجنس واﻟمخدرات وﻏسﻞ
اﻷﻤوال واﻻﺘجﺎر ﻓﻲ اﻟجنس اﻟبشري  ,ﻋﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ ﻤن ﯿنشﺊ او ﯿنشر ﻤوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻲ
ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت  ,أو اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ �ﻘصد اﻻﺘجﺎر ﻓﻲ اﻟجنس
اﻟبشري أو ﺘسﻬیﻞ اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻓیﻪ � ,ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘتجﺎوز ﻋشر ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ
أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎً وﻫﻲ ﻤن اﻟﻌﻘو�ﺎت اﻟمشددة  .أﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻻﺘجﺎر أو اﻟترو�ﺞ
ﻟﻠمخدرات أو اﻟمؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠیﺔ ﻋبر اﻟوﺴﺎﺌط اﻻﻟكتروﻨیﺔ  ,ﻓﻌﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ ﻤن ﯿنشﺊ

أو ﯿنشر ﻤوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ �ﻘصد
اﻻﺘجﺎر أو اﻟترو�ﺞ ﻟﻠمخدرات أو اﻟمؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠیﺔ أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ  ,أو �سﻬﻞ اﻟتﻌﺎﻤﻞ
ﻓیﻬﺎ �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز ﻋشر�ن ﺴنﻪ أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ  ,أﻤﺎ ﻋن
اﻷﻓﻌﺎل اﻟتﻲ ﺘستﻬدف ﻏسﻞ اﻷﻤوال ﻤن ﺨﻼل اﻟوﺴﺎﺌط اﻻﻟكتروﻨیﺔ  ,ﻓﻌﺎﻗب اﻟمشرع �ﻞ
ﻤن �ﻘوم �ﻌمﻠیﺔ ﻏسﻞ اﻷﻤوال �ﺎﻟتسﻬیﻞ أو اﻟتحو�ﻞ  ,أو اﻟترو�ﺞ  ,أو إﻋﺎدة ﺘدو�رﻫﺎ
ﺒواﺴطﺔ ﺸبكﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت أو اﺤد أﺠﻬزة اﻟحﺎﺴوب أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤكمﻬﺎ ﻟیكسبﻬﺎ اﻟصﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ ﻤﻊ ﻋﻠمﻪ �ﺄﻨﻬﺎ ﻤستمدة ﻤن ﻤصدر ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ �ﻌﺎﻗب �ﺎﻟسجن ﻤدة ﻻ ﺘجﺎوز
ﻋشر ﺴنوات أو �ﺎﻟﻐراﻤﺔ أو �ﺎﻟﻌﻘو�تین ﻤﻌﺎ .
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻻﺴتﻌراض �مﺎ أدرﺠﻪ اﻟمشرع ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟجر�مﺔ ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ ﻤن
أﻨمﺎط وأﺸكﺎل ﻟﻠجر�مﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ  ,ﯿتضﺢ أﻨﻪ ﻗﺎﻨون ﻤتﻘدم ﻤن ﺤیث ﺘجر�م اﻷﻓﻌﺎل إﻻ
أن ذﻟك وﺤدﻩ ﻻ �كﻔﻲ  ,إذ ﻻﺒد ﻤن ﻤواﻛبﺔ ذﻟك ﻟطﻔرة أﺨرى ﻓﻲ ﻤجﺎل ﻗﺎﻨون اﻹﺜبﺎت
وﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟجنﺎﺌیﺔ  ,ﺤتﻲ ﯿتحرك ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﻤكﺎﻓحﺔ اﻟجراﺌم اﻟتﻲ ﺘمشﻲ
ﻋﻠﻲ ﻗدﻤین ﺜﺎﺒتتین .

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ :

ﻟﻘد أﺼبحت اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ واﻗﻌﺎً ﻤﻠموﺴﺎً وذﻟك ﻨتیجﺔ ﻟﻠثورة اﻟصنﺎﻋیﺔ وﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻻﺘصﺎﻻت اﻟتﻲ �ﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺜر اﻷﻛبر ﻋﻠﻰ ﺤیﺎة اﻟنﺎس اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟخﺎﺼﺔ،وﻨجد
أن ظﺎﻫرة اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ ظﺎﻫرﻩ إﺠراﻤیﺔ ﻤستجدة ﺘﻘرع ﻓﻲ ﺠنبﺎﺘﻬﺎ أﺠراس اﻟخطر
ﻟتنبﻪ ﻤجتمﻌﺎت اﻟﻌصر اﻟحﺎﻟﻲ �حجم اﻟمخﺎطر وﻫول اﻟخسﺎﺌر اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋنﻬﺎ� ,ﺎﻋتبﺎرﻫﺎ
ﺘستﻬدف اﻻﻋتداء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌطیﺎت ﺒدﻻﻟتﻬﺎ اﻟتﻘنیﺔ اﻟواﺴﻌﺔ  :ﺒیﺎﻨﺎت وﻤﻌﻠوﻤﺎت و�راﻤﺞ
�كﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻬﺎ  :ﻓﻬﻲ ﺠر�مﺔ ﺘﻘنیﺔ ﺘنشﺄ ﻓﻲ اﻟخﻔﺎء �خترﻓﻬﺎ ﻤجرﻤون أذ�یﺎء � ,متﻠكون
أدوات اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟتﻘنیﺔ  ,ﺘوﺠﻪ ﻟﻠنیﻞ ﻤن اﻟحق ﻓﻲ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت وﺘطﺎل اﻋتداءاﺘﻬﺎ ﻤﻌطیﺎت
اﻟكمبیوﺘر اﻟمخزﻨﺔ  ,واﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمنﻘوﻟﺔ ﻋبر ﻨظم وﺸبكﺎت اﻟمﻌﻠوﻤﺎت وﻓﻲ ﻤﻘدﻤتﻬﺎ
اﻻﻨترﻨت  ,وﻟتبﺎدل ﻫذﻩ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﺴتخدﻤت وﺴﺎﺌﻞ ﻋدﯿدة ﻟنﻘﻠﻬﺎ وﺘبﺎدﻟﻬﺎ ،و�ﺎن
اﻻﻨترﻨت اﻟوﺴیﻠﺔ اﻟراﺌدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌط وﺘستﻬدف ﺠﻬﺎت ﺴواء �ﺎﻨوا أﻓراداً أو
ﻤؤﺴسﺎت ،ﻓمثﺎل ﺠراﺌم اﻨتحﺎل اﻟشخصیﺔ ﻫﻲ ﺠر�مﺔ اﻷﻟﻔیﺔ اﻟجدﯿدة �مﺎ ﺴمﺎﻫﺎ �ﻌض
اﻟمختصین ﻓﻲ أﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ،وﺘتمثﻞ ﻫذﻩ اﻟجر�مﺔ ﻓﻲ اﺴتخدام ﻫو�ﺔ ﺸخصیﺔ أﺨرى
�طر�ﻘﺔ ﻏیر ﺸرﻋیﺔ وﺘﻬدف إﻤﺎ ﻟﻐرض اﻻﺴتﻔﺎدة ﻤن ﻤكﺎﻨﺔ ﺘﻠك اﻟﻬو�ﺔ )أي ﻫو�ﺔ
اﻟضحیﺔ( أو ﻹﺨﻔﺎء ﻫو�ﺔ ﺸخصیﺔ اﻟمجرم ﻟتسﻬیﻞ ارﺘكﺎ�ﻪ ﺠراﺌم أﺨرى و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ أﻓرز
اﻟتﻘدم اﻟتكنوﻟوﺠﻲ أﻨمﺎطﺎً ﺠدﯿدة ﻤن اﻟجر�مﺔ و�ذا ﻤن اﻟمجرﻤین ،ﻓكﺎن ﻟﻠتﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
اﻟمختﻠﻔﺔ أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋیﺔ اﻟجراﺌم واﺴتﻘﻞ اﻟمجرم ﺜمرات ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﺘطو�ﻊ اﻟمخترﻋﺎت
اﻟﻌﻠمیﺔ اﻟحدﯿثﺔ ﻟخدﻤﺔ أﻫداﻓﻪ اﻹﺠراﻤیﺔ ﻓبﻌض ﻫؤﻻء اﻟنشطﺎء إﻤﺎ ﻤن اﻟجواﺴیس اﻟذﯿن
�حﺎوﻟون اﻟتﻠصص ﻋﻠﻰ اﻟدول أو اﻟﻬیئﺎت أو اﻟبنوك أو اﻷﻓراد �ﻐیﺔ اﻨتﻬﺎك اﻷﻤن أو
اﻟخصوﺼیﺔ أو ﻤن اﻻ�ﺎﺤیین اﻟذﯿن ﯿر�دون ﻋرض �ضﺎﻋتﻬم اﻟمشبوﻫﺔ ﻤن ﺼور

وﻤوﻀوﻋﺎت ﻤثیرة ﻋﻠﻰ اﻟشبكﺔ أو ﻤن أﺼحﺎب اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟﻬداﻤﺔ أو اﻷﻓكﺎر اﻟمنحرﻓﺔ
اﻟذﯿن �حﺎوﻟون ﻨشرﻫﺎ �ﺎﺴتخدام اﻟشبكﺔ أو ﻤن ﻗراﺼنﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌشر�ن اﻟذﯿن وﺠدوا ﻓﻲ
اﻟشبكﺔ ﻀﺎﻟتﻬم وﻨظ اًر ﻟمﺎ �شكﻠﻪ اﻻﻋتداء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻀر ﻤن
إﻀرار �بیرة واﺘسﺎع ﻤجﺎل اﻟنشﺎط اﻹﺠراﻤﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠیﻬﺎ ﺤیث أﺼبحت ﻤصد اًر �بی اًر
ﻟمشكﻼت ﻗﺎﻨوﻨیﺔ ﻫﺎﻤﺔ �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻘواﻨین واﻟمﻔﺎﻫیم اﻟمستﻘرة ﻤنذ ﻋﻬد طو�ﻞ  ,واﻟتﻲ
أﺼبحت ﻏیر ﻤﻼﺌمﺔ ﻟﻠتطبیق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﻋتداء اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻲ اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ
ﻓﻲ اﻟمجﺎﻻت اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ واﻻﺠتمﺎﻋیﺔ ﻨتیجﺔ ﻟﻠتطور اﻟسر�ﻊ ﻟﻬﺎ و�سﺎﻋد ﻋﻠﻲ
ذﻟك ظﻬور أﻨمﺎط ﺠدﯿدة ﺘسﻬﻞ ﻤن اﺘسﺎع ﻫذا اﻟنشﺎط اﻹﺠراﻤﻲ ﻟذﻟك ﻻﺒد أن ﺘوﻀﻊ
اﻟﻘواﻨین ﻟتتﻼءم ﻤﻊ ﻤﻌﺎﯿیر اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ واﻷﺴﺎﻟیب اﻟمختﻠﻔﺔ اﻟتﻲ ﺘستخدم ﻓﻲ
ارﺘكﺎب ﺘﻠك اﻟجراﺌم .
ً

ً
ﺭﺍﺑﻌﺎ -:ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ -:
�مﺎ إن اﻟجراﺌم اﻻﻟكتروﻨیﺔ ﻓﻲ ﺘزاﯿد ﻤستمر واﻷﻀرار اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻟجراﺌم
ﺴتزداد  ,ﺒﻞ ﺴنشﻬد ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﺤﺎداً ﻤستﻘبﻼً وذﻟك ﻨتیجﺔ ﻻﻨتشﺎر اﻷﻨظمﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ ﻟدى
اﻟحكوﻤﺎت واﻟﻘطﺎع اﻟخﺎص واﻷﻓراد وظﻬور ﻤجﺎﻻت ﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤثﻞ
اﻟبر�د اﻻﻟكتروﻨﻲ واﻟتجﺎرة اﻻﻟكتروﻨیﺔ واﻟتوﻗیﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ واﻟتﻲ ﺴتسﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﺠراﺌم
ﺠدﯿدة ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت ﻋدﯿدة ﺒﻞ ﺴتنشﺄ اﻟجراﺌم ﺒین اﻟدول وﺘتﻌﺎظم ﻤﻌﻬﺎ اﻟجراﺌم اﻟدوﻟیﺔ
اﻷﻤر اﻟذي �حتم ﻋﻠﻲ رﺠﺎل اﻟﻘﺎﻨون أن ﯿﻬتموا ﺒتنظیم اﻟمنﺎخ اﻟمنﺎﺴب ﻤن اﻟنﺎﺤیﺔ
اﻟﻘﺎﻨوﻨیﺔ و�ﻋدادﻩ ﻟمواﻛبﻪ ﻫذا اﻟتطور وﻤحﺎر�ﺔ اﻟجدﯿد ﻤن ﻫذا اﻹﺠرام ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﺤتﻲ

ﯿتجﺎوب اﻟﻘﺎﻨون ﻤﻊ اﻻﺤتیﺎﺠﺎت اﻟتﻲ ﺘوﻟدﻫﺎ ﻤتﻐیرات اﻟﻌصر و�مﺎ ﯿتﻼءم ﻤﻊ ﻤﺎ اﺴتجد
ﻓﻲ اﻟحیﺎة ﻤن ﺘﻘنیﺎت ﺤدﯿثﺔ وﻨمط اﻟسﻠو�یﺎت اﻟجدﯿدة واﻟتﻲ ﺘختﻠﻒ اﺨتﻼﻓﺎ ﺠذر�ﺎً
وﺠوﻫر�ﺎ ﻋن ﺘﻠك اﻟسﻠو�یﺎت اﻟتﻲ ﻋﺎﺼرت اﻟﻘواﻨین اﻟحﺎﻟیﺔ ﻤمﺎ �ﻔرض اﻟتدﺨﻞ ﻟمكﺎﻓحﺔ
ﻫذﻩ اﻟجراﺌم ﻋﻠیﻪ وﻟكﻞ ﻤمﺎ ﺴبق ذ�رﻩ ﻨوﺼﻲ �ﺎﻻﺘﻲ -:
 -١رﻓﻊ درﺠﺔ اﻟوﻋﻲ �مخﺎطر اﻟجر�مﺔ اﻻﻟكتروﻨیﺔ .
 -٢ﺘﻌدﯿﻞ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟجنﺎﺌیﺔ �حیث �ستوﻋب إﺠراءات اﻟتحري واﻟضبط
اﻻﻟكتروﻨﻲ واﻟتﻔتیش اﻻﻟكتروﻨﻲ ووﺴﺎﺌﻠﻪ .
 -٣ﺘﻌدﯿﻞ ﻗﺎﻨون اﻹﺜبﺎت �حیث �ستوﻋب وﺴﺎﺌﻞ اﻹﺜبﺎت اﻻﻟكتروﻨﻲ و�ﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻟحجﻪ
اﻟكﺎﻤﻠﺔ وﻤسﺎواﺘﻬﺎ ﺒوﺴﺎﺌﻞ اﻹﺜبﺎت اﻷﺨرى.
 -٤ﻀرورة اﻟتﻌﺎون ﺒین اﻟدول واﻷﻓراد ﻟمحﺎر�ﺔ ﻫذﻩ اﻟجراﺌم واﻟحرص اﻟداﺌم ﻋﻠﻲ
ﺘحدﯿث أﻨظمﺔ اﻟحمﺎ�ﺔ .
 -٥ﻀرورة اﻟتﺄﻛد ﻤن اﻟﻌنﺎو�ن اﻻﻟكتروﻨیﺔ اﻟتﻲ ﺘتطﻠب ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴر�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻛبطﺎﻗﺔ اﺌتمﺎﻨیﺔ أو ﺤسﺎب ﺒنكﻲ.
 -٦ﺘﺄﻫیﻞ اﻟﻘﺎﺌمین ﻋﻠﻲ أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﺨبراء وﺴﻠطﺎت ﺘحﻘیق وﻗضﺎة .
 -٧ﺘﻌز�ز اﻟتﻌﺎون واﻟتنسیق ﻤﻊ اﻟمؤﺴسﺎت اﻟدوﻟیﺔ اﻟمﻌنیﺔ ﻟمواﺠﻬﺔ ذات اﻟمشكﻠﺔ
وﻤتﺎ�ﻌﺔ اﻟمستجدات ﻋﻠﻲ اﻟسﺎﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟمیﺔ.
 -٨اﻹﺴراع واﻻﻨضمﺎم إﻟﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻟدوﻟیﺔ واﻹﻗﻠیمیﺔ اﻟخﺎﺼﺔ ﻟمكﺎﻓحﺔ ﺠراﺌم
اﻻﻨترﻨت وﺨﺎﺼﺔ اﻟمﻌﺎﻫدة اﻟدوﻟیﺔ ﻟمكﺎﻓحﺔ ﺠراﺌم اﻟمﻌﻠوﻤﺎﺘیﺔ واﻻﻨترﻨت.

,,ﻭﺑﺎ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ,,

