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Abstract: 

The General Administration in the Hashemite Kingdom of Jordan seeks to apply the concept of e-public 

administration in the field of public facility management, and in view of the development of the concept of the 

public facility and the emergence of the so-called idea of the electronic public facility, and because the technical 

feature is the dominant feature of the nature of that facility, it will inevitably face many obstacles that could 

undermine its integrity and the continuity of its work such as cybercrime, hence this study to show the impact 

of cybercrime on the functioning of the electronic public facility, while addressing the most important Jordanian 

legislation, which included the legal provisions that came to provide criminal protection for the electronic public 

facility, the most important of which is cybersecurity law No. 16 of 2019, and the Cybercrime Law No. 27 of 

2015, therefore, this study is addressed through two topics, as the first explains what the e-public facility is, its 

concept, and the impact of modern communications and technology on the governing principles of the electronic 

public facility in two successive subjects. In the second topic, the role of cybercrime in disrupting the 

functioning of the electronic public facility is addressed, as it clarifies what cybercrime is, its concept from the 

perspective of jurisprudence, and legislation, and then deals with cybercrime on the electronic public facility, 

such as the crime of hacking the electronic public facility and the crime of destroying it, and finally the crime 

of espionage and the publication of documents and secrets of the electronic public facility in two successive 

subject. 

Keywords: Electronic Public Administration, Electronic Public Utility, Technology and Modern Means of 

Communication, Cybercrime. 
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 :الملخص
تطور الذي طرأ لل انظر  و تسعى اإلدارة العامة في المملكة األردنية الهاشمية إلى تطبيق مفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية في مجال إدارة المرفق العام، 

 هو حتم اعلى طبيعة ذلك المرفق، ف هي السمة الغالبة وألن السمة التقنيةوظهور ما يسمى بفكرة المرفق العام اإللكتروني،  ،على مفهوم المرفق العام
جريمة ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبيان أثر ال ،ديمومة عمله كالجريمة اإللكترونيةومن  ،يواجه العديد من المعوقات التي من الممكن أن تنال من سالمتهس

جزائية يعات األردنية التي تضمنت النصوص القانونية التي جاءت لتوفير الحماية الاإللكترونية على سير المرفق العام اإللكتروني، مع التطرق ألهم التشر 
، لذلك تم تناول م2015لسنة  27، وقانون الجرائم اإللكترونية رقم م2019لسنة  16والتي من أهمها قانون األمن السيبراني رقم  ،للمرفق العام اإللكتروني

تكنولوجيا الحديثة وال االتصال، وأثر وسائل مفهومهمن حيث ي المبحث األول ماهية المرفق العام اإللكتروني، نا فهذه الدراسة من خالل مبحثين، حيث بي  
ق العام المبحث الثاني دور الجريمة اإللكترونية في تعطيل سير المرفتناول و على المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام اإللكتروني في مطلبين متتاليين، 

ة مفهومها من منظور الفقه والقضاء والتشريع، ومن ثم تناولنا الجرائم اإللكترونيمن حيث قمنا بتوضيح ماهية الجريمة اإللكترونية،  اإللكتروني، حيث
عام اإللكتروني جريمة التجسس ونشر وثائق المرفق ال إللكتروني وجريمة إتالفه، وأخير االواقعة على المرفق العام اإللكتروني، كجريمة قرصنة المرفق العام ا

 في مطلبين متتاليين. هوأسرار 

 الحديثة، الجريمة اإللكترونية. لكتروني، التكنولوجيا ووسائل االتصالاإلدارة العامة اإللكترونية، المرفق العام اإل :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

 : التعريف بموضوع الدراسة وأهميتها:أوًل 
 الحديثة إلى سعي اإلدارة أدى ظهور التكنولوجيا ووسائل االتصال

ن تطوير مستوى إحدثة إلدارة المرافق العامة، إذ نحو إيجاد أنماط مست
يقع على عاتق اإلدارة، والتي  تسعى  أداء المرفق العام بشكل مستمر

ات العامة المقدمة للجمهور، بشكل دؤوب إلى تحسين مستوى الخدم
تطوير  شأنها من جديدة وطرق  حلول ظهرت الحاجة الملحة إليجاد لذلك

حتى لو تتطلب  ،بما يحقق الغاية المرجوة منها هاوتسيير المرافق العامة 
روني، ووضعه في قالب إلكت ،تطوير مفهوم المرفق العام التقليدياألمر 

ل في مجال التكنولوجيا ووسائ وقد شهدت السنوات األخيرة ثورة  هائلة  
رافقتها جهود جبارة ُتبذل في تطبيق مفهوم اإلدارة  ،الحديثة االتصال

إلى ظهور مصطلح "المرفق العام أدت بالنتيجة  ،اإللكترونية
 ،ينزدحامات المواطناوالذي يتجسد دوره في القضاء على  لكتروني"،اإل

، عالوة  على تهودق والسرعة في اإلنجاز ،وتكدس أوراق المعامالت

ي ذوالقضاء على البيروقراطية والروتين ال ،خفض التكاليف التشغيلية
 وغيرها من ،للخدمات المقدمة عن طريق المرافق العامة اأصبح عنوان  

افرت ضفي حال ت ،اإليجابيات التي سيحققها المرفق العام اإللكتروني
اوانسجمت مع بعضها  ،جهود كافة اإلدارات العامة في الدولة ي ف بعض 

سبيل تحقيق الغاية المرجوة من مواكبة الثورة الرقمية، لكن لم تسلم فكرة 
 ،لوماتيلوعي المعفا ،المرفق العام اإللكتروني من معوقات تعرقل تقدمها

 ،وضعف البنية التحتية تتكاتف من أجل تقويضها ،وتحديات الجمهور
جريمة مفهوم الإال أن الجريمة اإللكترونية من أهمها وأعقدها، فقد أصبح 

لما  ؛يؤرق فكر اإلدارة في المملكة األردنية الهاشمية ااإللكترونية هاجس  
تحول اإلداري له من آثار سلبية من شأنها أن تجهض جهود ال

اإللكتروني، ويتجسد هاجس اإلدارة في المخاوف والمخاطر التي تنجم 
لي تعطيل سير المرفق العام، وبالتا فيعن الجريمة اإللكترونية وأثرها 

خروج المرفق العام عن دوره ووظيفته، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من 
 خالل هذه الورقة البحثية.

03/09/2020استالم البحث: 03/12/2020البحث:قبول    
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 : مشكلة الدراسة:اثانيً 
 في بيان أثر الجريمة اإللكترونية علىإشكالية هذه الدراسة من تك

سير المرفق العام اإللكتروني، ومدى كفاية التشريعات لمواجهة تلك 
 ،رادط  ن سير المرفق العام اإللكتروني بانتظام واالجريمة في سبيل ضما

 سيما أن اإلدارة العامة في المملكة األردنية الهاشمية قد تبنت التحول ال
اإللكتروني الكامل في ممارسة أعمالها، مما استوجب دق ناقوس الخطر 

افي ضرورة  التصدي لم لك التي ت خاطر الجريمة اإللكترونية، خصوص 
 يتعرض لها المرفق العام اإللكتروني.

 : إشكالية الدراسة:اثالثً 
ية المتعلقة بالجرائم اإللكترونندرة المراجع القانونية المتخصصة  -1

 على المرفق العام اإللكتروني.الواقعة 
المتخصصة الرسائل الجامعية الدكتوراة أو الماجستير ندرة  -2

المتعلقة بالجرائم اإللكترونية الواقعة على المرفق العام 
 اإللكتروني.

ة المتعلقة بالجرائم اإللكترونيالمتخصصة األبحاث العلمية ندرة  -3
 الواقعة على المرفق العام اإللكتروني.

 لدراسات السابقة:ا :ارابعً 
عملية  من خاللو  ،عند البدء في تناول موضوع هذه الدراسة

 لتكون  ؛تعلق بهاما ي البحث عن مراجع أو دراسات متخصصة في
إلثراء هذه الدراسة، فلم نجد أي دراسة أو  ا للمعلومة أو مصدر امصدر  

رقة سوى: و موضوع الدراسة الحالية مراجع قانونية متخصصة تتناول 
العام  ات سير المرفق، معوق زبدة نور الدينغير منشورة للكاتب  بحثية

إال أن تلك الدراسة قد جاء  .الجريمة اإللكترونية نموذج  ا -اإللكتروني
مقتصرة فقط على تناول مسألة معوقات المرفق العام اإللكتروني من 

مع اإلشارة بشكل مقتضب لمسألة الجريمة  ،منظور إداري بحت
وني، لى المرفق العام اإللكتر دون بيان أثر تلك الجريمة عو  ،اإللكترونية

قتصار على ذكرها من منظور مفاهيمي، وما نريده في هذه الدراسة واال
هو إبراز أثر الجريمة اإللكترونية على سير المرفق العام اإللكتروني في 

 المملكة األردنية الهاشمية.
بمعزل  ،اإللكترونيأما الدراسات األخرى فقد تناولت المرفق العام 

 عن الجريمة اإللكترونية ونورد منها:
ركية جستير للباحثة توهي رسالة ما ،المرفق العام اإللكتروني -1

تناولت فيها مسألة ظهور شكل مستحدث للمرفق العام  محادي، والتي
 التقليدي، وبيان كافة جوانبه المفاهيمية والقانونية.
                                           

(1) Belili Asma, E-Management Techniques in the public 
interest, research paper presented to the international conference 
entitled The Electronic Public Facility (Reality- Challenges - 
Horizons), sponsored by the Ministry of Higher Education and 

 وهي ورقة بحثية للباحثة ،لكترونيهوم المرفق العام اإلمف -2
هاجر كرماش، والتي تناولت من خاللها مفهوم المرفق العام اإللكتروني 

رتأينا أن ندرس المرفق العام اإللكتروني ومعوقات سيره من لذلك افقط. 
ا،منظ ائية وبيان كيفية توفير الحماية الجز  ور القانون اإلداري والجزائي مع 

 وهذا ما لم نجده في كثير من الدراساتله بما يضمن سيره وحسن عمله، 
 السابقة.
 : منهجية الدراسة:اخامسً 

قوم التحليلي والوصفي، وسن منهجالوسنستخدم في دراستنا هذه 
 بتقسيم هذه الدراسة بما يخدمها على النحو اآلتي:

 .ماهية المرفق العام اإللكتروني المبحث األول:
المرفق  سيرفي تعطيل الجريمة اإللكترونية دور  المبحث الثاني:

 .ترونيالعام اإللك
 :المبحث األول

 :ماهية المرفق العام اإللكتروني
 تمهيد وتقسيم:

لتحول لالعامة دارة اإل أداة والتكنولوجيا الحديثة  االتصالوسائل  تعد  
 لعامةا في سبيل توفير الخدمة ؛إلى اإللكترونيةمن اإلدارة التقليدية 

في قالب جديد ومستحدث يغلب عليه الطابع اإللكتروني،  جمهورلل
المباشر والمادي بين الموظفين  االتصالوبالتالي التخلص من مسألة 

ستخدام وسائل امن خالل اللجوء إلى  ؛العموميين ومتلقي الخدمة
اإلدارة  عد  تلكترونية المختلفة، لذلك وعبر الشبكات اإل ،الحديثة االتصال

دف رفع به ؛سلوب والنمط الجديد لتقديم الخدمات العامةلكترونية األُ اإل
كفاءة أداء الموظفيين والدوائر والمؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى 

توفير و  ،ن و روتينية التي يعاني منها المواطنالتقليل من اإلجراءات ال
ا ستفادة من ثورة تكنولوجيلال ؛المعلومات والبيانات بطريقة بسيطة

ضاء قوامها الف ،سيير المرفق العام بصورة مستحدثةالمعلومات في ت
اإللكتروني، إال أن القول المطلق بأن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

إلى تحسين مستوى أداء المرافق  اسيؤدي حتم   ،تسيير المرافق العامة
في حال عدم وجود المناخ  ، وذلكالصوابقول يجانبه هو  ،العامة

لجوء اإلدارة إلى تطويع  ساهموقد  ،(1)ي الالزمالتشريعي والمالي والبشر 
 ،الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في إدارة المرافق العامة االتصالوسائل 

ظهور مصطلحات مستحدثة عصفت بفكرة المرفق العام ككل، وكان إلى 

Scientific Research, held at Mohammed Boudiaf University, 
Faculty of Political Law and Publicity, held November 26-27, 
2018, p. 3 
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، والتي (2)لها األثر اإليجابي على المبادئ العامة الحاكمة للمرافق العامة
 يالذي باشر ف ،ما يسمى بالمرفق العام اإللكترونيأدت إلى ظهور 

ستخدام متلقي الخدمة وذوي الشأن اتقديم الخدمات العامة من خالل 
ان ماهيته ببيالدراسة قوم واقع اإللكترونية التابعة له، وسالمنصات والم

ديثة الح االتصالوسائل  من خالل توضيح مفهومه، ومن ثم بيان أثر
 :ياآلتوعلى النحو  ،للمرفق العام اإللكترونيعلى المبادئ الحاكمة 

 :المطلب األول: مفهوم المرفق العام اإللكتروني
الحديثة على المبادئ الحاكمة  التصالالمطلب الثاني: أثر وسائل 

 :للمرفق العام اإللكتروني
 :المطلب األول

 :مفهوم المرفق العام اإللكتروني
ط إلى جانب الضب-المرفق العام من أهم مظاهر نشاط اإلدارة  د  ُيع

وأعظمها، إذ تكمن عظمة فكرة المرفق العام من ذلك الغموض  -اإلداري 
ذلها أمام الجهود التي ب ابه، فمن مظاهر سموه أنه ظل منيع  الذي ُيحيط 

والذي  ،الفقهاء في تعريفه، فمن خالله تمارس السلطة العامة نشاطها
بهدف إشباع حاجاتها  ؛ى حد ما النشاط الذي يمارسه األفراديشبه إل

مالية بالنظر إلى قلة مواردهم ال ،العامة التي قد يعجز األفراد عن تلبيتها
 ،، وتتجلى أهمية المرفق العام لدى الفقه والقضاء اإلداري (3)وقلة خبراتهم

، (4)هونظريات بكونه األساس الذي قامت عليه مبادئ القانون اإلداري 
ن إذ تتميز بأنها أقرب اإلدارات م ،وتتمتع المرافق العامة بأهمية كبيرة

المواطن التي ُوجدت من أجل إشباع حاجاته، وهو ما يؤكد سعي الدول 
من خالل توفير الخدمات العامة عبر  ؛إلى رقمنة خدمات المرافق العامة

 ،واطنمإستجابة  لمتطلبات ال ؛والمنصات اإللكترونية ،شبكات اإلنترنت
ومواكبة التطور والحداثة في هذا المجال، وبتطور تكنولوجيا المعلومات 

سارعت المملكة األردنية الهاشمية إلى مواكبة هذه الثورة التقنية  االتصالو 
، ولم ُيجمع الفقه (5)دمات التي تقدمها المرافق العامةفي مجال الخ

عيار آلراء حول الماإلداري على مفهوم محدد للمرفق العام، فقد تباينت ا

                                           
(2)Abu Salama Suleiman Osama Suleiman, 'Electronic 

Management and Its Impact on the Public Facility in Palestine' 
Analytical Study, Master's Thesis, Faculty of Law, Al-Azhar 
University, Gaza, 2017, p. 108 

 (3) Dr. Khalila Mohammed Ali, Mediator in Administrative 
Law, 2nd Edition, Cultural Publishing, and Distribution House, 
Amman, Jordan, 2018, p. 165  

(4) Dr. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 
Fourth Edition, Cultural Publishing and Distribution House, 
Amman, Jordan, 2010, p. 316 

(5)Dr. Noureddine Butter, Electronic Public Facility 
'Cybercrime Model', Research Paper, Unpublished, Faculty of 
Law, University of Misla, Algeria, Without A Year, p. 2 

المناسب لتحديد مفهومه، األمر الذي دفع بالمعيار الشكلي والموضوعي 
في سبيل إيجاد مفهوم محدد وواضح للمرفق العام، فقد  ،إلى الظهور

منظمة أو هيئة أو جهة عامة " أصحاب المعيار الشكلي بأنه: عرفه
من خالل هذا و  ،من وجهة نظرنا، و "(6)تمارس نشاطاتها ذات النفع العام

يتمتع و  ،أن المرفق العام هو كيان مرتبط باإلدارة العامة نرى  التعريف
بأساليب السلطة العامة. ويذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة الجمع 
بين المعيارين الشكلي والموضوعي في سبيل إيجاد مفهوم مانع جامع 

حاب هذا ، إذ يرى أص(1)وهذا ما نؤيده في هذا الصدد ،للمرفق العام
كل نشاط تقوم به اإلدارة إما بنفسها أو " الرأي أن المرفق العام هو:

شباع بقصد إ ؛بواسطة أفراد عاديين يعملون تحت إشرافها وتوجيهها
متيازات اجمهور، مستخدمة في سبيل ذلك بعض لل الحاجات العامة

 ويرى فريٌق آخر من الفقه أن المرفق العام هو:، "(7)السلطة العامة
راد، تحت إدارة شخص عام، وبأسلوب السلطة ط  نتظام وااروع يعمل ب"مش

". (2)العامة، إذا كان يشبع حاجة عامة، مع خضوعه لنظام قانوني معين
ين تجمع ب تلك التي  المفاهيم للمرفق العام هي أدقومن هنا نرى أن 

العام  ن المرفقإ القولر الموضوعي، لذا يمكننا المعيار الشكلي والمعيا
ه السلطة العامة من مشاريع تحت إدارة شخص عام أو ئ"ما تنش هو:

 اضير بأن يكون شخص   وتحت إشرافها وتوجيهها، وال ،من تفوضه
 ،شريطة إدارته بأحد األساليب المتبعة في إدارة المرفق العام ا،خاص  

بتغاء المصلحة العامة في ا ،متياز أو غيرها من األساليبكأسلوب اال
 ."وإشباع حاجاتهم غبات األفرادسبيل تحقيق ر 

 :أنهاب لما سبق يمكننا أن نستخلص عناصر المرفق العام استناد  او 
: إن الهدف من إنشاء السلطة العامة للمرافق تلبية الحاجات العامة -1

ي الخدمة، ويتجسد ذلك من خالل العامة هو إشباع رغبات األفراد ومتلق  
لسلطات العامة للمواطنين جميع الخدمات المختلفة التي تقدمها ا

بهدف تحقيق الصالح العام، مقابل رسوم  ؛وللمقيمين على أراضيها

 )1( See this opinion: A.D. Khalila Muhammad Ali, Mediator 
in Administrative Law, Previous Reference, p. 166 

(6) Dr. Hafiz Mahmoud Mohammed, Public Facility Theory, 
First Edition, Volume 1, Arab Renaissance House, Cairo, 1998, 
p. 16 

(7) Dr. Al-Jarf Ta'aima, Administrative Law, 1978, p. 514, 
referred to by: A.D. Al-Khalayla Muhammad Ali, Mediator in 
Administrative Law, Previous Reference, p. 166. 

 )2( Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 
Previous Reference, p. 316. 
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 ال  والتي ال ترقى أن تكون مقاب ،تفرضها السلطات على الخدمات المقدمة
 .(8)لرمزيتها الها نظر  

: يتطلب وجود المرفق العام تنظيم أو مشروع عام المرفق -2
لى الكوادر البشرية والقدرات المادية، ع العام وجود تنظيم وتنسيق ما بين

 نحو يكفل تقديم الخدمات العامة للجمهور ومتلقي الخدمة.
 هت: يتصل المرفق العام بتبعيوجود مظاهر السلطة العامة -3

سواء  أكانت مظاهر السلطة تتجسد بأسلوب  ،إلدارة وإشرافها وتوجيههال
دارة المرفق العام من خالل اإلدارة المركزية أو الالمركزية، أو من خالل إ

أساليب متنوعة من خالل العقود التي تبرمها الجهات العمومية مع 
 .(9)شركات القطاع الخاص

: والمقصود ستثنائياالمرفق العام لنظام قانوني خضوع -4
طة ذلك اإلطار الذي تمارسه في نطاقه السل ،ستثنائيبالنظام القانوني اال

متيازات من خالل اال ه؛وتسيير لمرفق العام العامة صالحياتها في إدارة ا
. (10)رادمتيازات الممنوحة لألفبها اإلدارة المختلفة عن تلك اال التي تتمتع

 ما" أنه:بمرفق العام اإللكتروني نرى إمكانية تعريف الوجهة نظرنا ومن 
 ،وضهن تفأو م   ،ه السلطة العامة من مشاريع تحت إدارة شخص عامئتنش

ريطة ش اخاص   اضير بأن يكون شخص   وتحت إشرافها وتوجيهها، وال
متياز كأسلوب اال ،إدارته بأحد األساليب المتبعة في إدارة المرفق العام

بتغاء المصلحة العامة في سبيل تحقيق رغبات ا ؛بأو غيرها من األسالي
خدام ستاتم إدارة هذه المشروعات بت، على أن تهمحاجاألفراد وإشباع 

 والتكنولوجيا الحديثة". االتصالسائل و 
 :المطلب الثاني

الحديثة على المبادئ الحاكمة للمرفق العام  التصالأثر وسائل 
 :اإللكتروني

 ،من مظاهر النشاط اإلداري  امظهر   بوصفهاتستند فكرة المرفق العام 
رة نتظمة ومستموبطريقة م ،رادط  انتظام و اعلى مبادئ تضمن سيره ب

                                           
(8)Turkish Mahadi, E-Public Facility, Master's Thesis, 

Faculty of Law and Political Science, Mohamed Boudiaf 
University- Misla, Algeria, 2018-2019, p. 12. It is also 
considering the ruling of the Jordanian Administrative Court No. 
94 of 2019 of 26-3-2019. 

(9) See the Public-Private Partnership Act 2014 and its 
amendments, published in the official gazette no. 5310 date 2-
11-2014 on page 9473, and the Public-Private Partnership 
Projects Act No. 17 for 2020, published in the official gazette 
issue 5630 date 2-4-2020 on page 1928. 

(10)Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 
Previous Reference, p. 323, and 324. 

Management on the -Mourad Lemen, Impact of E)11(

Principles of Public Utilities, Research Paper presented to the 

 ،لخدمةبهدف تحقيق ا ؛إلى تحقيقها والمحافظة عليها ااإلدارة دوم  تسعى 
صفتها ب ؛طالما سعت اإلدارة إلى تعظيمهاوتحقيق المصلحة العامة التي 

سعى المختلفة، إذ ت لعجلة إنشاء المرافق العامة الدافع والمحرك الرئيس
ثورة الستيعاب الطلب المتزايد على خدماتها في ظل اا إلى اإلدارة دوم  

تلف العربية منها، وقد اخ اخصوص   ،السكانية التي تعيشها معظم الدول
بما فيها  ،الفقهاء في تحديد القوانين التي تحكم جميع الخدمات العمومية

كونه الوسيلة أو اإلداة لتوفير الخدمة العامة، وتحديد  ،تنظيم المرفق العام
 ب إليه لويس روالنالمبادئ التي يقوم عليها هذا المرفق، وهو ما ذه

(louis Rolland)، حكم المرفق العمومي الذي حدد المبادئ التي ت
م وهي: المساواة بين األفراد في تقدي ،"قوانين روالن" :سمافأطلق عليها 

 اراد، وأخير  ط  نتظام وااابلية المرفق العام في السير بالخدمة وتلقيها، وق
يتوجب على تلك المرافق أن ، والجدير بالذكر أنه (11)ر والتعديليالتغي

أغلب  حتياجات األفراد، وقد استقرالتلبية  ؛تعمل بانتظام وبشكل مستمر
نتفاع في: المساواة في االالفقه والقضاء اإلداري على تحديد هذه المبادئ 

قابلية و  راد،ط  ودوام سير المرفق العام بانتظام وا ،بخدمات المرفق العام
لما شهده العالم أواخر القرن  اونظر   ،(12)رالمرفق العام للتغير والتطوي

هزة حيث ظهرت أج ،تاالتصاالالعشرين من تطور في مجال تكنولوجيا 
ووسائل إتصال إلكترونية مختلفة تتميز بالسرعة والدقة في معالجة 

اة س ذلك على مختلف جوانب الحيانعك فقد، هاوتوزيع هاونقلالمعلومات 
ذا عليها مواكبة ه لزام ابما فيها عالقة الدولة باألفراد، حيث أصبح 

 .ستفادة من مزاياهواال ،التطور
 :الفرع األول

 :مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
يجد مبدأ المساواة مصدره كمبدأ عام من النصوص الدستورية 

ومن جانب آخر أكد القضاء اإلداري ، (13)المتمثلة بالدستور األردني
، وُيقصد (14)على هذا المبدأ كأحد المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام

Scientific Conference'The Legal System of the Electronic Public 
Facility (Reality- Challenges - Horizons), held from 26-27 
November 2018, under the auspices of the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, Faculty of Law and Political 
Science, Mohamed Boudiaf-Misla University, Algeria, p. 2 and 3. 

(12)Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 
Previous Reference, p. 330, A.D. Muhammad Ali Al-Khalila, 
Mediator in Administrative Law, Previous Reference, p. 184. 

)13( Article 6/1 of the Jordanian Constitution of 1952 and 
its amendments state: 'Jordanians are before the law whether 
there is no distinction between them in rights and duties, even if 

they differ in race, language or religion'. 
See the 2016 Ruling of the Jordanian Supreme )14(

Administrative Court No. 196- issued in 2016-09-08, which 
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تمييز  دون  ،ي الخدمةالمبدأ أن يتم تقديم الخدمات لألفراد أو متلق   بهذا
ي تحرص والت ،أو تفرقة عرقية أو دينية، فالغاية من إنشاء المرافق العامة

تقديم الخدمة والمنفعة على قدم المساواة بين  ،يقهاعلى تحق ااإلدارة دوم  
ساواة نتفاع، ويرى بعض الفقه أن المرط االاألفراد وكل من ينطبق عليه ش
بحيث يكون من الواجب على المرفق  ،هنا ليست مطلقة وإنما نسبية

ي للخدمة متى توافرت الشروط متلق  لالعام تقديم خدماته لكل فرد أو 
فالقانون  ،(15)ستفادة من خدمات ذلك المرفقلال ؛القانونية المطلوبة

 فيها األشخاص لذاتهم، يبطبيعته يضع قواعد عامة ومجردة ال تراع
ولهذا كان الجميع لديه سواء، ولما كانت المرافق العامة تنشأ لفائدة 

، ومن (16)فقد اقتضى هذا بالتبعية أن يتساوى لديها األفراد ،الجميع
اواة بين المسو  ،المساواة بين المنتفعين في المزاياتطبيقات هذا المبدأ 

 التصالاومن المؤكد أن تؤدي وسائل المنتفعين في التكاليف واألعباء، 
الحديثة إلى ترسيخ مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وقد أسلفنا بالذكر 

 المساواة بين المواطنين في االنتفاع بخدمات المرافق مرتكُزهأن هذا المبدأ 
الخدمة  يطالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة لالنتفاع، فمتلق   ،العامة

 نيالمساواة جميعهم في مركز قانو  لمبدأ االعامة وفق  والمتعامل مع المرافق 
 ه،ومورسوتحمل نفقات هذا االنتفاع  ،متساٍو في االنتفاع بالخدمات

لقانونية الق بالشروط بصرف النظر عما يوجد بينهم من اختالفات ال تتع
ستفادة من الخدمة، وذلك من خالل القضاء على فكرة الالزمة لال

اطة والمحسوبية، وذلك يتطلب سالحصول على الخدمة عن طريق الو 
معرفة الجمهور التامة باإلجراءات اإللكترونية المطلوبة لغايات الولوج 

بحيث  االتي تقوم اإلدارة بإتاحة خدماتها عليه ،إلى التطبيقات اإللكترونية
ية، ستخدام األرقام السر اقي الخدمة الوصول إليها من خالل يستطيع متل

 العامة إلكتروني ا في جميع المدن ويمكن أن يتم تطبيق خدمات المرافق
ن خالله نتشار واسع تتالشى مالما تتمتع به شبكة اإلنترنت من  ،والقرى 

لجميع  اكتروني  الحدود الجغرافية، ويكون تقديم خدمات المرافق العامة إل

                                           
states: 'And on the sixth reason for the appeal, we find that article 
6 of the Jordanian Constitution referred to in the reason for the 
appeal She pointed out that Jordanians are before the law, as 
article VII stipulated personal freedom, and the impugned ruling 
did not indicate that there is any trade-off for one person over 
another, and there is no evidence that someone has deprived the 
summoner (appellant) of this freedom, which is what is required 

with him. That's why he responded'. 
(15)Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 

Previous Reference, p. 331, A.D. Khalila Muhammad Ali, 
Mediator in Administrative Law, Previous Reference, p. 186, Turki 
Mahdi, Electronic Public Facility, Previous Reference, p. 17. 

(16) Lamen Murad, the impact of e-management on the 
principles of public utilities, previous reference, p. 4. 

ب مبدأ المساواة بين المنتفعين، ويرى جانمما يرسخ  ؛ستثناءااألفراد دون 
الحديثة من الممكن أن تؤدي إلى تهديد  االتصالمن الفقه أن وسائل 

بسبب عدم توافر المعرفة التامة لكل  ؛مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
تلك الخدمات المقدمة  رقتصااو  ،ن على أرض الدولةياألفراد المقيم

لبعدها عن اإلدارة  انظر   ؛ة دون القرى ا على المدن الرئيسإلكتروني  
المركزية، أو بسبب التعقيدات التي تتطلبها عمليات الدخول إلى 

، مما سبق يمكننا (17)المنصات والمواقع اإللكترونية التابعة للمرفق العام
 التصالاتطويع وسائل  ن األثر المترتب علىإ القول -من وجهة نظرنا-

تاحة يكمن في إ ،والتكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمات العامة
أن ُجل التعامالت  ال سيما، دمات أمام الجميع دون أي تفريقتلك الخ

ولن  ،دعالتي سيقوم بها األفراد وما سيقوم به الموظف العام، ستتم عن بُ 
كل محايد دون النظر ينحاز مؤدي الخدمة إلى شخص دون سواه، وبش

 لموظفين العمومين.امزاجية المتعلقة بإلى األهواء الشخصية 
 :الفرع الثاني

 :رادطّ نتظام وااقابلية المرفق العام في السير ب
 ل رئيسعتماد األفراد بشكا اللمرافق العامة بأهمية كبيرة نظر  تتمتع ا    

على الخدمات المقدمة لهم من خالل المرفق العام، إذ ال يمكن تصور 
سير الحياة بشكل متسق ومنسجم في حال توقف المرافق العامة عن 

ق ن الحفاظ على سير المرف، لذلك يرى جانب من الفقه أخدماتهتقديم 
من أهم المبادئ التي تحكم المرافق  ،نتظام وبشكل مستمراالعام ب
لك يتطلب الحفاظ على دوام سير المرفق العام دون توقف ، وذ(18)العامة

 من خالل تجهيز تلك المرافق ؛وفي مختلف الظروف ،في كافة األوقات
ها، حيث ئومدها بالمال المطلوب لبقا ،والكوادر البشرية ،بالبنية التحتية

أو  ختاللاأي  ستمرار عمل المرفق العام دوايفرض هذا المبدأ ضرورة 
سيؤدي إلى  ،اختالل أو توقف ولو كان قصير  ان أي إ، إذ (19)توقف

قات لهذا المبدأ أهمها: وهنالك العديد من التطبي، (20)ضطراب والتخبطاال

)17( the trend against For more on the arguments cited by 
the use of modern means of communication and the extent to 
which it violates the principle of equality in front of public utilities, 
see: Dr. Hisham Abdul Sayed Al-Safi Mohammed Badreddine, 
Legal System of State Responsibility for Managing Its Facilities 
Electronically, an article published in The Generation journal Of 

In-Depth Legal Research dated 2-4-2019, Issue 31, p. 11. 
(18) Prof Khalaela Muhammad Ali, Mediator in Administrative 

Law, Previous Reference, p. 184. 
 (19)Mahadi Turkia, electronic public facility, previous 

reference, p. 24. 
(20) Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 

Previous Reference, p. 335. 
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لي، نظرية الموظف الفعو تنظيم استقالة الموظفين، و ضراب، تحريم اإل
تحريم الحجز على أموال المرافق العامة، و نظرية الظروف الطارئة، و 
 عامة.لكترونية في تسيير المرافق البتطبيق اإلدارة اإلجميعها  تأثرت و 

حديثة عند تطبيق نظام اإلدارة ال االتصالويتجسد دور وسائل 
من خالل الحصول على الخدمات  ؛لكترونية في إدارة المرافق العامةاإل

من خالل الولوج إلى المنصات  ؛ومن أي مكان ،العامة في أي وقت
في حال كانت الخدمة اإللكترونية،  مي ةالخداإللكترونية والبوابات 

المطلوبة من الخدمات التي يمكن تلبيتها دون الحاجة إلى وجود الموظف 
العام في مقر عمله أو إدارته أو وزارته، بحيث يتم تقديم هذه الخدمة 

 ،شتراط الذهاب المادي لألفراداأو  ،دون التقيد بأوقات العمل الرسمي
ت الحصول على الخدمات المطلوبة، وقد قامت وتقديم طلب لإلدارة لغايا

وزارة العدل األردنية كخطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة، حيث أصبح 
من الممكن الحصول على شهادة عدم المحكومية من خالل الموقع 

ذه طويال  لتلق ي هنتظار دونما الحاجة إلى اال ،اإللكتروني لوزارة العدل
خدمات اإللكترونية المتعلقة بمرفق غيرها من الفضال  عن  الخدمة،

 ونما الذهاب إلىوتقديم الطلبات في أي وقت د ،العدالة كقيد الدعاوى 
سم المستخدم ورمز المرور الخاص امن خالل ، المحكمة المختصة

 أن تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية للمرافقبالمحامين، والجدير بالذكر 
 ا في تقديم خدماته، فالمرفق المدارالعامة تجعله أكثر التزام ا وانتظام  

إلكتروني ا يعمل على مدار الساعة، وال يتوقف عن أداء خدماته على 
داء خدماته، كمواعيد أمحدد في  بموعدساعة، وال يتقيد  (24)مدار 

أو  ،والعطالت الرسمية ،العمل الرسمية، كما أنه ال يتأثر باإلجازات
أو  ،أو الكوارث الطبيعية ،الظروف الطارئة المتمثلة بتقلبات الطقس

 الوجود الفعلي عتماد على، وبالتالي عدم اال(21)إضراب الموظفين
. لذا يمكننا (22)لموظفين لضمان تقديم الخدمة في ظل اإلدارة التقليديةل

ستغالل األمثل إلى نتيجة مفادها أن اال -من وجهة نظرنا- أن نخلص
له األثر  ،والتكنولوجيا الحديثة في تسيير المرافق العامة االتصالسائل لو 

، فتجاوز رادط  نتظام واافي ضمان سير تلك المرافق ب ال سيما ،اإليجابي
ما هو إال  ،ن تواجه سير المرافق العامةأكل المعيقات التي يمكن 

فق العام وم المر وثمرة ظهور مفه ،نعكاس الصورة المشرقة لتلك الوسائلا
 ةن السلطة العامة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجيإاإللكتروني، إذ 

                                           
(21) Dr. Badreddine Hisham Abdul Sayed Al-Safi 

Mohammed, The Legal System of State Responsibility for The 
Electronic Management of Its Facilities, p. 19 and 20. 

(22)For more on the e-management response to the 
principles governing public utilities, see Suleiman Osama 
Suleiman Abu Salama, E-Management and its impact on the 
public facility in Palestine 'Analytical Study', previous reference, 
p. 115 and 116. 

ير سبيل س في ،في شتى ميادين الخدمات المقدمة لألفراد والجماعات
لص من التخإلى تتطلع من خالله بنحٍو  ،رادط  نتظام وااجميع مرافقها ب

 ذا ترى معظم اإلدارات، لالرتيب الروتينذات مساوئ اإلدارة التقليدية 
العامة أن سبيلها في التقدم والتطور هو تطبيق مفهوم المرفق العام 

  . اإللكتروني المتكامل
 :الفرع الثالث

 :مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير
يتمتع المرفق العام بخاصية القابلية للتعديل والتغيير، بمعنى أن 

 هاتجداتومسالمرفق العام يستطيع التكيف والتأقلم مع تطورات الحياة 
تحقيق ي ف ؛ع الغاية التي وجد من أجلها أصل  ومتطلباتها، وذلك ينسجم م

هذه الخاصية من المبادئ  وتعد  ، هاوإشباع والجماعات رغبات األفراد
ي ئ التلسير المرفق العام، إذ أصبح من أهم المباد ةلحاكمة والضامنا

ستمراريته، فمن خالله يحق لإلدارة التدخل اتحكم المرفق العام وتضمن 
لظروف وبما تتطلبه ا ،خدمة  للصالح العام ؛في طبيعة سير المرفق العام

قواعد  تعديل، فلإلدارة حق (23)قتصادية والسياسية التى تعيشها الدولةاال
دون  ،طبيعة عالقتها مع متلقي الخدمة تعديلأو  ،تشغيل المرفق العام

أو التمسك بحقوق  ،عتراضا يكون هنالك حق لهم أن يبدوا أي  أن
ي العام كما كان ف على إبقاء أسلوب إدارة المرفق ةأو المطالب ة،مكتسب

عة في سوإذا كان هذا المبدأ يمنح اإلدارة السلطة التقديرية الوا السابق،
تعديل ُأسلوب عمل المرفق العام وطريقة عمله، إال أن ذلك ال يعني 

فع تالمرفق العام من حقوقهم، فيبقى المن وموظفي ،حرمان متلقي الخدمة
بحقه في الحصول على الخدمة بصورة  امن خدمة المرفق العام محتفظ  

لى ع اا؛ ويسري ذلك أيض  ووفق قواعد عامة معروفة مسبق   ،طبيعية
وضاع القانونية لموظفي المرفق العام، والجدير بالذكر أن أي تعديل األ

ري ال يس ،وعلى أوضاع موظفي المرفق العام ،على المراكز القانونية
، ويرى جانب من الفقه أن هذا المبدأ يعمل على حماية (24)بأثر رجعي

شرعية التعامالت التي حصل عليها في على يحافظ و  ،متلقي الخدمة
، (25)من خالل التعامل مع الموظفين الفعليين  ؛ستثنائيةاال لظروفظل ا

ومن هنا نرى أن هذا المبدأ يمنح السلطات اإلدارية الحق في تعديل 
 ؛اي  متى كان ذلك ضرور  ها،أسلوب وأ هاأو تغيير نمطإدارة المرافق العامة 

تالالت خاا ألي لعام بشكل منتظم ومستمر، وتفادي  لخدمة سير المرفق ا

(23) Prof. Khalaela Muhammad Ali, Mediator in 
Administrative Law, Previous Reference, p. 194. 

 (24) Dr. Shubir Mohammed Suleiman, Principles of 
Administrative Law in Palestine, First Edition, Arab Renaissance 
House, Cairo, 2015, p. 386. 

(25)Prof. Kanaan Nawaf, Administrative Law, First Book, 
Previous Reference, p. 344. 
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أو  ،جتماعيةنتيجة للتطور في نمط الحياة اال ؛أن تواجه سيره ممكن
الظروف السياسية التي تعصف بالدولة، لذا نجد أن المرفق العام دائم 

أن معظم  ، لذا نجدةسنراه بصورته الحالي ا كن اوإال لم ،التجدد والتغيير
 رةإلى مساي الكة األردنية الهاشمية تعكف دوم  المرافق العامة في المم

 الحديثة في نمط االتصالومراعاة إدخال وسائل  ،التطور التكنولوجي
مها وتقدي ،للوصول إلى المستوى المطلوب من الخدمات العامة ؛إدارتها

إذ تسعى اإلدارة لترسيخ مفهوم المرفق العام بأعلى جودة وأقل تكاليف، 
 .ام جميع الخدمات العامة إلكتروني  من خالل تقدي ؛اإللكتروني

 :المبحث الثاني
سير المرفق العام  في تعطيلالجريمة اإللكترونية دور 

 :اإللكتروني
 تمهيد وتقسيم:

قياس ل اا ُمهم  وُمؤشر   ،لكتروني ركيزة أساسيةالمرفق العام اإل غدا
 يوم تدفق شريحة كبيرة من المجتمعمدى تقدم اإلدارة العامة، ويالحظ ال

لكترونية في كافة مناحي الحياة ى استخدام هذه المرافق العامة اإلإل
 ؛كونها المكان المفضل لتوفير الوقت والجهدل ،بكثافة ُمنقطعة النظير

عن طريق استخدام وسائل  ،هامعلسهولة استخدامها والتعامل 
ءات لالعتدا ومحال   ،مما جعلها ُعرضة  للتجاوزات ،ت الحديثةاالتصاال

من ُعمق  االحديث. وانطالق  لُمعطيات العصر  ةردط  المُ  جابتهانتيجة است
ه في وما تعود ب ،لكترونيةالذي تقوم به المرافق العامة اإل أهمية الدور

  ابييجإ دورٍ ب من حيث نهوضها ،نهاية المطاف على المجتمع بالنفع
 ،وتبادل الثروات ،دخارواال ،ستثماراال :مثل ،في كافة مناحي الحياة

يات سلبفقد الحت امالتها، معتسيير دارة شؤون الدولة و إة على و عال
ذه لقاء ه -اباهظة أحيان  -مجال اإلجرام كضريبة جراء استخدامها في 

لمفهومي  افلقد قدمت للمجرمين اختصار   ،ة التكنولوجية المتطورةن  ك  المُ 
ارتكاب شتى أنواع الجرائم  بعضهم فيحتى احترف  ،الزمان والمكان

بح من اللكترونية، لُيصالتقليدية والمستحدثة عبر هذه المرافق العامة ا
  ،خصصة في المالحقةتوجهات م ،وجود تشريعات خاصة االمهم جد  

التكنولوجيا  وتعد   لكتروني المتولدة عنها.صور التجريم اإل برصدتتكفل 
من أهم األدوات التي   ،الحديثة في وقتنا الحالي االتصالووسائل 

تستخدمها اإلدارة في سبيل إدارتها لمرافقها العامة، إذ أصبحت التقنية 
الحديثة ضرورة لتسيير المعامالت اليومية الخاصة والعامة، فقد قامت 

الوقت  ووفرت ،وزادت من رفاهية الحياة ،بتذليل الكثير من الصعوبات
، إال أن لجوء اإلدارة إلى (26)والجهد على جمهور المتعاملين مع اإلدارة

 ات تنطوي على المساسئل جعل المرفق العام عرضة  لسلوكهذه الوسا

                                           
)26(Dr. Nawaisa AbdelIlah, IT Crimes (Explanation of 

Substantive Provisions in the Cybercrime Law), First Edition, Wael 
Publishing House, Amman, 2017, p. 33 and 34. 

دم قنية الحديثة أصبحت ُتستخوسالمة معلوماته وأنظمته، فالت ،بأمنه
 ،في ارتكاب جرائم مستحدثة قوامها التعدي على الشبكة العنكبوتية اأيض  

برامج إلكترونية، ولم تكن  ما يتم تحميله أو إنشاؤه من مواقع أو أو
المنصات والبوابات اإللكترونية المملوكة لإلدارة بمنأى عن الهجمات 
اإللكترونية التي من شأنها تعطيل سير المرفق العام، فقد أضحت 

وتهدد  ،ستمرارية سير المرفق العاماريمة اإللكترونية من أهم معوقات الج
نقوم صورها وتنوع أشكالها، وس لتعدد انظر   ؛مة لهستقرار المبادئ الحاكا

 من خالل بيان ؛بيان ماهية الجريمة اإللكترونيةب ،في هذا المبحث
مفهومها وخصائصها، ومن ثم الحماية القانونية الواجبة للمرفق العام 

ثرها نعكاسات الجريمة اإللكترونية وأاعلى  ، مع تسليط الضوءاإللكتروني
 :تيوعلى النحو اآل ،على سير المرفق العام

 :المطلب األول: ماهية الجريمة اإللكترونية
على المرفق العام  جرائم اإللكترونية الواقعةالمطلب الثاني: ال

 :ياإللكترون
 :المطلب األول

 :ماهية الجريمة اإللكترونية
وجي والتقني ولالجريمة اإللكترونية من اآلثار السلبية للتطور التكن تعد  

 اأن السلوك الجرمي قد نهج نهج  جد أسره، فنالذي عصف بالعالم 
بع لعالم فتراضي، فالمتتالفضاء اإللكتروني أو العالم اال قوامه امستحدث  

الجريمة يجد أنها لم تترك وسيلة  إال وقد طوعتها في مباشرة أفعالها 
عن  ظهور قوالب مستحدثة تختلف اطبيعي   ااآلثمة، وبالتالي أصبح أمر  

كة ُترتكب من قبل مجرمين متخصصين بشب ،القوالب التقليدية للجريمة
م ال يتجزأ من قوا اان المرفق العام اإللكتروني جزء  اإلنترنت، ولما ك

اط من جعله ساحة  لممارسة النش الشبكة العنكبوتية، فلم يكن محصن  ا
 ،لما يتمتع به من صفة تقنية اونظر   ،اإلجرامي، إذ أصبح ذلك المرفق

 ئة.أو التعطيل من قبل تلك الف ،أو التدمير ،أو السرقة ،ختراقعرضة  لال
 :الفرع األول

  :مفهوم الجريمة اإللكترونية
لقد واجه تحديد مفهوم الجريمة اإللكترونية صعوبات فقهية تمحورت    

حول عدم القدرة في الوصول إلى مفهوم مانع جامع ومحدد، وقد أدت 
استخدام شبكات  اوأصبح مألوف   ،تلك الصعوبات إلى خلق أزمة

ت االتصاالالمعلومات المحلية واإلقليمية والعالمية عن طريق خطوط 
بغرض الوصول واالستخدام األمثل للمعلومات المتوفرة في  ؛المتعددة

نشطة وباألخص في نطاق األ ،التخصصات والمجاالت المتنوعة
 لكتروني. المتعلقة بالمرفق العام اإل
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وغدا العالم بذلك أشبه بمجتمع كبير تترابط فيه الحاسبات ومختلف 
، وتتدفق بين أرجائه المعلومات في مختلف صورها االتصالشبكات 
وصار انسيابها بمثابة النبض والعصب لجهود التنمية  ،وأشكالها

 اوبات الوعي بأهميتها مظهر   ،والتحديث والرقي المعرفي والحضاري 
 .      (27)لتقدم الدول اومقياس  

من معلومات مسجلة  تحويهوتتعرض المرافق العامة بما 
 تدىوالتي قد ُيعوالمخزنة داخل الحاسب اآللي لعدة مخاطر،  ،اإلكتروني  

شائها أو إن ،أو إذاعتها وتسريبها ،كفقد المعلومات ،عليها بأية صورة
أو تهديد النظام المعلوماتي بأكمله لخطر  ،على نحو غير مسموح به

ا، ويطلق على هذا الشكل اإلجرامي الحديث أحيان  . (28)االعتداء عليه
أو اإلجرام المعلوماتي الذي يعبر عن حالة  ،إجرام ذوي الياقات البيضاء

لتحقيق أهداف معينة  ؛الطمع والجشع لدى مرتكبي هذه األفعال
التجسس و  ،واإلتالف التقني لها ،اإللكترونيةختراق للمرافق العامة كاال
بمعلومات خاصة بمهنة أو عمل معين  اوقد يكون متعلق   ،لكترونياإل

أو الوصول إلى  ،أو الحصول على حصة معينة من الصفقات ،لتلك
قيدة في البورصات، ملفات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة المال

ه معلوماتي، أو لتدمير ما يحتويعتداء لتدمير النظام الوينصرف هذا اال
عتداء على ثقة المتعاملين مع الشركات أو حتى مجرد اال ،من معلومات

ق على صورتها في السو  امما يؤثر في النهاية سلب   ؛المعتدى عليها
عتداء على األموال والمعلومات المتعلقة بالشركات ويكون اال. (29)المالي

والمعلومات هي . (30)اإللكترونية أسهلالمالية الكبرى بالوسائل والطرق 
سبة لكترونية، وهي بالنور حوله جرائم المرافق العامة اإلالمحور الذي تد

األمر  ،لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة، (31)لها  بمثابة القلب لإلنسان

                                           
 )27(On the central role of information in the national economy of 

societies see 
Margaret C. Fung, Planning and Resources of National 

Information System – some Issues and Considerations, in "The 
Infrastructure of an information Society", B. El-Hadidy and 
E.E.Home (eds), Elseviet science publishers B.V (North-Hollan), 
P.83, 1984.      

                                                                                       
  *Referred to by Dr. Rustam Hisham Mohamed Farid, 

Penal Code, and IT Risks, Office of Modern Machinery, Assiut, 
1994, p. 2. 

)28( Dr. Shawa Mohammed Sami, Information Revolution 
and Its Implications for the Penal Code, Arab Renaissance House, 
Second Edition, 1998, p. 33 
 )29(Dr. Al-Shamat Hatem Abdel Rahman, Informatics Criminal, 

Arab Renaissance House, First Edition, Cairo, 2003, p. 
93.  

 .(32)الذي أدى إلى ظهور أموال جديدة عرفت باألموال المعلوماتية
ء  عتداء سوا لالمحال   يمكن أن تكون  اني  والمعلومات المسجلة إلكترو 

داء عتباإلتالف إلى غير ذلك من صور اال أو ،أو بالتزوير ،بالسرقة
 عتقاد أن تكون تلك المعلومات قد استخدمويفترض هذا اال ،الواقع عليها

 .(33)المخزنة ضمن نظام معلوماتي معين ،في تسجيلها الحاسب اآللي
 :لكترونيةللجرائم اإل : التعريف التشريعي أولً 

ا جيستخدام تكنولو اشرع اأُلردني الجريمة المرتكبة بلم ُيعرف الم
، حيث م2015لسنة  (27)لكترونية رقم المعلومات في قانون الجرائم اإل

قام بعرض بعض الممارسات غير المشروعة التي تتعرض لها أنظمة 
ر قنوات عب واعتراض الرسائل ،كاإلتالف التقني ،تكنولوجيا المعلومات

عتداء على أنظمة المصارف واال ،والبرامج المخصصة لها االتصال
 ،ئتمانوجرائم بطاقات اال ،والتحويالت غير المشروعة لألموال

احية عبر ونشر اإلب ،والتجسس اإللكتروني ،ستغالل الجنسي لألطفالواال
 .إضافة  إلى بعض الجوانب اإلجرائية ،اإلنترنت

فعل  ي: "ألكترونية بأنهاالجريمة اإلوقد عرف المشرع السعودي 
استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة  ايرتكب متضمن  

ير غمريكي بأنها: "االستخدام وعرفها القانون األ". (34)ألحكام هذا النظام
خدام االستو أ ،و ملفات البياناتأ ،الكمبيوتر المحمية مصرح به ألنظمةال

طورة وتتراوح خ ،و ملفات البياناتأ ،جهزة الكمبيوترالمتعمد الضار أل
لى جناية من الدرجة إ ،تلك الجريمة ما بين جنحة من الدرجة الثانية

 ."(35)الثالثة
 
 

)30( Martin (Daniel), La criminalite informatique, Cybercrim: 
sabotage, piratage. Etc. evolution et repression, paris, PUF. 
1 éd. P. 94 ,1997.    

)31(Dr. Al-Qahwaji Ali Abdel Kader, Criminal Protection for 
Computer Programs, New Friday Publishing House, 
Alexandria, 1997, p. 4.   

 )32(  Pierre catala, "Ebauche d'une théorie Juridique de 
l'information", D. Chron, P. 98, 1984. 

)33(Dr. Al-Hammami Omar Abul Fotouh Abdul Azim, Criminal 
Protection of Electronically Recorded Information, Comparative 
Study, Arab Renaissance House, Cairo, 2010, p. 199. 
    

)34( See Article 8/1 of the Saudi Information Crimes Control 
System No. M/17, 1428 H. 

 (35)See U.S. Law No. 1213 of 1986 on The Fight against 
Computer Crimes, referred to in Rami Metwally's Book, 
Combating Information Crimes, First Edition, Arab Renaissance 

House, Cairo, 2011 p. 23. 
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  :لكترونيةالتعريف الفقهي للجرائم اإل  انيًا:ث
وقد وضعععععت العديد من التعريفات إزاء التصععععدي لظاهرة اإلجرام 

في  ومنها ما توسععععع ،قفمنها ما تناولها بإدراج مفهوم ضععععي   ،المعلوماتي
فعل لكترونية هي الرأي فقهي بالقول بأن الجريمة اإل فذهب ،مفهومها

ويرى جانب  .(36)غير المشعععروع الذي يتورط في ارتكابه الحاسعععب اآللي
بأنها تلك الجرائم التي يكون قد وقع في مراحل ارتكابها بعض عمليات 

أي تلك الجرائم التي يكون دور الحاسعععععععب  ،فعلية داخل نظام الحاسعععععععب
ويرى جانب آخر بأنها عبارة عن أي ". (37)اأكثر منه سعععععلبي   اابي  فيها إيج

 ،(38)علوماتسععلوك جرمي ضععد المال، يتم باسععتخدام المعالجة اآللية للم
 ةبأن الجريمة المعلوماتية أية جريمة موجه هذاتتجاه ويرى رأي في اال

،المعلومات المخزنة داخل الحاسععب اآلل لنسععخ  ها،أو حذف ها،ر يأو تغي ي 
لها القترافها أن تتوافر لدى فاع ايكون متطلب   والتي يها،أو الوصعععععععععععول إل

 حيث يسعععتوجب ،(39)متعلقة بتنمية المعلوماتوال ،معرفة بتقنية الحاسعععب
وبتقنية  ،معرفة أساسية بالحاسب اآللي اللتحقيق فيها ومالحقتها قضائي  

رفها جانب آخر من التعريفات الضعععععععيقة ع وفي سعععععععياق. (40)المعلومات
ير نها كل فعل غإ :بقولهم ،الفقه من خالل النظر إلى نتيجة االعتداء

بح يق ر بغرض تحق ؛أو داخل نظامه ،مشععروع متعمد يقع على الحاسععب
 .(41)يةكانت صععلته بالمعلومات اعنه خسععارة تلحق بالمجني عليه أي  ينشععأ 

                                           
)36(Merwe (vander): "Computer crimes and other crimes against 

information technology in South Africa" R.I.D.P., 1993, P. 
554. 

* Referred to by Dr. Hilali Abdellah Ahmed, Witness's 
Commitment to Information Crime, Comparative Study, First 
Edition, Arab Renaissance House, Cairo, 2000, p. 13. 
   
)37( Richard Totty and Anthony Hardcastle, Computer – Related 

crime, in "information Technology & the law", Chris Edwards 
and Nigel savage, Macmillan Publishers U.K., P. 16, 1986.
  

)38( K. Trédmann, Fraude et autres délits d'affaires connis a ll'aide 
d'ordin ateurs électroniques, Rev. dr. pén. Crim, P. 612, 
1984. 

* Referred to by Dr. Shawa Mohamed Sami, the 
information revolution and its implications for the Penal Code, 
previous reference, p. 6.  

 
)39 ( Dr. Rustam Hisham, computer crimes as a form of economic 

crimes created, research submitted to the Scientific 
Committee to prepare the Egyptian National Report of the 9th 
United Nations Conference on Crime Prevention. Punishing 
Criminals, Journal of Legal Studies, University of Assiut, 17th 
Issue 1995, p. 107. 

بالمقابل، اتجه بعض الفقه في تعريفها على نحو فضعععععععععععععفاض واسعععععععععععععع 
حيعععث ذهعععب رأي فقهي  ،امعلومعععاتي عمومععع  لإللمعععام بظعععاهرة اإلجرام ال

 ا"كل عمل أو امتناع يأتيه اإلنسععععععععععععان إضععععععععععععرار   :نها تتمثل فيأبالقول ب
 ،الخاصععععة به االتصععععالوشععععبكات  ،بمكونات الحاسععععب المادية والمعنوية

باعتبارها من المصعععالح والقيم المتطورة التي تمتد مظلة قانون العقوبات 
عليها اصعععععععععطالح جرائم التكنولوجيا  همبعضعععععععععكما يطلق ". (42)لحمايتها
وجود حول تدور  ألن ها ،)Modern Technology Crimes(الحديثة 

 والتي تعتمد على ،وذات صعععععععععععععلة وثيقة بها ،بالتكنولوجيا خاص معدم
وهي  ،الحاسععععبات وغيرها من أجهزة التقنية التي قد تظهر في المسععععتقبل

ت تكون ذا ،حععديثععة الرتبععاطهععا الوثيق بمععا قععد يظهر من أجهزة حععديثععة
 بعضعععهمويذهب  (43)في التشعععغيل ومرونة ،وسعععرعة فائقة ،طاقة تخزينية
فعل أو امتناع عمدي ينشعععأ عن االسعععتخدام غير نها: كل إاآلخر للقول 

المشععععععععروع لتقنية المعلوماتية، من شععععععععأنه االعتداء على األموال المادية 
بطريقة مباشععععرة أو غير مباشععععرة عن تدخل تقنية  ايكون ناتج   ،والمعنوية

يشععععععععععععمل مصععععععععععععطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة و  ."(44)المعلومات
 نترنت، األمر الذي يغدوئم الحاسععععععععععوب واإلة للداللة على جرااإللكتروني

الجريمعة اإللكترونيعة أكثر  مععه أن مصعععععععععععععطلح الجريمعة المعلومعاتيعة أو
 .(45)نترنت من جريمة اإلشموال  

)40( David Thompson, Current trends in computer crime, computer 
control quarterly, Vol. 9. No. 1, P.2, 1991. 

* Referred to by: Rustam Hisham Mohamed Farid, Penal 
Code and IT Risks, previous reference, p. 31.   

)41(M. Masse, La droit penal special ne de L'informatique, 
in informatique et droit penal travaux de l'institut de Sciences 
criminelles de poietiers - 4êd cujas. P. 23, 1981. B. parker, 
combattre la criminalité informatique, éd oros, P. 18, 1985. 

*  Referred to by: Dr. Shawa Mohammed Sami, same 
reference, p. 6.    

 )42(Dr. Ahmed Abdellah Hilali, Witness's Commitment to 
The Media in Information Crimes, Previous Reference, p. 14. 

 )43(Dr. Afi Kamel Afi, Computer Crimes, The Role of the 
Police and The Judiciary, Ph.D., Faculty of Law, Alexandria 
University, 1999, p. 20.  

 )44(Dr. Al-Malt Ahmed Khalifa, Information Crimes, 
Second Edition, University Thought House, Alexandria, 2006, p. 
87. 

 )45(Dr. Qura Naela Adel Mohamed Farid, Economic 
Computer Crimes, First Edition, Al-Halabi Human Rights 
Publications, Beirut, 2005, p. 35.   
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 :المطلب الثاني
 :الواقعة على المرفق العام اإللكتروني اإللكترونية الجرائم

من  ،لكترونيشخاص يستهدفون المرفق العام اإلن بعض األأال شك ب
المعلومات المخزنة داخل لنسخ  ةمشروعة موجهنشطة غير أخالل 

عن  لالتي تحو  و  ،أو حذفها ،أو تغييرها إليها،أو الوصول  ،الحاسوب
ونشر المعلومات المحفوظة  ،مر في التجسسوكذلك األ ،طريقه

. ودرج الفقه الفرنسي على تعريفها بأنها: "مجموعة من األفعال (46)عليه
. وكذلك "(47)بالمعلوماتية، والتي يمكن أن تكون جديرة بالعقابالمرتبطة 

يعرفها مكتب تقييم التقنية بالواليات المتحدة االمريكية بأنها: "الجريمة 
. "(48)ائيس  ر  اوالبرامج المعلوماتية دور   الرقمي ةفيها البيانات  تؤديالتي 

تروني كلائم الواقعة على المرفق العام اإلوسنعمل على استعراض الجر 
 :اآلتيعلى النحو 
 :الفرع األول

 :قرصنة المرفق العام اللكتروني يمةجر 
 :أوًل: ماهية جريمة قرصنة المرفق العام اإللكتروني

لسنة  (27)لكترونية رقم قانون الجرائم اإل جاءت المادة الثالثة من    
ق خترااأو ما يعرف ب ،الدخول غير المشروع لتتناول جريمة م،2015

ى نص يتجللمواقع. ولعل الهدف من الااألنظمة والشبكات أو قرصنة 
ومات ومعل ،بشكل عام ،لكترونية غير المعلنةفي  حماية المعلومات اإل

 ،إذن يبدو أن  المصلحة المحمية ،لكتروني بشكل خاصالمرفق العام اإل
 اصة غير المعلنة المحفوظةسرار الخالمعلومات واأل ،أو محل الجريمة

المواقع  أو لكترونيةو الشبكات اإل، ألكترونيةنظمة والبرامج اإلعلى األ
 نظمة والبرامج والشبكاتاختراق األ ن غاية الجاني هناأو  ،لكترونيةاإل

سرار غير المعلنة والتالعب ومات واألما لالطالع  على المعلإ  ،والمواقع
ي انتحال ا فو توظيفهأوتسخيرها  ،و العبث بها واالعتداء عليهاأ ،بها

 فشائها. إو أالشخصية 
نظمة اختراق األ- (القرصنة) الدخول غير المشروعجريمة  وتعد    

 من أكثر الجرائم التي تستهدف لكترونيللمرفق العام اإل –والشبكات
 ،والشبكات ،والبرامج ،المعلومات واألسرار المحفوظة على األنظمة

ريف ن المشرع لم يقم بتعأالحكومية. وبالتدقيق بالنص نجد بوالمواقع 
يث ح ،دراج صورهاإنما اكتفى بإو  ،هذه الجريمة بشكل واضح ومحدد

                                           
)46( Moumni Nahla Abdul Qadir, Information Crimes, 

Second Edition, Dar al-D'Ta'a, Amman, Jordan, 2010, p. 48. 
)47(Al Masri Youssef, Computer and Digital Crimes for 

Computers and the Internet, First Edition, Dar al-Adl, Cairo, 2011, 
p. 9. 

)48( Zoubi Jalal Mohammed, -Ahmed, Al-Osama al
Hawasha Sayel Fadhil, Computer and Internet Crimes, First 

Edition, Wael Publishing House, Amman, Jordan, 2001, p. 73. 

أوجه التجريم  هاأدرج المشرع األردني ثالث فقرات أوضح من خالل
فعال أل"تلك ا وبدورنا نعرف جريمة القرصنة بأنها: ،هاوصور المحتملة 

ي التي يقوم بها الجان ،والممارسات غير المشروعة القصدية اإليجابية
من خالل اختراق األنظمة والبرامج والشبكات والمرافق العامة 

أو من خالل تجاوز اإلذن أو  ،دون إذن أو تصريح  ،اإللكترونية
طالع على المعلومات واألسرار مما يمكنه من اال ،الممنوح له التصريح

كسرها م بسواء  أكانت محمية ببرامج حماية يقو  ،الشخصية غير المعلنة
مساس ويستهدف الجاني ال ،أو بفك الشيفرا الخاصة بها أو بدون  ،الجاني

ات أخرى على هذه أو ممارسة سلوك ،أو المحتوى  ،بسرية المعلومات
 ،بالحصول على نسخ منها ،المعلومات واألسرار الخاصة غير المعلنة

دميرها، الها بتعطيلها أو بتللقيام بأعم تها؛وكفاءاألنظمة  قدرة أو تعطيل
 لى الغير".إفشاء هذه  المعلومات أو االسرار إأو ب
من قانون الجرائم اإللكترونية ( 3)وقد أدرج المشرع األردني في المادة    
 ،والبرامج ،األنظمةو  ،ردني الصور التي تستهدف المعلوماتاأل

ريم وجة التجمن خالل استخدامه لمفردات تبين أ ؛والمواقع ،والشبكات
  والتي تهدف إلى ،لى أنظمة المعلومات والمواقعإوالتعدي عند الدخول 

 ،أو حجب ،أو إتالف ،أو تدمير أو إفشاء ،أو إضافة ،أو حذف ،إلغاء
طيل أو تع ،أو توقيف ،أو معلومات ،أو نسخ بيانات ،أو نقل ،أو تعديل

أو  ،هو إتالفأ ،أو إلغائه ،لكترونيإموقع أو تغيير  ،عمل نظام معلومات
ية نتحال شععخصاأو  ،نتحال صفتعهااو  ،أو إشغاله ،تعديل محتوياته

 .(49)مالكه

 :: أركان جريمة قرصنة المرفق العام اإللكترونيثانًيا
ال بد لنا من بيان أركان جريمة القرصنة الواقعة على المرفق العام 

وني تتكون اإللكتر اإللكتروني، فجريمة القرصنة الواقعة على المرفق العام 
شأنها شأن سائر الجرائم المتعارف عليها،  ،وآخر معنوي  ،من ركن مادي

 بيان ذلك: يأتيوفيما 
 الركن المادي: -أ

 والتي تهدف ،أنظمة المعلومات والمواقعالدخول غير المصرح به إلى 
أو  ،أو إتالف ،أو إفشاء ،أو تدمير ،أو إضافة ،أو حذف ،إلى  إلغاء

 ،أو توقيف ،أو معلومات ،أو نسخ بيانات ،أو نقل ،أو تعديل ،حجب
و أ ،أو إلغائه ،لكترونيإأو تغيير موقع  ،أو تعطيل عمل نظام معلومات

 
)49(Article 3/a of the Cybercrime Act referred to above, 

states: 'Anyone who intentionally entered the information network 
or information system by any means without a permit or in 
violation of or exceeds the permit shall be punished for a minimum 
of one week, not more than three months, or a fine of not less 
than 100 dinars and not more than 200 dinars, or both of these 
penalties.". 
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نتحال ا أو ،نتحال صفتعهاو أ ،أو إشغاله ،أو تعديل محتوياته ،إتالفه
، يمثل السلوك أو النشاط الجرمي لجريمة قرصنة المرفق شععخصية مالكه

 ،اإللكتروني، إذ يهدف الجاني بفعله إلى تعطيل سير المرفق العامالعام 
أو نسخ بياناته أو معلوماته، أو الظهور بصفة الجهة المسؤولة  ،أو تدميره

 ن الركنلكتروني، ومن هنا يمكننا القول إعن إدارة المرفق العام اإل
ي نالمادي في جريمة قرصنة المرفق العام اإللكتروني تتجسد بدخول الجا

التي يقوم عليها ذلك المرفق، شريطة  هاأو قواعدالبيانات إلى منظومة 
مصرح لهم ذلك، لك الدخول من شخص أو أشخاص غير أن يكون ذ

ريمة ج وتعدجريمة الدخول غير المصرح به من الجرائم الوقتية،  وتعد
متتابعة األفعال في حال تم الولوج إلى مواقع إلكترونية تعود بأصلها 

ا(50)بحيث تكون متفرعة عنه ،للمرفق العام اإللكتروني أن  . ونرى أيض 
الركن المادي في جريمة قرصنة المرفق العام اإللكتروني تتحقق بمجرد 

دة قاع وال يتطلب ذلك األمر بقاء الجاني في حالة ولوج إلى ،الدخول
 أو المواقع المتفرعة عن المرفق العام اإللكتروني. ،البيانات

 الركن المعنوي: -ب
 ، أي تحتاجإن جريمة قرصنة المرفق العام اإللكتروني جريمة عمدية

شأنها شأن سائر الجرائم اإللكترونية، وبمعنى آخر   ،قصد لقيامهاإلى 
ن انات ال يتصور أإن دخول الجاني ووصوله إلى قاعدة المعلومات والبي

يكون بطريق الخطأ، فمن المسلم به وجود أنظمة حماية معلوماتية تتزامن 
مع إنشاء المرافق العامة اإللكترونية، إذ تحتل هذه الحماية سلم أولويات 
اإلدارة العامة اإللكترونية، لذا يحتاج الجاني للولوج إلى قاعدة بيانات 

لتي جتاز العديد من البرامج التقنية اأن ي ،المرفق العام اإللكتروني بنجاح
تتولى توفير الحماية المعلوماتية لقواعد البيانات، وفك تشفير بعض 
كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، وهذا ما أكده المشرع األردني في 

ة شترطت لقيام جريم، والتي امن قانون الجرائم اإللكترونية( 3)المادة 
أن يكون ذلك الفعل ارتكب عن  ،وعالقرصنة أو الدخول غير المشر 

ونرى أن جريمة قرصنة المرافق العامة اإللكترونية تحتاج  .(51)قصد
لتوافر القصد الجرمي المتكون من العلم واإلرادة، بحيث أن يدرك الجاني 

تية التي اوأن يعلم الجاني أن جميع العمليات التقنية والمعلوم ،كنة أفعاله
إرادة  ، باإلضافة إلى أن تتجهعام ا إلكتروني ايقوم بها تستهدف مرفق ا 

ا مصرح به. ومن هنالغير ، وهي الولوج الجاني إلى تحقيق النتيجة

                                           
(50) Dr. Al-Nawaisa Abdul-Ilah, previous reference, p. 213 

and beyond. 
(51)Article 3 of the Cybercrime Act, previously referred to. 

(52)Look at this same view of Dr. Nawaisa Abdelilah, 
former reference, p. 227 and beyond. 

ن جريمة قرصنة المرفق العام اإللكتروني تتحقق في حال القول إ يمكننا
عنوي لهذه الجريمة، بغض النظر عن النتيجة، متوافر الركن المادي وال
أو  ،الفاإلت :مثل ،الجريمة حصول نتيجة معينة إذ ال يتطلب لقيام هذه

أو اإلضافة التقنية، وهو ما يعرف  ،أو الشطب ،أو التغيير ،التدمير
نستنتج من كل ما سبق أن جريمة قرصنة و . (52)بالقصد الجرمي الخاص

كن لر تحتاج لقيامها توافر ا ،المرفق العام اإللكتروني هي جريمة قصدية
 ،، بغض النظر عن ماهية النتيجة المتحققةسابق االمادي والمعنوي المبين 

بيانات المرفق العام فيكفي لقيامها الدخول المجرد إلى منظومة 
ا أن قوام هذه الجريمة هو ااإللكتروني  اه السلوك تجأو قاعدته. ونرى أيض 

لتحقيق الدخول المجرد لمنظومة المرفق العام  ؛الجرمي للجاني
 اإللكتروني.

 :الفرع الثاني
 :لكترونيتالف المرفق العام اإل إ يمةجر 

 :أوًل: ماهية جريمة اتالف المرفق العام اإللكتروني
رة بوجود ظاه ،من تولد العقيدة الراسخة لدى المشرع الجنائي اانطالق  

إجرامية مستحدثة تولدت نتيجة التطورات الهائلة في تكنولوجيا 
وظهور ما يسمى  ،ت في المجال الحكومياالتصاالوثورة  ،المعلومات

لسبب وراء ذلك وجود بيئة خصبة ولعل ا ،بالمرفق العام اإللكتروني
 لهدي لتصفي التشريع الجنائي التقليدي ا معه عجز ،جرام الجديدلإل

تلك  ية من استيعابنتيجة عجز القواعد القانونية التقليد ؛ولمرتكبه
راضية تفعال المستحدثة التي ترتكب في مجال بيئة افالممارسات واأل

ية ال وهو مبدأ شرعأالقانون الجنائي على مبدأ راسخ  لقيام ،مستحدثة
خة عمال النصوص التقليدية مخالفة صار إ لذا فقد بات  ،الجرائم والعقوبات

ى الحقوق عل اتعدي  في الوقت ذاته، و  ،ة للدولي  لنهج السياسة التجريم
 والحريات في تلك الدول.
ت التي االاالتصوالمذهلة لتكنولوجيا المعلومات و وإزاء التطورات السريعة 

جاءت لخدمة اإلنسان، إال أنه لم يرق للبعض أن يحسن استخدامها، لذا 
كشف التعامل واستخدام هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة النقاب عن 

مختلفة ومتعددة  قام الجناة بارتكاب صور حيثمخاطر استخدامها، 
ممارس لكتروني التتمثل في اإلتالف اإل ،لعاملإلجرام في مجال المرفق ا

. )53)والمعلومات الخاصة المتعلقة بالمرفق العام ،على أنظمة الحاسوب
إتالف أو محو تعليمات البرامج أو " :ويقصد بجريمة اإلتالف التقني

(53)MERLE (R.) et VITU (A.), Traitédedroit Criminel, Cujas, 
tomel, problémes généraux de la science criminelle, droit pénal 
général, 7 éd, P. 114, 1997. 
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حصول على منفعة البيانات ذاتها، وال يهدف التدمير إلى مجرد ال
أو إطالع  ،استيالء على أموال سواء ا كان شكلها،الحاسب اآللي أي  

وإعاقته عن  ،على معلومات، ولكن إحداث أضرار بالنظام المعلوماتي
فمنها ما يؤثر على  ،، وتتعدد صور اإلتالف التقني(54)أداء وظيفته"

ه ومن هذ ،ماديات النظام المعلوماتي بتعطيلها أو إيقافها عن العمل
 هوتعطيلي إلى إعاقة النظام عتداء على المعلومات بما يؤدالصور اال
عتداء على المعلومات المخزنة بالنظام المعلوماتي، أو اال ،عن العمل

 أن جريمة اإلتالف التقني في مجال المرفق العام اإللكتروني هي:ونرى 
تدمير نظام معلوماتي  أو ،أو إزالة ،أو إلغاء ،كل فعل من شأنه حذف"

على  احفاظ   ،إشباع رغبات الجمهورمهمته تقديم الخدمات العامة ُبغية 
عتداء تقني ا المصلحة العامة". بمعنى آخر كل ما يدخل تحت مسمى 

إزالة أو إما ب ه،ومالمحالمرفق العام اإللكتروني  سماتهدفه التغيير من 
نحو يتعطل أو يتوقف معه تقديم بحذف أو تعديل برمجيات معينة 

 الخدمات العمومية. 
 :تالف المرفق العام اإللكتروني: أركان جريمة إثانًيا

ال تختلف أركان جريمة إتالف المرفق العام اإللكتروني عن أركان أي 
جريمة بشكل عام، فلقيام هذه الجريمة يجب أن يتوافر الركن المادي 

 بيان ذلك: يأتيما  وفي ،والمعنوي 
 
 الركن المادي: -أ

ائر س ،اإللكترونيتالف المرفق العام يقصد بالركن المادي لجريمة إ
ات بهدف تخريب النظام أو البيان ؛األفعال المادية التي يقوم بها الجاني

الملعوماتية المتعلقة بالمرفق العام اإللكتروني، وللركن المادي عدة صور 
أو اإللغاء، ويتم  ،أو الحذف ،أو الشطب ،التخريب وأ ،منها اإلتالف

ون تك ،ال برمجيات خاصةذلك من خالل القيام بنشر أو إضافة أو إرس
 منظومته؛ تدميرأو  وظيفتها إعاقة قواعد بيانات المرفق العام اإللكتروني

بهدف تعطيله عن العمل، وعادة  ما تسمى تلك البرمجيات بالفيروسات 
يقوم الجاني  والتي ،أو القنابل المنطقية ،كالنقابل الموقوته ،بكافة أنواعها

 بإرسالها إلى العنوان البريدي أو الموقع اإللكتروني العائد للمرفق العام،
بحيث  ،حيث تعمل تلك البرمجيات على تدمير قواعد البيانات أو تخريبها

. ويمكننا (55)وهذا ما يسمى بالركن المادي ،فائدة تصبح بال معنى أو
ه الف التقني تتمثل بما يقوم بن األفعال المادية في جريمة اإلتالقول إ

تدمير المعلومات والبيانات المخزنة على موقع  غايتهالجاني من سلوك 
والتي تعمل على تسييره، بإضافة برمجيات  ،المرفق العام اإللكتروني

                                           
(54) Dr. Al-Makawi Mohammed Mahmoud, Ethical and 

Social Aspects of Information Crimes, First Edition, Modern 
Library, Mansoura, 2010, 312. 

 (55) Dr. Al-Muka'i Muhammad Mahmud, previous 
reference, p. 313, and 314. 

ُبغية جعل تلك المعلومات أو البيانات ال نفع  ؛معينة تسمى الفيروسات
 .فيها وال فائدة ،لها
 وي:الركن المعن -ب

تجاه با ،تالف المرفق العام اإللكترونييتمثل الركن المعنوي في جريمة إ
 إرادة الجاني إلى إحداث إتالف قواعد البيانات المكونة لذلك المرفق

، فكما أسلفنا بالذكر أن جريمة اإلتالف ال تقع غير وتدمير منظومته
 ،بطبيعة سلوكه طريق الخطأ، فالجاني يكون عالم ا مقصودة أو عن

خدام أي ستفقيام الجاني بنشر أو إرسال أو ا وبالنتيجة التي ستحقق،
 ،برامج من شأنها إتالف المحتوى المعلوماتي للمرفق العام اإللكتروني

السلوك  تجاه إرادته لتحقيقأفعاله، باإلضافة إلى ا تعبر عن علمه بكنه
وهما عناصر  ،الجرمي، فكل ما سبق يشكل عنصري العلم واإلدرادة

لجريمة إتالف المرفق العام  )القصد الجرمي العام( :كن المعنوي الر 
ا ومن خالل م ،اإللكتروني، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المشرع األردني

د يتطلب توافر القص ،من قانون الجرائم اإللكترونية (4)تضمنته المادة 
الجرمي الخاص لقيام تلك الجريمة، والمتمثل في حصول أي فعل من 

كالشطب أو اإلتالف أو  ،المنصوص عليها في النص السابق األفعال
لجزائية ية افرق لقيام المسؤول ونرى هنا أن المشرع األردني قد .التدمير

ة اإلتالف التقني، إذ اشترط لقيام المسوؤلية الجزائيبين جريمة القرصنة و 
في الثانية توافر القصد الجرمي الخاص على العكس من األولى، والتي 

 لقيام المسؤولية الجزائية فيها توافر القصد الجرمي العام. يكفي
 :الفرع الثالث

 :لكترونياإل جرائم التجسس ونشر وثائق المرفق العام 
 في شكل المرافق العامة اا كبير  شهد األردن في اآلونة األخيرة تطور  

وتحولها من الطابع التقليدي إلى الطابع اإللكتروني المستحدث، مما 
 ،ونيتتمثل بالتجسس اإللكتر  ،اعرضة  لظواهر غير معهودة مسبق  جعلها 

مواقع و  ،أو نشر الوثائق الرسمية عبر المواقع اإللكترونية بشكل عام
ها طالع ومشاركتوطرحها لال ،جتماعي على وجه الخصوصالتواصل اال

على الرغم من أنه يفترض في الكثير من هذه الوثائق  ،والتعليق عليها
من قبل العامة، وبعضها كتب  اطالع عليهلال ةغير قابلو  ةسري اأنه

باب ، وألساأو سياسية أو اقتصادية سرية جد   رسمية قضائية أو أمنية
 تتعلق بالمصلحة العامة أو الحفاظ على األمن القومي.

 :أوًل: التجسس

* We conclude from article 4 of Jordan's cybercrime law, 
which was previously referred to, that the legislator has required 
the establishment of the crime of technical damage to verify one 
of the cases contained in the text of the article referred to earlier. 
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ار سعععععععتظها"فعل إيجابي قوامه الكشعععععععف و  يعرف التجسعععععععس بأنه:
 واستظهار غير مشروع، إن كان بوسائله الحقائق المخفية، ولكنه كشف

ه بعقوبة مرتكبويخص  ،أو بغايته أو بأحدهما، وهو فعل ال يقره المشرع
، ويعرفه جانب من الفقه "(56)لخطورة هذا السعععععععععععععلوك اجزائية رادعة نظر  

أو  ،أو نظام المعلومات ،دخول الجاني إلى الشععععععععععبكة المعلوماتية" بأنه:
 ،توى إلكتروني غير متاح للجمهورموقع إلكتروني للحصعععععععععول على مح

 ،أو السععالمة العامة ،أو العالقات الخارجية للدولة ،يمس األمن الوطني
"، ومن أشعععهر األسعععاليب الحديثة في التجسعععس (57)قتصعععاد الوطنيأو اال

، وقد تقع (58)اإللكتروني أسعععععععععععععلوب إخفاء المعلومات داخل المعلومات
ن من قانو  (12)ألحكام المادة  اجريمة التجسععععععععععس اإللكتروني اسععععععععععتناد  

 لدولةا لقانون حماية وثائق الكترونية، وقد تقع كذلك اسعععععععععععتناد  الجرائم اإل
هو محتوى  ،األول محععل الجريمععة فيععه، والفععارق بينهمععا أن هععاوأسعععععععععععععرار 

موضععععععععععععوع  وهو في الجريمة ،لكتروني على شععععععععععععكل معلومات وبياناتإ
يها نية فإن محل الجريمة فلكترونية، أما الثاالبحث الوثيقة الرسعععععععععمية اإل

محععل الجريمععة هو تلععك ف. (59)هو محتوى مععادي يتمثععل بععالوثيقععة المععاديععة
البيانات والمعلومات المتمثلة بالمسععتد اإللكتروني الرسععمي، أي أنها تقع 

ب وسار في االتجاه ذاته جان .على البيانات والمعلومات بصورة مباشرة
أو جريمة الحاسععععب  ،أن سعععععوء اسعععععتخدام الحاسعععععب ، حيث رأىمن الفقه

ل استخدام الحاسب كأداة الرتكاب الجريمة الت باإلضافة إلى الحا ،ُتسه ِّ
المتعلقة بالولوج غير المصععرح به لحاسععب المجني عليه أو بياناته، كما 

على جهاز الحاسعععععععب أكانت سععععععععواء  ،تمتد لتشععععععععمل االعتداءات المادية
وكذلك االسعععععععععععتخدام غير المشعععععععععععروع  ،هأو المعدات المتصعععععععععععله ب ،ذاته

من  بما تتضعععععمنه ،وانتهاك ماكينات الحاسعععععب اآللية ،لبطاقات االئتمان
ونات وتزييف المك ،شععععععبكات تحويل الحسععععععابات المالية بطرق إلكترونية

ا لتشعععععععععمل جميع االعتداءات وتمتد أيضععععععععع   ،المادية والمعنوية للحاسعععععععععب
نترنععت من خالل اإل ألشعععععععععععععخععاص واألموال التي تتم عبرالواقعععة على ا

                                           
(56 )Zuabi Jalal, former -The judges Osama and Al

reference, p. 299. 
(57)Dr. Nawaisa Abdul Ilah, IT Crimes, Previous 

Reference, p. 359. 
(58 )Dr. Al-Makawi Mohammed Mahmoud, former 

reference, p. 307. 
(59)See article 12 of jordan's cybercrime law 2015. 

 )60(Al-Shawabaka Mohammed Amin, Computer and 
Internet Crime, Informatics Crime, First Edition, Culture 
Publishing, and Distribution House, Amman, Jordan, 2009, p. 
10.      
  

نها أية جريمة أويرى رأي . (60)جهاز الحاسععععععب وشععععععبكاته أو بواسععععععطتها
يمكن ارتكابها بواسععععععطة نظام حاسععععععوبي أو شععععععبكة حاسععععععوبية، أو داخل 

ئم اوتشععععمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجر  ،نظام حاسععععوب
بأنها فعل وفي تعريف آخر . (61)لكترونيةإالتي يمكن ارتكابها في بيئة 

يكون  ،أو امتناع من شععععععععععععععأنه االعتداء على األموال المادية والمعنوية
. (62)ا بطريقة مباشعععرة أو غير مباشعععرة عن تدخل التقنية المعلوماتيةناتج  

 ،لكترونيةنفة الذكر المفصععععععععحة عن الجريمة اإلبالتدقيق بالتعريفات اآلو 
نت تبايو  ،المصعععطلحات المسعععتخدمة ووسعععمهاتسعععمية نجدها تعددت في 

في تحديد مفهومها، فعلى صععععععععععععععيد التعريف نجد أنها قاصعععععععععععععرة عن 
على  بعضعععععععععععععهععا، فقععد ركز لكترونيبععأوجععه ظععاهرة اإلجرام اإل اإلحععاطععة

اآلخر على وسعععععععععيلة  بعضعععععععععهموركز  ،"الحاسعععععععععب" :موضعععععععععوع الجريمة
الجريمة المرتبطة أو المتعلقة و إسعععععععععاءة اسعععععععععتخدام الحاسعععععععععب،  :ارتكابها

فاعل الجريمة ومقصععده في تحقيق الربح  بالحاسععب، وركز آخرون على
 هذه التعريفات بأن الجريمة تاق الخسعععععععععععععارة باآلخرين، بينما أغفلوإلح

لكترونية هي ليسععععععععععععت فقط التي تقع على الحاسععععععععععععب اآللي بشععععععععععععقه اإل
بالكيان المنطقي الذي  باإلضعععافة إلى الشعععق المعنوي ممثال  ، (63)المادي

األمر الععذي يغععدو معععه أن  ،أغفلتععه التعريفععات ذات المفهوم الضعععععععععععععيق
الجريمة المعلوماتية تنطوي باالعتداء على البيانات المخزنة والمتبادلة 

أو  ،(LANالمحلية ) ،بين الحاسععععععب اآللي وشععععععبكاته الخاصععععععة والعامة
كما  ،االتصعععععععععععععالعبر خطوط قنوات  ،(64)نترنت( كاإلWANالممتدة )

ا من بد هن نه الوبدورنا نرى أذهبت اآلراء المؤيده للمفهوم الموسعععععععععععععع. 
 نترنت، فجريمة الحاسعععوب هيييز بين جريمة الحاسعععوب وجريمة اإلالتم

بواسععععععطة الحاسععععععوب أو على مكوناته المعنوية، فقد ُترتكب  التي ترتكب
أو من خالل شععععععععععععبكة داخلية تضععععععععععععم عدة  ،من خالل حاسععععععععععععوب واحد

نترنت كما هو الحال في دون أن يكون هناك ولوج إلى اإل ،حواسعععععععععععععيب
اسععععععيب، م الحو اسععععععتخداأو التزييف التي تقترف من خالل  التزويرجرائم 

)61( Ahmed Al Manassa, Automated Accounting and Internet 
Crimes, Comparative Study, First Edition, Wael Publishing, and 
Distribution House, Amman, Jordan, 2001, p. 78.   

 )62(Dr. Hisham Farid Rustam, previous reference, p. 108.
      

)63( D. Lura E. Quaran Tieuo,”cyber crime, How to protect 
yourself from computer criminals”, tiare publications, P. 139, 
1997.  

* Referred to by A. Shawabaka Muhammad Amin, former 
reference, p. 9.     

)64(Dr. Ahmed Hilal Abdel Lah, Computer Systems 
Inspection and Information Al-Mu'tasi Guarantees, Comparative 
Study, First Edition, Arab Renaissance House, Cairo, 1997, p. 
37.    
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تالفها. أما إدف إلى سععععععععرقة معلومات الحاسععععععععوب أو أو الجرائم التي ته
سععععاسععععي هو اتصععععال الحاسععععوب بشععععبكة نترنت فإن شععععرطها األجرائم اإل

نترنت، والحاسععععععععععوب هو الوسععععععععععيلة التي ال مفر منها للولوج إلى هذه اإل
تخدام لمتجه السعععععععا تقدم فإننا ال نتفق مع الرأي اعلى م الشعععععععبكة. وبناء  

طبق على هو ذاتعععه المنبعععأن يكون  ،لكترونيعععةمصعععععععععععععطلح الجريمعععة اإل
لكترونيععة هي فععالجريمععة اإلوعليععه  ،(65)نترنععتالجريمععة المرتكبععة عبر اإل

بات في مجال  كل اعتداء عمد من خالل التقنية المعلوماتية للحاسععععععععععععع
جمهور غير متاحة للأنها  بمعنى ،نترنتأو عبر اإل ،البيئة اإللكترونية

 أو السعععععععععععععالمة ،أو العالقات الخارجية للمملكة ،لتعلقها باألمن الوطني
، ونرى أن المعلومات والبيانات عندما (66)قتصعععععاد الوطنيأو اال ،العامة

 ؛ار الدولةأسععععر ا لقانون حماية تتعلق باألمن الوطني يجب تصععععنيفها وفق  
لتوفير حمعايعة جزائيعة أكبر لهعا، والعالقعات الخعارجية  ، وذلعكلخطورتهعا

ها وعالقت ،للمملكة تشععععععععمل كل ما يتعلق بالسععععععععياسععععععععة الخارجية للمملكة
 ،بالدول األخرى في شعععتى المجاالت السعععياسعععية واالقتصعععادية والعسعععكرية

مة فهي السععيطرة على وعالقتها مع المنظمات الدولية. أما السععالمة العا
ا كان مصعععععدره، أما االقتصعععععاد الوطني فيشعععععمل أي   اا عام  ما يشعععععكل خطر  

السععععععععياسععععععععة االقتصععععععععادية الداخلية والخارجية، وكل ما يتعلق بالوضععععععععع 
أن جريمة ونرى  .(67)راالقتصععععععععادي والمالي للملكة غير المعلن للجمهو 

س ني سواء  أكان هذا التجسالتجسس الواقعة على المرفق العام اإللكترو 
 وبالتالي ،ؤدي إلى المسعععععععععععاس بسعععععععععععالمته وأمنه، سعععععععععععتاا أم خارجي  داخلي  

قة ثوتراجع  ،وتعطيل سعععععير المرفق العام ،اإلضعععععرار بالمصعععععلحة العامة
المعلومات  ه، وُيعزى ذلك إلى إمكانية الحصعععععععععععععول علىئالجمهور بأدا

 ،السععرية المتعلقة بسععياسععات الدولة في تسععيير المرافق العامة اإللكترونية
رنا ذك ما كما نرى أن قتصعادية، واالا في المجاالت السعياسعية خصعوصع  

دفع المشعععرع األردني إلى السععععي نحو إقرار قانون األمن  هو ما  سعععابق ا
، إذ يهدف هذا القانون إلى حماية فضاء المملكة السيبراني (68)السيبراني

                                           
 )65(Shawabaka Mohammed Amin, former reference, p. 10. 

A. Harwal Nabila Heba, Procedural Aspects of Cybercrime in the 
Collection of Inferences, First Edition, University Thought House, 
Alexandria, 2007, p. 30.   

(66)Article II of the State Secrets and Documents Protection 
Act of the Official Inventory Issue No. 2315 dated 1/8/1971 on 
page 1164 defined the secret as: 'Any oral information, written, 
printed, shortened, printed on waxed paper, copier, recorded, 
solar images, films, charts, drawings, maps, or similar and 
classified in accordance with the provisions of this Law'. 

(67)Al-Nawaisa Abdul Ilah Mohammed and Adwan 
Mamdouh Hassan, Crimes of Cyberespionage in Jordanian 
Legislation, Published Research, Journal of Studies, Deanship of 

من أية هجمات إلكترونية من الممكن أن تسعععتهدف مرافق الدولة العامة 
آثعععار الحوادث السعععععععععععععيبرانيعععة حعععال عليعععة والتخفيف من فعععا ،اإللكترونيعععة

  .(69)وقوعها
  :النشر اللكتروني: اثانيً 

   :التعريف بالوثائق الرسمية المحمية وأسرار الدولة -أ
عرفت الوثيقة في اللغة بأنها ورقة مكتوبة أو مطبوعة، وتحمل الشكل   

األصلي، أو الرسمي، أو القانوني لشيء ما، ويمكن استخدامها من أجل 
تقديم معلومات وأدلة مهمة، والوثيقة مؤنث كلمة وثيق، وجمعها وثائق، 

ة ءوهي ما يحكم به المرء ، كما يراد من الوثيقة الصك بالدين أو البرا
أسرار  . وقد عرف قانون حماية(70)امنه، والوثيقة هي المستند أيض  

و أ"أي معلومات شفوية  وثائق الدولة السر والوثيقة المحمية بأنها:و 
مطبوعة على  أو ،ة بأي طريقةنو مختز أ ،و مطبوعةأ ،وثائق مكتوبة

 ،المفواأل ،و الصور الشمسيةأ ،شرطة تسجيلأأو  ،أو ناسخ ،ورق مشمع
 والمصنفة على ،أو ما يشابهها ،أو الخرائط ،الرسوم أو ،المخططاتو أ
. ويمكننا القول "(71)حكام التشريعاتأو وثائق محمية وفق أ ،نها سريةأ

بأن الوثائق الرسمية اإللكترونية هي نتاج ظهور المرافق العامة 
في  ياإللكترونية، فقد أدى ذلك الشكل المستحدث إلى إحداث تغير نمط

ن الطابع الورقي إلى م ،نتقالهاالمراسالت الحكومية و أسلوب ا
والجدير بالذكر أن قانون ضمان حق الحصول على  اإللكتروني.

، قد كرس حق المعرفة والحصول م2007لعام  (47)المعلومات رقم 
صول من حق الح ةومنها الوثائق الرسمية غير المستثنا ،على المعلومات

على المعلومة بموجب القانون المذكور، أو بموجب أي قانون آخر قرر 
 ،نيللوثائق الرسمية نوعالسرية للوثائق، وما يفهم من هذا القانون أن 

ر وإما وثائق غي ،و نشرهاأطالع عليها فهي إما وثائق سرية يحظر اال
األردني  المشرع طالع عليها ونشرها، ويالحظ أنوبالتالي يباح اال ،سرية

في المادة الثانية من قانون ضمان حق الحصول على المعلومة سابق 

Scientific Research, University of Jordan, Issue 1, Appendix 1, 
2019, p. 470. 

(68) Cybersecurity Law No. 16 of 2019 published in The 
Official Gazette No. 5595, 16/9/2019, on page 5134. 

(69)Section 2 of the CyberSecurity Act, previously referred 
to, defined the cyber incident as: 'An act or attack that poses a 
threat to data, information, information systems, an information 
network or associated infrastructure, and requires a response to 
stop it or to mitigate the legal consequences or implications of it'. 

(70) Intermediate Dictionary, Arabic Language Complex, Al 
Shorouk International Library, Fourth Edition, 2001, page 1012.  

(71) See Article 2 of the Jordanian State Secrets and 
Documents Protection Act of 1971, published in the official 
gazette issue 2315 of 1/8/1971 on page 1164. 
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ة في كن موجودوالتي لم ت ،الكتروني  إبإضافة عبارة مخزنة قام الذكر، 
ن من المشرع في أفي رغبة واضحة  ،وثائق الدولةو قانون حماية أسرار 

ه للتطور واكبة منم ،لكترونية في هذه الحماية الجزائيةيشمل الوثائق اإل
( 27)ا مع أحكام قانون الجرائم االلكترونية رقم نسجام  او  ،التكنولوجي

 ،ةلكترونيلى سرية الوثائق الرسمية اإلإوالذي تعرض  م،2015لسنة 
بما يجاوز أو يخالف  ،لكترونيإلى موقع إوذلك في جرائم الدخول 

أن الوثائق  نويرى الباحث يالتصريح، وكذلك جريمة التجسس اإللكتروني، 
تصدر عن أي من  ،لكترونيةإو أالرسمية هي أي وثيقة مادية كانت 

لقضائية، وما وا التشريعية والتنفيذية :مؤسسات الدولة بسلطاتها الثالث
ى لكترونية عن الوثيقة العادية هي طبيعتها التي تأتي عليميز الوثيقة اإل

 ،ة البرمجةشكل مجموعة من البيانات أو المعلومات المكتوبة بلغ
ان وليس لها كي ،لكترونيةاإلوالمقصودة بموجب أحكام قانون الجرائم 

 .على عكس الوثائق المادية الورقيةمادي ملموس 

أن المشرع األردني قد تعامل مع موضوع الوثائق الرسمية ونالحظ هنا 
قانون  :في نصوص مبعثرة كثيرة في القوانين المختلفة، مثل ،وسريتها

 ،وقانون البنوك ،وقانون األحداث ،انون القوات المسلحةوق ،العقوبات
وقانون حماية أسرار  ،وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

 ،ونيةلكتر وقانون الجرائم اإل ،وقانون األمن السيبراني ،ووثائق الدولة
وغيرها من القوانين التي تنطوي على نصوص تقرر السرية لبعض 

ات أو وثائق مادية ضمن تصنيف ،لكترونيةإ كانت وثائقأسواء  ،الوثائق
 واقتصادية مختلفة. ،منيةأو  ،اجتماعية

 ،من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 13نصت المادة  وقد
عن  ن يمتنعأحكام التشريعات النافذة، على المسؤول أنه "مع مراعاة بأ

 :  باآلتيالكشف عن المعلومات المتعلقة 
  آخر.ي تشريع أسرار والوثائق المحمية بموجب أ. األ

عليها  تم الحصولوالتي ي ،نها سرية ومحميةألى ب. الوثائق المصنفة ع
 .خرى أباتفاق مع دولة 

و سياستها أمن الدولة، أو أ ،سرار الخاصة بالدفاع الوطنيج. األ
  .الخارجية

و أ ،و اقتراحاتأ ،و توصياتأ ،. المعلومات التي تتضمن تحليالتد
ل ذلك ، ويشمن يتم اتخاذ قرار بشأنهاأاستشارات تقدم للمسؤول قبل 

 .ادارات الحكومية المختلفة حولهالت والمعلومات المتبادلة بين اإلالمراس
شخاص لفات الشخصية المتعلقة بسجالت األهع. المعلومات والم

و أ ،و الحساباتأ ،و السجالت الوظيفيةأ ،و الطبيةأ ،التعليمية
 سرار المهنية.و األأ ،ت المصرفيةالتحويال

و أ ،ةكانت بريديأسواء  ،و. المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية
ية خرى مع الدوائر الحكومأي وسيلة تقنية أو عبر أ ،و هاتفيةأ ،برقية

 عليها.جابات واإل

ين أثير في المفاوضات بلى التإالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها ز.  
 خرى.أو جهة أي دولة أالمملكة و 

و أ ،و الضابطة العدليةأ ،قات التي تجريها النيابة العامةح. التحقي
لك وكذ ،و قضية ضمن اختصاصهاأي جريمة أبشأن  ،منيةجهزة األاأل

التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات 
ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف  ،و البنكيةأ ،و الجمركيةأ ،المالية
 عنها.

 وأ ،و الماليةأ ،و الصناعيةأ ،ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية 
نية و التقأ ،و البحوث العلميةأ ،عن العطاءاتوالمعلومات  ،االقتصادية

 ،ةوالملكية الفكري ،خالل بحق المؤلفلى اإلإالتي يؤدي الكشف عنها 
ير و خسارة غألى ربح إو التي تؤدي أ ،مشروعةو بالمنافسة العادلة والأ

 ي شخص.مشروعين أل
ن إقرار وعلى عكس الغاية م–ويالحظ أن المشرع في هذا النص  

 في دائرة سرية المعلومات والوثائق، وبالتالي اقد توسع كثير   -القانون 
ى قد أكد عل وال  أمن حق الحصول على المعلومة، فهو ضيق بالمقابل 

األسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، وأهم هذه التشريعات 
ما  يف اشدد  مت اووثائق الدولة، الذي يعد قانون   هو قانون حماية أسرار

مانية لى أنه قد وضع ثإية والعقوبات القاسية، باإلضافة يتعلق بالسر 
 ،الغموض وال تخلو من ،معايير أخرى جاءت بعبارات مطاطة واسعة

وضعت المعايير الموضوعية العامة للسرية، وتجدر اإلشارة الى أن من 
أهم المفاهيم التي جاءت مرتبطة بالسرية في التشريع األردني هي مفاهيم 

 ،جتماعيواال ،قصاديويشمل ذلك األمن اال ،األمن الوطني والقومي
 ،ضائيةائق القوإدارة العدالة والوث ،لى النظام العامإباإلضافة  ،والسياسي

لى الوثائق الخاصة إباإلضافة  ،وحماية الخصوصية واألطفال
ر والمسائل التي قد تض ،بالمشاورات التي تسبق اتخاذ القرار اإلداري 

 للكراهية.  اوما قد يتضمن خطاب   ،بسمعة الدولة
 الوثيقة سرية: لعدّ الشروط العامة  -ب
لى يصنف الوثيقة ع: المتمثل بوجود نص قانوني القانوني الشرط -1

 بعد   اور قرار من الجهة المخولة قانون  أنها سرية بحكم القانون، أو صد
 ن المشرع األردني قد صنف الوثائق الرسميةإا: وحيث الوثيقة سرية حكم  

إنه ال بد ف ،السرية كما أسلفنا في نصوص مبعثرة في قوانين متعددة
زال نوني يقرر ذلك، وإنلمعاملة وثيقة ما على أنها سرية من وجود نص قا

حكم ذلك النص على الوثيقة المقصودة سواء من حيث الشروط الشكلية 
ومن ثم تقرير سرية الوثيقة من  ،أو الموضوعية التي أوردها النص

 عدمه، أو صدور قرار من الجهة المختصة بتقرير سرية بعض الوثائق.
السر هور، ف: بأن ال تكون هذه الوثائق متاحة للجمالشرط الواقعي -2

األشخاص، فمن غير المقبول  هو ما يقتصر العلم به على مجموعة من
القول بأن وثيقة ما هي وثيقة سرية إذا ما كانت متاحة  اا وقانون  منطق  

اح لكتروني رسمي مبإطالع عليها، مثل وجودها على موقع اللجمهور لال
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ئق السرية وثاتكون ال أو نشرها في الجريدة الرسمية، فال بد أن ،للجمهور
أو لفئة معينة من الناس  ،ال لشخص أو أشخاص محددينإغير متاحة 

دون غيرهم، ويترتب على هذا الشرط أن الوثائق الرسمية تتمتع بصفة 
وبالتالي الحماية الجزائية طالما لم تقم الجهة المختصة باإلفصاح  ،السرية

ي وثيقة، أوإن كان تنوي ذلك أو أعلنت عن موعد معين لنشر ال ،عنها
نها، فإن فصاح علسرية تبقى سرية طالما لم يتم اإلأن الوثيقة الرسمية ا

لم  ،عالن عنها أو نشرها من قبل الجهات المختصةتمت إتاحتها واإل
 وفقدت مع ذلك الحماية الجزائية المقررة لها. ،تعد تتمتع بصفة السرية

 ،السرية: بأن تكون هذه المعلومات على درجة من شرط الضرر -3
 دون  ،ومن شأن إفشائها إلحاق ضرر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي

بيان لحجم أو طبيعة هذا الضرر، وبمفهوم المخالفة فإن أي وثيقة ال 
تخرج  ،للدولة اا أو معنوي  مادي  أكان سواء  ،يترتب على نشرها أي ضرر

 .بذلك من دائرة الحماية المقررة 
مية يشكل اإللكترونية الرس اإللكتروني للوثائقأن النشر ين ويرى الباحث  

تلك  ماسي ال ،رادط  انتظام و ام سير المرفق العام اإللكتروني بأما اعائق  
ت وما يرافقها من نشاط تقوم به كعمليا ،المرافق المتعلقة باألمن القومي

أو إبرام الصفقات العسكرية الالزمة للحفاظ على األمن الداخلي  ،التسليح
ما  المعلومات أو بقاء هذهوالخارجي للدولة، والتي تتطلب بالضرورة 

 ن.يتفرع عنها من مراسالت بشكل سري غير معل
: أركان جريمة التجسس والنشر اإللكتروني لوثائق المرفق العام ثالث ا

 :اإللكتروني
 :الركن المادي -أ

دخول  في ،يتجسد الركن المادي لجريمة التجسس والنشر اإللكتروني
الجاني إلى مكان من األماكن المحظور الدخول إليها من غير 

 ، كالدخول إلى قواعد البيانات، أو محاولته الدخول إليهاالمصرحين لهم
بقصد  ؛أو األرشيف اإللكتروني المتعلق بالوحدات العسكرية ،الملفاتو 

أو ة حاسوبيالبرامج الأو لى األوراق أو المستندات أو الوثائق االطالع ع
أو أماكن  ،بتعداد الجيش الحصول عليها،  أو استخراجها، تلكم المتعل قة

صد ادة  ما تتخذ صفة السرية بقوالتي ع ،أو تشكيالته المسلحة ،تواجده
 ، أو لكيانات أو تنظيمات داخليةطالع عليها أو إيصالها لدولة أخرى اال

هذه الجرائم سواء  ارتكبت بصورتها التلقيدية أو  وتعد  و خارجية، أ
أو  ،باألمن القومي ، كونها تتعلق غالب االمستحدثة من جرائم الخطر

. (72)والتي من ضمنها المرافق العامة اإللكترونية ،بالبينة التحتية للدولة
ونرى هنا أن الركن المادي لجريمة النشر اإللكتروني يتجسد في الحصول 

                                           
(72)See The Jordanian Court of Cassation's ruling No. 679 

of 1997, a hearing dated 5-1-1997, which states: 'The accused 
obtains confidential information of a highly classified degree that 
may not be revealed because this poses a threat to the security 

 وني ا،، والمخزنة إلكتر المكتوبة أو المطبوعة ها،وأسرار  على وثائق الدولة
 ؛والمتعلقة بكافة المرافق العامة اإللكترونية وخدماتها العمومية في الدولة

أو  ،كيانات معاديةبهدف إعادة نشرها أو تسريبها لدول أو منظمات أو 
معنوية، أو بقصد اإلضرار بسيرها  بهدف الحصول على منافع مادية أو

 أو تعطيلها أو التأثير عليها. 
 الركن المعنوي: -ب

في توافر  ،يتمحور الركن المعنوي في جريمة التجسس والنشر اإللكتروني
ة دهو ما نسميه بالقصد الجرمي، أي أن تتجه إراو عنصر العلم واإلرادة، 

على  طالع؛ بهدف االالجاني وهو يعلم نحو الدخول إلى موقع إلكتروني
غير مصرح له أو مخول بالدخول إلى ذلك الموقع أو  وهو ،محتوياته

 ،المرفق، وبالتالي حصوله على وثائق سرية ومحمية تمس األمن القومي
مة أو تتعلق بمرفق من المرافق العا ،أو تتعلق بالسياسات العامة للدولة

اإللكترونية، ونرى هنا أن المشرع األردني قد تتطلب لقيام المسؤولية 
فال  ،الجزائية في هذه الحالة توافر القصد الخاص، وهو تحقق النتيجة

إنما ق، و يكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد الدخول إلى ذلك المرف
بيانات إلكترونية تمس األمن   طالع علىيتطلب تحقق النتيجة كاال

ونرى هنا أن جريمة التجسس اإللكتروني على بيانات قتصاد الوطني، اال
من قانون ( /أ12) المرفق العام اإللكتروني تتشابه مع ما أوردته المادة

الجرائم اإللكترونية. ونستخلص مما سبق أن جريمة التجسس والنشر 
ليه لما هو منصوص ع يجب أن تقع على وثائق محمية وفق ااإللكتروني 

نوعين الممفي قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، وأن يكون مرتكبها من 
طالع أو حتى النشر، ومن وجهة نظرنا نرى أو غير المصرح لهم باال

بما  ،أن من الضروري تعديل نصوص قانون حماية وثائق وأسرار الدولة
 ،العامةق المرافيتناسب ويتماشى مع التطور التقني الذي طرأ على شكل 

مط وما يرافقها من تغيير في ن ،فكرة المرافق العامة اإللكترونية وظهور
 .هاونوع الوثائق الرسمية
 :خاتمة البحث

القانون  من جوانب اوالتكنولوجيا الحديثة جانب   االتصاللم تترك وسائل 
إلى  ، حتى وصل هذا األثراوأثرت عليه إيجاب   ،اإلداري إال طرقته وبشدة

 سعتإذ  ،بماهي ته اإللكتروني ة ىور مفهوم جديد للمرفق العام يتجلظه
فتراضي، األمر الذي كافة أعمالها في مجال العالم اال اإلدارة لممارسة

يتوجب على اإلدارة التصدي لكافة المعوقات التي من الممكن أن تحد 
لها  والتصدي ،، كمواجهة الجريمة اإللكترونيةرادط  عمله بانتظام وامن 

دع كل لر  ؛من خالل تأمين الحماية الجزائية للمرافق العامة اإللكترونية

and safety of the Jordanian armed forces for the benefit of a 
foreign state that provides the elements of the crime of espionage 
contrary to the provisions of Article 15/A, b) of the Law on the 
Protection of State Secrets and Documents No. 50 of 1971. 
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عتداء على ديمومة عمل تلك المرافق بشكلها من تسول له نفسه اال
 ؛ترجم هذه الدراسة على أرض الواقع العملي، وإننا نأمل أن تُ المستحدث

ور متسارع نمو وتطنظرا  ألهميتها في وقتنا الحالي بالنظر لما نشهده من 
وعليه فإننا نختم هذا البحث في سرد أهم  للمرافق العامة اإللكترونية،

على و  ،من خالل ما جاء في متن الدراسة ،النتائج التي توصلنا إليها
 النحو اآلتي:

 : النتائج:أوًل 
والتكنولوجيا الحديثة وتطويعها  االتصالستخدام وسائل اإن  -1

 أساسية لرسمرئيسة و  خطوةٌ  ،اإللكترونيةدارة العامة اإللخدمة 
تحقيق الخدمة العمومية في إطار  للتحول نحو ؛خارطة الطريق

 لكتروني.إ
المرفق العام اإللكتروني من أهم نتائج التحول اإللكتروني  يعد   -2

 تحدث.المرفق العام بشكله المس لتسيير ،العامةالذي تبنته اإلدارة 
والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز مفهوم  االتصالوسائل أسهمت  -3

 لما تلك الوسائل من ،المبادئ العامة الحاكمة لسير المرفق العام
 ،فافيةوالش ،كالسرعة ،خصائص تقنية تتماشى مع تلك المبادئ

 والدائمية في العمل.
ى التخلص من العديد من لكترونية علدارة اإلساعدت اإل -4

ها ومن ،فرادمة العامة لأللخداحقق من خالل تلتي تاو  ،المشاكل
لسرعة في الحصول على المعلومات او  ،اختصار الوقت

 .كذلك جودة الخدماتو  ،والوثائق
الجريمة اإللكترونية من أهم معوقات سير المرفق العام  تعد   -5

ولها بالغ األثر في تعطيل سير المرافق العامة  ،اإللكتروني العام
 .اإللكترونية

العديد من النصوص التشريعية لحماية وضع المشرع األردني  -6
من الهجمات اإللكترونية المتعددة التي  ،المرفق العام اإللكتروني

األمن  كقانون  ،تظهر على صورة جرائم إلكترونية متعددة الصور
ا لسيت كافية نهأ ، لكننا نرى وقانون الجرائم اإللكترونية ،السيبراني

 .لتوفير الحماية الجزائية الشاملة

 التوصيات: :اثانيً 
 التوصيات المتخصصة:  -أولً 

نوصي المشرع األردني بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة 
ون حماية وقان ،وقانون األمن السيبراني ،كقانون الجرائم اإللكترونية

وثائق وأسرار الدولة، وإجراء التعديالت التشريعية الالزمة بما يتواءم 
مع ما شهدته اإلدارة العامة من تطور نتيجة التحول اإللكتروني في 

الحماية  لتوفير ؛وظهور ما يسمى بالمرفق العام اإللكتروني ،أعمالها
 تي:النحو اآلراد، وعلى ط  ، بما يكفل عمله بانتظام واالجزائية له

 التعديالت القترحة على قانون الجرائم اإللكترونية: -1
من قانون ( 3)بتعديل نص المادة  نوصي المشرع األردني -أ

حيث تكون ب ما يتعلق بالعقوبة الواردة فيها، الجرائم اإللكترونية، في
 كان الدخول غير المصرح به واقع ا في حال العقوبة والغرامة مع ا،

 :على مرفق عام إلكتروني، بحيث يصبح النص على النحو اآلتي
ا"  ،أو نظام معلومات ،إلى الشبكة المعلوماتية يعاقب كل من دخل قصد 

س مدة التصريح، بالحب أو بما يخالف أو يتجاوز ،بأي وسيلة دون تصريح
 100أو بغرامة ال تقل عن  ،وال تزيد عن ثالثة أشهر ،سبوعال تقل عن أ

ول إذا كان الدخ بكلتا هاتين العقوبتينو ،دينار 200وال تزيد عن  ،دينار
 ".على مرفق عام إلكتروني واقع ا

من الجهد بإصدار قانون  بالمزيد نوصي المشرع األردني -ب
 للحاجة الماسة له في ظل ،يتناول حماية المرفق العام اإللكتروني

دولة، في الي إلكترونية المرافق العامة التحول السريع نحو تبن  
من قانون الجرائم ( /أ12) ونقترح بهذا الخصوص تعديل نص المادة

".... : بإضافة العبارة اآلتية بعد كلمة األمن الوطني ،اإللكترونية
أو من شأنها تعريض سير المرفق العام اإللكتروني للخطر أو 

دائمة، أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل  تعطيله بصورة مؤقتة أو
أو  ،أو المؤسسات ،منصات اإللكترونية التابعة للوزاراتعمل ال

أو حجب الخدمات العامة اإللكترونية عن  ،الدوائر الحكومية
 الجمهور".

وفي سبيل تشديد العقوبات  ،نقترح على المشرع األردني -ج
على مرتكبي الجرائم اإللكترونية الواقعة على المرفق العام  هاوتغليظ

 ،من قانون الجرائم اإللكترونية (8)المادة تعديل نص  ،اإللكتروني
انت أو إذا ك" ستغالل أي منهما:ابعد كلمة ب اآلتيةبإضافة العبارة 

وز في وال يج ،األفعال المرتكبة قد وقعت على مرفق عام إلكتروني
 ستخدام األسباباأو  ،هذه الحالة النزول عن الحد األدنى للعقوبة

 المخففة التقديرية".
 التعديالت المقترحة على قانون األمن السيبراني: -2

من  (2)تعديل نص المادة بنوصي المشرع األردني بضرورة  -أ
قانون األمن السيبراني، وذلك بإضافة لفظة المرفق العام 
اإللكتروني لكافة التعريفات الواردة في متن المادة أعاله، على 

تعديل معنى األمن السيبراني بإضافة لفظة  ،سبيل المثال
 ستعاضة عنها بالنص اآلتي:واال ،المرفق العام اإللكتروني

اإلجراءات المتخذة لحماية األنظمة والشبكات المعلوماتية "
 لخ".إالمرافق العامة اإللكترونية....والبنى التحتية بما فيها 
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ادة منوصي المشرع األردني بتعديل نص الفقرة ب من نص ال -ب
من قانون األمن السيبراني، بإضافة مهمة إلى مهام مركز  6

"وضع  – 20األمن السيبراني السابقة، على النحو اآلتي: 
السياسات األمنية والتقنية لتوفير الحماية للمرافق العامة 

  اإللكترونية في المملكة".
( 9)من المادة ( أ)نوصي المشرع األردني بتعديل نص الفقرة  -ج

امة أو مرافقها الع" :األمن السيبراني، بإضافة عبارة من قانون 
 ضة عن النص السابق بالنص اآلتي:ستعا، واال"اإللكترونية

على أمن  ااألمن السيبراني الذي يشكل خطر   يحدد حادث"
على مرافقها العامة  اأو يشكل خطر   ،المملكة وسالمتها

بقرار من المجلس بناء  على تنسيب رئيس  ،اإللكترونية
 المملكة".

 التعديالت المقترحة على قانون حماية وثائق وأسرار الدولة: -
نوصي المشرع األردني بإجراء تعديالت على نصوص قانون  -1

، بما يتماشى م1971لسنة  (50)حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 
امع ا على صعيد إدارة المرافق  إلدارة العامة اإللكترونية خصوص 

وما طرأ على شكل مراسالتها ووثائقها من  ،العامة اإللكترونية
 وتحولها إلى شكل محتوى إلكتروني. ،تغيير

 من (2) نوصي المشرع األردني بإجراء تعديالت على نص المادة -2
وإضافة لفظة "مكتوبة على  ،قانون حماية أسرار ووثائق الدولة

دعائم إلكترونية" عند تعريف األسرار والوثائق المحمية، لتصبح 
و أ ،و وثيقة مكتوبةأ ،ية معلومات شفويةأ" على النحو اآلتي:

و أ ،و ناسخأ ،مشمع و مطبوعة على ورق أ ،و مختزلةأ ،مطبوعة
و أ ،و المخططاتأ ،فالمو الصور الشمسية واألأ ،شرطة تسجيلأ

حكام أوالمصنفة وفق  ،و ما يشابههاأ ،و الخرائطأ ،الرسوم
  . "القانون  هذا

مرافق البيانات المتعلقة بال: "نوصي المشرع األردني بإضافة فقرة -3
والتي تتطلب طبيعتها الحفاظ على  ،العامة اإللكترونية

إلى نص  ،"خصوصيتها وسريتها كسياساته العامة وطرق تسييره
كأحد أنواع  ،حماية وثائق وأسرار الدولةمن قانون ( 3)المادة 

 ./و(3)الوثائق السرية، وترميزها بالفقرة 
( أ) نوصي المشرع األردني بإجراء تعديالت على نص الفقرة  -4

قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وإضافة  (، من14)من  المادة 
على أن يعاد ترميز النص (، 14)إلى نص المادة ( ب)الفقرة 

لى إو حاول الدخول أمن دخل  -أ " النحو اآلتي: السابق على
و وثائق أ ،شياءأو أ ،سرارأر قصد الحصول على مكان محظو 

 ،أو مطبوعة ،أكانت وثائق مكتوبة ، سواءو معلوماتأ ،محمية
 ،على سالمة الدولة احرص   ؛ن تبقى سريةأيجب و  ،أو إلكترونية

 حصلت هذه المحاولة لمنفعة واذا ،شغال الشاقة المؤقتةعوقب باأل
بية جناأل ذا كانت الدولةإو  ،شغال المؤبدةعوقب باأل ،جنبيةأدولة 

 .عدامعدوة فتكون العقوبة اإل
ق المراف تعد  من نص المادة أعاله ( أ)لغايات تطبيق الفقرة  -ب

 .(أ)العامة اإللكترونية من األماكن المنصوص عليها في الفقرة 
 العامة:: التوصيات ثانًيا

والجهات المختصة  ،نوصي اإلدارة العامة في المملكة
قتصاد الرقمي حبة الصالحية المتمثلة بوزارة االصا

نح باإلسراع في م ،تاالتصاالوهيئة تنظيم قطاع  ،والريادة
لما  ،التراخيص الالزمة لممارسة عملية التوثيق اإللكتروني

التحقق من هوية مستخدمي المرافق  في رئيسلها من دور 
 ،ختراق أو التجسسالوحمايتها من ا ،العامة اإللكترونية

دون غيرهم،  مأكد من دخول األشخاص المخولين لهوالت
 .ةوضمان سرية الوثائق الرسمي  
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