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 الممخص
ناقشت الباح ة هف خبلؿ ىذه الدراسة هسألة التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 

السارم  2001( لسنة 3اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )كذلؾ هف خبلؿ نصكص قانكف  
ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني 2018( لسنة 10الهفعكؿ  كهف خبلؿ القرار بقانكف رقـ )

لسنة  27تركنية األردني رقـ هع عقد هقارنة هع كؿ هف قانكف الجرائـ االلك  الذم صدر هؤخرا
هع اإلشارة الهعدؿ   1961لسنة 9جزائية األردني رقـ كقانكف أصكؿ الهحاكهات ال  2015

 شأف جرائـ االنترنتب 2001لسنة لبعض القكانيف األخرل كمها استمـز األهر كاالتفاقية األكركبية 

بخصكص ككنيها إجراااف هف الضبط ك ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى هكضكع التفتيش خصصت 
سعيا لكشؼ الجريهة كنسبتيا إجرااات التحقيؽ الجارية بشأف جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 

مقة بيذا الهكضكع هف ناحية هفيـك التفتيش جهيع الجكانب الهتع ت الدراسةبح ك كها   لفاعميا
كاإلجرااات  ية كضكابطيها القانكنكخصائصيها  كشركطيها الشكمية كالهكضكعية  كالضبط

ككذلؾ  الهتعمقة بتفتيش األهاكف كاألشخاص بكصفيها هحميف لجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
جرااعهمية  كها ىذه   ات الضبط التابع لعهمية التفتيشتفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت  كا 

كالضبط  التفتيشتكقفت الدراسة كذلؾ عند هكضكع ضهانات الهتيـ الهعمكهاتي أ ناا عهميتي ك 
 بخصكص الحاسب اآللي كاالنترنت كها يترتب عمى عدـ هراعاة ىذه الضهانات.

التفتيش كالضبط  نصكص القانكنية الهتعمقة بهسألتيىدفت ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى جهيع ال
ك القرار بقانكف رقـ ( 2001( لسنة )3في قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )الكاردة 

 كذلؾ في هحاكلة لمكصكؿ النسجاـ ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني 2018لسنة ( 10)
جرائي بخصكص عهم في فمسطيف التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت  يةعهمي كا 

 الجزائية كالقرار بقانكف السالؼ ذكره . اإلجراااتقانكف  باستخداـ كبل القكاعد الكاردة في

الهشار  عبر شرح القكانيف السارية الهفعكؿالباح ة لذلؾ الهنيج التحميمي الهقارف  كاستخدهت 
لبعض أحكاـ  البعض  في ضكا اآلراا الفقيية كالقانكنية كاإلشارة ببعضيا كهقارنتياإلييا سابقا 

 هحكهة النقض الهصرية كذلؾ .



 د
 

سرياف ل العهمية كالقانكنية هكانيةاإلكخرجت الدراسة بهجهكعة هف النتائج كالتي كانت أىهيا ىك 
ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني بخصكص 2018( لسنة 10نصكص القرار بقانكف رقـ )

هع بقاا نصكص كقكاعد قانكف عهمتي التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت  
سارية حاؿ  ( بخصكص التفتيش كالضبط2001( لسنة )3اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )

تفتيش األهاكف كاألشخاص  يةانكف السالؼ ذكره  خصكصا في عهمالقرار بق ععدـ تعارضيا ه
 الهتعمؽ بجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت.

 

  



 ه
 

Inspection And Seizure In Computer And Internet Crimes 

Prepared by: Nida Yousef Ahmad Rabae 

Supervisor: D.Abdallah Najajrah 

Abstract 

Through this study, the researcher discussed the issue of inspection and 

seizure in computer and internet crimes. This was done through the provisions of the 

Palestinian Criminal Procedure Law No. (3) for the year 2001 in force. This is also 

done through the decision of law No. (10) for the year 2018 on the Palestinian 

electronic crimes of which has been recently issued. Moreover, the researcher mad a 

comparison between the aforementioned Palestinian laws and Jordan Electronic 

Crimes Law No. 27 of 2015 and Jordan Criminal Procedure Code No. 9 of 1961, 

Amended, with reference to other laws, As necessary, such as the 2001 European 

Convention on Cybercrime. 

       This study is devoted to the subject of inspection and seizure as they are two of 

the ongoing investigation procedures on computer and Internet crimes in an attempt to 

uncover the crime and its proportion to its actor. The study also examined all aspects 

related to this subject in terms of the concept of inspection and seizure, their 

characteristics, their formal and objective conditions, their legal controls, Procedures 

relating to the inspection of places and persons as procedures applicable to computer 

and internet crimes, as well as the process of inspection of computer systems and the 

internet, and the seizure procedures for this inspection process. The study also stood 

on the subject of the suspect's information security during the inspection and seizure 

of computers and the internet and the consequences of not observing these guarantees . 

       This study aimed at finding out all the legal texts related to the issues of 

inspection and seizure contained in the Palestinian Penal Procedures Law No. (3) for 

the year 2001 and the Decree Law No. (10) for the year 2018 regarding Palestinian 

cybercrimes .This was done in an attempt to achieve practical and procedural 

harmony regarding the inspection and seizure operations in computer and internet 

crimes in Palestine using both the rules contained in the Penal Procedures Law and 

the aforementioned law. 



 و
 

      The researcher used the comparative analytical approach and this was by 

explaining and comparing the aforementioned laws in force, in the light of 

jurisprudential and legal opinions, and referring to some provisions of the Egyptian 

Court of Cassation as well. 

      The study came out with a set of results.  The most important of which was the 

practical and legal feasibility of the implementation of the provisions of  Decree Law 

No. (10) of 2018 regarding the Palestinian electronic crimes regarding the inspection 

and seizure in computer and internet crimes. The provisions of the Palestinian 

Criminal Procedure Law No. (3) for the year 2001 regarding inspection and seizure 

are in force in the case they do not contradict the aforementioned law resolution, 

especially in inspecting of places and persons related to computer and internet crimes. 
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 المقدمة: 
أكائؿ  هنذ كتسارعيها" 1في هجاؿ "تقنيات الهعمكهات يفالتقدـ العمهي كالتكنكلكجي اليائمأحدث    

بحيػػػث أطمػػػؽ عمييػػػا ال ػػػكرة  جديػػػدا شػػػكبل ػػػكرة أخػػػذت  هانينػػػات القػػػرف الهاضػػػي حتػػػى يكهنػػػا ىػػػذا 
حيػث أصػبال ال ب  الهختمقػةاليكهية في كافة هجاالت الحياة كتستخدـ أخذت تطبؽ   "2الهعمكهاتية"

كالػذم  عػف طريػؽ اسػتخداـ الحاسػب اآللػيكذلػؾ   هستكل الفرد أك الجهاعةعمى سكاا غنى عنيا 
جيػػػاز الكتركنػػػي هصػػػنكع هػػػف هككنػػػات يػػػتـ ربطيػػػا كتكجيييػػػا باسػػػتخداـ أكاهػػػر  يعػػػرؼ عمػػػى أنػػػو "

دارة الهعمكهات بطريقة ها يانػات ىي استقباؿ الب   كذلؾ بتنفيذ عهميات أساسية  خاصة لهعالجة كا 
ظيار الهعمكهػات الهخرجػة ت أجيػزة كشػبكااسػتخداـ كػذلؾ    ك 3"كهعالجة البيانات إلى هعمكهات كا 

أك  اإلنترنػػتبتمػػؾ الشػػبكة التػػي تعػػرؼ عػػف طريػػؽ كخاصػػة   اتصػػاؿ تصػػؿ كتتصػػؿ بالعػػالـ كافػػة
Networks  عمػػى أنيػػا " اتصػػاؿ عػػالهي هػػع تالؼ الشػػبكات التػػي تػػربط هػػع هبليػػيف كالتػػي تعػػرؼ
 .4 "كاالنترنت تعني الشبكات الهترابطة  الكهبيكتر هف أجيزة

االنترنػت هػف خػدهات كفكائػد عػدة كتسػييبلت لػـ يسػبؽ أف ك  لكف بالرغـ ههػا يقدهػو الحاسػب اآللػي
كالتكنكلكجية فإف ىذا لـ يهنع البعض هف استغبلؿ الهخترعات العمهية   تهتع بيا اإلنساف هف قبؿ

ههػا أدل إلػى ظيػكر نػكع جديػد هػف   ب العديػد هػف الجػرائـكها تقدهو هف كسائؿ هتقدهػة فػي ارتكػا
أك هػا يطمػؽ  5بجػرائـ الحاسػب اآللػي كاالنترنػتالجرائـ التػي لػـ يكػف يعرفيػا العػالـ هػف قبػؿ تعػرؼ 

                                                           
الصادرة عف األهانة العاهة لجاهعة الدكؿ  2010نية هف االتفاقية العربية لهكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات لسنة عرفت الهادة ال ا 1

تقنية الهعمكهات عمى أنيا " أية كسيمة هادية أك هعنكية أك    2010 /12 /21العربية كالتي كقعت عمييا دكلة فمسطيف في 
ؿ لتخزيف الهعمكهات كترتيبيا كتنظيهيا كاسترجاعيا كهعالجتيا كتطكيرىا كتبادليا هجهكعة كسائؿ هترابطة أك غير هترابطة تستعه

كفقا لؤلكاهر كالتعميهات الهخزنة بيا كيشهؿ ذلؾ جهيع الهدخبلت كالهخرجات الهرتبطة بيا سمكيا أك ال سمكيا في نظاـ أك 
الساعة  2017-3-1تاريخ الزيارة   http://www.lasportal.org  شبكة".هكقع جاهعة الدكؿ العربية عمى االنترنت

 الخاهسة هساا.
تعرؼ الهعمكهاتية عمى أنيا: "هنظكهة تتككف هف  بل ة أبعاد رئيسية ىي الهعمكهات كالحاسبات كاالتصاالت كتنطمؽ هف  2

نية االتصاالت الهستخدهة في نقؿ الهعمكهات".ىبللي عبد البله الهعالجة اآللية لمبيانات التي تستخدـ فييا الحاسبات بجانب تق
 .51ص  2015القاىرة    دار النيضة العربية، جرائم الحاسب والنترنت  أحهد

. كانظر 20  ص2010عهاف    دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  الطبعة ال انية  الجرائم المعموماتية  نيبل عبد القادر الهكهني 3
 .56-53ص  هرجع سابؽ، جرائم الحاسب والنترنت، هف تعاريؼ الحاسب اآللي إلى : ىبللي عبد البله أحهدلهجهكعة أخرل 

4 Sandra Weber, The Internet, First Printing, Chelsea House Publisher, USA,2004, Page 11.   
ىذا الهقاـ حيث ىنالؾ هصطمال جرائـ تقنية نبلحظ هف خبلؿ هراجعتنا لمعديد هف القكانيف أف ىنالؾ هصطمحات ك يرة في  5

بشأف هكافحة جرائـ تقنية  2012لسنة  5الهعمكهات كىك هصطمال استخدـ هف قبؿ الهشرع اإلهاراتي في الهرسـك بقانكف رقـ 
ـ 2017( لسنة 16كىنالؾ هف استخدـ هصطمال الجرائـ االلكتركنية ه ؿ الهشرع الفمسطيني في القرار بقانكف رقـ )  الهعمكهات

http://www.lasportal.org/
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كنطػػػػػػاؽ ىػػػػػػذه الجػػػػػػرائـ يتطػػػػػػكر بتطػػػػػػكر ىػػػػػػذه الكسػػػػػػائؿ   (Cybercrimes6عمييػػػػػػا باإلنجميزيػػػػػػة )
 7.التكنكلكجية كتقدهيا

فيػػػـك كاضػػػال لجػػػرائـ الحاسػػػب اآللػػػي كاالنترنػػػت نجػػػد عػػػددا كبيػػػرا هػػػف كهػػػف خػػػبلؿ البحػػػث حػػػكؿ ه
  كػؿ تعريػؼ يسػتند لنقطػة هعينػو فػي تعريفػو ليػػاأف  يبلحػظكلحصػر ىػذا العػدد الكبيػر   التعريفػات

ك بػػػالنظر أ  9أك تعريفيػػػا بػػػالنظر لشػػػخص هرتكبيػػػا  8فييػػػا األداة الهسػػػتخدهة  بػػػالنظر إلػػػىسػػػكاا 
كبػػػػذلؾ   لجهيػػػع العناصػػػر كاحػػػػد جػػػاهع كرة كجػػػكد تعريػػػؼههػػػا يحػػػػتـ ضػػػر   10الجريهػػػة  لهكضػػػكع

 13."12الهفيـك الكاسع"كذات " 11لهفيـك الضيؽا"بيف ذات  تانقسهت التعريفا

                                                                                                                                                                      

كىنالؾ هف   2018لسنة  10بشأف الجرائـ اإللكتركنية كالذم تـ إلغااه بهكجب القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ 
( قانكف جرائـ أنظهة 2010لسنة )  30استخدـ هصطمال جرائـ أنظهة الهعمكهات ه مها فعؿ الهشرع األردني في  قانكف رقـ 

 . 2015لسنة  27د استخدـ هصطمال الجرائـ االلكتركنية عبر قانكف الجرائـ اإللكتركنية رقـالهعمكهات الهؤقت الذم فيها بع
 انظر :  لهعرفة لهاذا سهيت بيذا الهصطمال باإلنجميزية 6

David S Wall, Cybercrime, Polity Press, Cambridge, , United Kingdom,2007,Page 10. 
7 Jonathan Clough, Principles Of Cybercrime, Second Edition, Cambridge University Press, 
University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom, 2015 , Page 9. 

هف التعاريؼ التي نظرت لؤلداة الهستخدهة في جرائـ الحاسب اآللي ىك تعريؼ تمؾ الجرائـ عمى أنيا "الفعؿ غير الهشركع  8
  رسالة هاجستير  جرائم الحاسب اآللي في الفقو السالمي  الحاسب اآللي كأداة رئيسة ". عبير عمي النجارالذم يستخدـ فيو 
 .7ص    غزة2009  الجاهعة اإلسبلهية

  ,Cyber Crimes:Vannesa Pittsكهنيـ هف عرفيا عمى أنيا الجرائـ التي تتـ ضهف الكهبيكتر كشبكة االتصاؿ.     
History of World's Worst Cyber Attacks, Alpha Editions,A Vij Publishing Group Company, 
without publishing place,2017 ,Page7.    

هف التعاريؼ التي استندت في تعريفيا لجرائـ الحاسب اآللي بالنظر لشخص هرتكبيا ىك تعريفيا عمى أنيا "الجرائـ التي يتـ  9
جرائم النترنت في   عرفتو بالحاسب اآللي بعهؿ غير قانكني". هحهد عبد اهلل الهنشاكمارتكابيا إذا قاـ شخص ها باستخداـ ه

 .9  ص2003الرياض    اكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية  رسالة هاجستير، المجتمع السعودي
نيا "أم عهؿ غير قانكني ىك تعريفيا عمى أ   هف التعريفات التي استندت لهكضكع الجريهة في تعريؼ جرائـ الحاسب اآللي 10

الندكة العمهية لدراسة الظكاىر   جرائم الحاسب والنترنت  يستخدـ فيو الحاسكب كأداة أك هكضكع لمجريهة ". ذياب البداينة
 .102  ص1999تكنس    أكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية  االجراهية الهستحد ة كسبؿ هكاجيتيا

الهفيـك الضيؽ ىي أف جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت تمؾ" التي تقع عمى جياز الكهبيكتر أك  كهف التعريفات التي استخدهت 11
 .42ص  2008  االسكندرية  الدار الجاهعية  أمن الجريمة اللكترونية  داخؿ نظاهو فقط ". خالد ههدكح ابراىيـ

كاالنترنت "كؿ سمكؾ إجراهي يتـ بهساعدة  كهف التعريفات التي استخدهت الهفيـك الكاسع ىي أف جرائـ الحاسب اآللي 12
 .42ص  هرجع سابؽ  الكهبيكتر". خالد ههدكح ابراىيـ

 .358ص  2014بيركت    هنشكرات الحمبي الحقكقية  الطبعة األكلى، الجرائم المعموماتية  حناف ريحاف الهضحكي 13
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عمػػى نظر إلييػػا إجرائيػػا البػػجػػرائـ الحاسػػب اآللػػي كاالنترنػػت  تعػػرؼكلغايػػات ىػػذه الدراسػػة عمػػى أنػػو 
  ت الحاسػب اآللػي كنظػـ الهعمكهػاتأنيا "ذلؾ النكع هف الجػرائـ التػي تتطمػب الهاهػا خاصػة بتقنيػا

 14.الرتكابيا أك التحقيؽ فييا كهقاضاة فاعمييا "

كالتي خصصت ىذا الدراسة إلجراا التفتيش كالضبط التابع   الهشكبلت اإلجرائيةكهف ىنا تبدأ 
ببيانات الغالب في  كلتعمؽ ىذه الجرائـ  الحاسب اآللي كاالنترنتخداـ تنقية تلكقكع الجرائـ باس

كبالتالي يصعب هف ناحية كشؼ ىذه   غير هاديةبرهجية جة إلكتركنيا ككيانات هنطقية هعال
  األحياف جهع األدلة بشأنيا أغمبكيستحيؿ هف ناحية أخرل في   كذلؾ هعرفة هرتكبيياك  الجرائـ
كال ننسى السرعة كالدقة   في ىذه الهجاؿ اإلجراايفصعكبة ىذيف  يعهؿ عمى زيادةهها 

هكانية   ي تنفذ فييا الجرائـ اإللكتركنيةالتكالبرهجيات  زالة األكا  دلة كاآل ار التي تدؿ عمى تدهير كا 
خفاا األدلة   كقكعيا كىذا يجعميا تصنؼ كجرائـ هختمفة هف   عنيا عقب التنفيذ هباشرة الناتجةكا 

حيث الكاقع عف الجرائـ التقميدية التي تتـ في كسط هادم عف طريؽ استخداـ كسائؿ هادية 
 ؾ.كذل

ألنيها قد يتعمقاف ببيانات   في ىذا الهجاؿكذلؾ كيكاجو التفتيش كجهع األدلة صعكبات ك يرة 
كت ير   15 خارج الدكلة التي كقعت فييا الجريهةهخزنة في أنظهة أك شبكات إلكتركنية هكجكدة 

م فييا كتحكيميا إلى الدكلة التي يجر  ىذه البيانات كهحاكلة جهع ىذه الشبكات ىهسألة الدخكؿ إل
أك الدكؿ األخرل التي تكجد لدييا البيانات هحؿ  نفسيا هشكبلت تتعمؽ بسيادة الدكلة  التحقيؽ

كغير ذلؾ هف هشاكؿ خاصة بإذف التفتيش كالسمطة القائهة عميو في ىذه   التفتيش أك الضبط
لتعاكف دكلي في هجاالت البحث كالتفتيش الهاسة بحيث يظير ىذا األهر الحاجة   الحالة

                                                           
   1989  الرياض  هكتبة األفاؽ الهتحدة  دكرة فيركس الحاسب اآللي  جرائم الحاسب اآللية  هحهد هحهكد هندكرة 14
 .21ص

أف الهعمكهات يهكف الكصكؿ إلييا هف أم هكاف  ىي (Serverإف هف هزايا تخزيف الهعمكهات عمى خادـ االنترنت ) 15
بحيث تته ؿ إحدل الصعكبات كالتحديات الرئيسية في التفتيش أف البحث في ك ير هف األحياف    عبر االتصاؿ باإلنترنت

لكف يتضال أ ناا التحقيؽ أف الهشتبو بو لـ    في أهاكف هعينة )كهنزؿ الهشتبو فيو (كها يحكيو هف كهبيكتر كبياناتيككف 
 يخزنيا عمى هحركات أقراص صمبة هحمية بؿ عمى خادـ خارجي تـ الكصكؿ إليو عبر اإلنترنت.

Adrian Rozengardt, Alejandra Davidziuk, Daniel Finquelievich, National Information society 
Policy ,The Information For All Programme Of UNESCO, Paris, 2009, Page266. 
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أك التكقيع ككذلؾ االتجاه نحك ابراـ اتفاقيات دكلية   كتسميـ الهجرهيف  التحقيؽ كجهع األدلةك 
 16. في ىذا الهجاؿكالتصديؽ عمييا إف كجدت 

ة ذكم خبرة كهؤىبلت فني كهحققيف ضركرة كجكد هكظفيف في الضابطة العدليةكذلؾ كنرل ىنا 
 جرائـ الحاسب اآللييش كالضبط في التفتإجراا يف عمى كعمهية كتكنكلكجية تجعميـ قادر 

كعمى دراية بعمـ الحاسب اآللي   الدليؿ االلكتركني الهتحصؿ عنياككيفية التعاهؿ هع   االنترنتك 
كلدييـ هعرفة   كاالنترنت كالطرؽ الفنية كالبراهج الهستخدهة هف قبؿ الجناة في الكسط االفتراضي

هها يبرز   الحفاظ عمييا هف الهحك كاإلزالة لةكذلؾ في كيفية تعقب الجريهة االلكتركنية كهحاك 
  كتجنيد كادر كهيزانية ليذا األهرأىهية عهمية في التركيز عمى تأىيؿ رجاؿ الضبط القضائي 

 كجعؿ ىذه هف األكلكيات التي ال بد هف االنتباه ليا.

نكف فإف األهر يتطمب سياسة تشريعية كتنظيـ قانكني هف خبلؿ قا  كعمى نطاؽ أكسع هف ىذا
غير القانكف اإلجرائي التقميدم الذم قد ال يتناسب   ككؿ إجرائي خاص بجرائـ تقنية الهعمكهات

 باإلضافة إلى أنو  هع طبيعة ىذه الجرائـ التي قد يتـ بعضيا في العالـ االفتراضي غير الهمهكس
انطبلقا إال  جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ال يهكف تفعيؿ إجرااات التفتيش كالضبط بخصكص

ىذه كىنا تظير هشكمة اختبلؼ   17"ال جريهة كال عقكبة إال بنص" أم هبدأ الشرعية فأهف 
هف حيث الهكاف كالكسيمة كغير ذلؾ هف االختبلفات عف الجريهة العادية التي نظهت هف  الجرائـ

ر كتحدد الهشكمة أك   )السارم الهفعكؿ( 1960( لسنة 16خبلؿ قانكف العقكبات األردني رقـ )
  عند تحهيؿ النص العادم أك ر هها يحتهؿ في ظؿ قانكف عقكبات يحظر القياس عمى أحكاهو

اآللي كىذا أفضى لضركرة تدخؿ الهشرع في كضع قانكف عقكبات خاص بجرائـ الحاسب 
عبر القرار بقانكف الذم أصدره الرئيس الفمسطيني هحهكد عباس  بالفعؿكىذا ها حدث   كاالنترنت
  18ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية 2017( لسنة 16قرار بقانكف رقـ )كىك ال  /201724/06بتاريخ 

                                                           
  جاهعة العمـك التطبيقية  دراسة هقارنة  مشروعية الدليل اللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي  عمي طكالبو 16

 .7-2ص   2009  البحريف
-29ص  1997  عهاف  هكتبة دار ال قافة، "شرح قانون العقوبات"القسم العام  يانظر بيذا الخصكص: هحهد الحمب 17
34. 
إف هف بعض الهآخذ التي سجمت عمى القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الهمغى ىك تعارض بعض نصكصو هع  18

ة ه بل لنص الفقرة ال انية هف الهادة رقـ فالعكد  هبدأ الشرعية ككذلؾ انتياكو لحؽ األفراد بالعمـ بهضهكف القكاعد القانكنية "
أك أداة إنشاا التكقيع   كؿ هف استعهؿ بصفة غير هشركعة عناصر تشفير شخصية ( هنو كالتي تنص عمى "8)
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كالصادر  2018 لسنة 10عبر القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ هؤخرا كالذم تـ إلغااه 
أنو يشكؿ القانكف الخاص بتنظيـ  بقرااة نصكصو كالذم يتضال  19 2018-4-29بتاريخ 

بالتالي يعتبر قانكف هكضكعي أك ر هف أنو قانكف ك   العقكبات الخاصة بياالجرائـ االلكتركنية ك 
االلكتركني إجرااات التفتيش كالضبط  لعهمية تنظيـ هف هادة فيو أك رإجرائي رغـ اإلشارة في 

( لسنة 3رقـ ) ضهف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني الإ نالتي ال يهكف قرااتيا كفيهيا برأيكا
 20الهفعكؿ. السارم 2001

الجرائـ التي جاات ضهف القرار  21االلكتركنية اليكـ في فمسطيف الجرائـ أىـهف  وكبالتالي نجد أن
العقكبة  حددىا الهشرع كفرضبقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني السالؼ الذكر حيث 

                                                                                                                                                                      

يعاقب بالحبس أك بالغراهة التي ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف خهسة   اإللكتركني الهتعمقة بتكقيع شخص غيره
يبلحظ هف ىذا النص أف عبارة  الصفة غير الهشركعة كسبب لمهعاقبة عمى   أردني أك بالعقكبتيف كمتييها"أالؼ دينار 

ىك أهر غير هفيـك حيث أنو لـ ينص عمى تعريؼ لمصفة غير الهشركعة ضهف هادة   استخداـ عناصر تشفير شخصية
ف حؽ األشخاص في خصكصيتيـ كحقيـ في تشفير ناىيؾ عف أف ىذه الهادة تنتيؾ ه  التعريفات في بداية القرار بقانكف

 2017( لسنة 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )   رسائميـ. أشير ليذا في :هكقع هؤسسة الحؽ عمى االنترنت
 هساا. http://www.alhaq.org  6-11-2017  04:09، بشأف الجرائـ االلكتركنية
لتصبال  2018لسنة  10ـ تعديؿ العقكبة فقط فييا بهكجب القرار بقانكف رقـ الهشار إلييا قد ت 8كيبلحظ أف الهادة رقـ 

   كذلؾ ىي "الحبس هدة ال تقؿ عف سنة أك بغراهة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني 8العقكبة بهكجب الفقرة ال انية هف الهادة 
كلـ ينتبو الهشرع لها سجؿ عمى   العقكبتيف"كال تزيد عف ألؼ دينار أردني أك ها يعادليا بالعهمة الهتداكلة قانكنا أك بكمتا 

 16ىذه الهادة هف انتقاد اك شككل هف قبؿ هؤسسات حقكؽ اإلنساف الفمسطينية التي انتقدت ىذه الهادة كالقرار بقانكف رقـ 
ص بدليؿ احتفاظو بيذا الن  ككؿ ه ؿ هؤسسة الحؽ الفمسطينية عمى هكقعيا عمى االنترنت كها أشرنا أعبله 2017لسنة 

 ضهف نصكص القرار بقانكف الجديد.
  هف الكقائع الفمسطينية الصادرة هف قبؿ ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيني 16نشر ىذا القرار في العدد الههتاز رقـ  19

 .2018-5-3بتاريخ 
بالتجريـ نجد أنو كذلؾ ىك قانكف هكضكعي خاص   2015( لسنة 27بقرااة قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ) 20

 هنو ىي هادة خاصة بإجرااات التفتيش كالضبط كالهصادرة الخاصة بالجرائـ االلكتركنية. 13إال أف الهادة رقـ    كالعقاب
ـ الصادر عف النيابة العاهة الفمسطينية كاف ال بد هف اإلشارة إلى أف القانكف 2017بهراجعة التقرير السنكم لسنة  21

حيث  1960لسنة  16اللكتركنية في فمسطيف ىك  كؿ هف قانكف العقكبات األردني رقـ الهكضكعي الذم يحكـ الجرائـ ا
( 3ككذلؾ قانكف رقـ )  قضية 140بمغ عدد قضايا الجرائـ االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني لمتيهة كفؽ ىذا القانكف ىي 

االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني لمتيهة بشأف االتصاالت السمكية كالبلسمكية حيث بمغ عدد قضايا الجرائـ  1996لسنة 
بشأف الجرائـ االلكتركنية حيث بمغ عدد  2017( لسنة 16ككذلؾ بالتأكيد القرار بقانكف رقـ )  قضية 938كفؽ ىذا القانكف 

قرير الت  قضية. النيابة العاهة لدكلة فمسطيف  179قضايا الجرائـ االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني كفؽ ىذا القرار 
 .116-113ص  2018  فمسطيف-راـ اهلل  2017السنوي الثامن 


