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الملخص

تناولــت الدّراســة قــراءة تحليليــة مــن منظــور إعالمــي واتصالــي لقانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" لدولــة اإلمــارات
الرســمية ،العــدد (،)540
العربيــة المتحــدة ،الــذي صــدر بمرســوم قانــون رقــم ( )5لســنة  ،2012والــذي نشــر بالجريــدة ّ
ســنة الثّانيــة واألربعيــن ،بتاريــخ  ،26/8/2012وقــد تضمــن تعديــات لمــا ورد فــي القانــون االتحــادي رقــم ()2
ملحــق ال ّ
لســنة  ،2006المنشــئ لقانــون "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات".
واعتمدت الدراسة منهج تحليل المحتوى للمواد الّتي اشتمل عليها القانون ،من خالل فئتي تحليل ،هما:
شــكل :للكشــف عــن المــواد القانونيّــة النّاظمــة الســتخدام تقنيــة المعلومــات ،ومــن ثــم أدوات ووســائط االتصــال
• فئــة ال ّ
ّ
ّ
الحديثــة ،وقــد ض ّمــت وحــدات التحليــل التاليــة :عــدد المــواد ومحتوياتهــا ،نــوع العقوبــات التــي يفرضهــا القانــون.
• فئــة المحتــوى :وداللتــه علــى أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
وتوصلت الدّراسة إلى مجموعة من النّتائج ،أهمها:
صـ َل كثيــرا فــي
 .1اشــتمل التّشــريع اإلماراتــي بشــأن "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" علــى ( )51مــادة قانونيــة ،وقــد ف َّ
الجرائــم اإللكترونيــة وعقوباتهــا.
 .2جــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" بأســاليب تدفــع المســتخدم إلــى
التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة أو أي تقنيــة مــن تقنيــات
المعلومــات األخــرى.
 .3توصلــت القــراءة التّحليليّــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى
التّدليــل علــى ثالثــة أخالقيــات أساســية الســتخدام هــذه التّقنيــات مــن المنظــور اإلعالمــي واالتصالــي ،وهــي :عــدم
االعتــداء علــى البيانــات والمعلومــات واحتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة ،واحتــرام خصوصيــات األشــخاص وكرامتهــم،
واحتــرام القيــم المجتمعيــة.
الكلمــات الدالــة :أخالقيــات اإلعــام؛ أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة؛ تشــريعات اإلعــام؛ جرائــم اإلنترنــت (الجرائــم
اإللكترونيــة)؛ قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات اإلماراتــي.
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Abstract

The study deals with an analytical reading (from an information and communication perspective)
of the Law "Combating Information Technology Crimes" in the UAE. The law was passed in
2012 by Decree Law No: 5/2012, which was published in the Official Gazette No: 540, attached
to the 42nd year, on 26/8/2012, and included amendments to the provisions of the law Federal
No: (2) for the year 2006 establishing the Law "Combating Information Technology Crimes".
The study adopts the method of content analysis of the materials covered by the law, based on
two categories of analysis:
•	 Form Category: for the detection of the legal materials governing the use of information
technology, which included the following units of analysis: the number of articles and their
contents, and the type of penalties imposed by law.
•	 Content Category: and its evidence of the ethics of new media and communication in the UAE.
The study reached the following results:
1. The UAE legislation on "Combating Information Technology Crimes" included 51 articles
of law, and was widely separated in cybercrime and its penalties.
2. Most of the legal formulations in the "Combating Information Technology Crimes" system
come in ways that push the user to commit to ethical and social responsibility while dealing
with new media, and communication tools, or other information technology.
3. The Analytical reading of the articles of the "Combating Information Technology Crimes"
Law in the United Arab Emirates has revealed three basic ethics for the use of these techniques
from the media perspective: respect the intellectual property, respect the privacy and dignity
of people, and respect the community values.
Keywords: Media ethics; new media; media legislation; cybercrime; the UAE Law "Combating
Information Technology Crimes”.

مقدمة

ّ
 ووســائط التّواصــل الجديــدة لــم يُســهم فقــط فــي بــروز فــرع،إن مــا بــات يُصطلــح علــى تســميته منــذ فتــرة باإلعــام الجديــد
 بــل- وتقاســم المعلومــة علــى نطــاق واســع، واآلنيــة، إحــدى خواصــه الكبــرى التّفاعليــة- فــي مجــال اإلعــام واالتصــال
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
ضــا فــي ظهــور أشــكال جديــدة فــي التّنظيــم ،لــم تعــد ترتكــز علــى مفهــوم البنيــة؛ باعتبارهــا مســتوى تأطيريًّــا ثابتًــا،
أســهم أي ً
بقــدر مــا باتــت ترتكــز علــى مفهــوم البيئــة؛ باعتبارهــا فضــاء افتراضيًّــا تعتمــل بداخلــه كل أنمــاط العالقــات والتّمثُّــات
ســلطات العموميّــة علــى كبحهــا أو إعاقتهــا ،فمــا بالــك
ســلوكات والتّفاعــات والتّعبيــرات ،دونمــا قــدرة كبيــرة مــن لــدن ال ّ
وال ّ
بإعمــال القوانيــن واللّوائــح والتّشــريعات للح ـدّ مــن مداهــا ،أو تحجيــم التّجــاوزات التــي قــد تبــدو لهــا كذلــك مــن منظورهــا.
ً
ّ
أشــكال جديــدة فــي التّعبيــر لبلــوغ جماهيــر متنوعــة وبمواصفــات متعــددة ،وقــد قدَّمــت
الرقميــة قــد أفــرزت
إن الثّــورة ّ
إمكانــات غيــر معتــادة فــي تفاعــل المتلقــي مــع المضاميــن المعلوماتيــة ،ال بــل ّ
إن المتلقــي قــد بــات فــي ظلهــا يقــوم بــأدوار
جعلتــه فــي قلــب منظومــة إنتــاج المعلومــة والقيمــة ،تجميعًــا وصياغ ـةً وتخزينًــا وتوزيعًــا علــى نطــاق يتجــاوز بكثيــر مــا
الرقميــة اليُع ِبّــر فقــط عــن طفــرة حقيقيــة طالــت البُنَــى التّحتيــة
عهدنــاه مــن ذي قبــل ،ولذلــك فــإن ماحملتــه التّكنولوجيــات ّ
ضــا عــن قطيعــة إبســتمولوجية فــي المجــال اإلعالمــي واالتصالــي ،ابتــدأت
روجة مــن خاللهــا ،بــل يُع ِبّــر أي ً
والمضاميــن الــ ُم َّ
بأجيــال الويــب المتقدمــة وال تــزال إرهاصاتهــا الكبــرى تتمحــور حــول مواقــع التّواصــل االجتماعــي ،وشــبكات الويــب
الثّاني(الويــب  ،)2.0وشــبكات التّواصــل االجتماعــي ،وغيرهــا.
وإذا كان الجيــل األول مــن هــذه ال ّ
شــبكات قــد ســ َّهل عمليــة الوصــول إلــى المعلومــات ،وأتــاح لألفــراد إمكانيــات إنتــاج
المضاميــن وبأشــكال تعبيريــة مختلفة(منتديــات حــوار ،صفحــات خاصــة ،غــرف دردشــة ،مدونــات وغيرهــا) ،فــإن الجيــل
الثانــي مــن هــذه ال ّ
شــبكات(جيل الفيســبوك ،وتويتــر ،واليوتيــوب تحدي ـدًا) قــد أتــاح منابــر واســعة للنّقــاش والحــوار وتبــادل
اآلراء واألفــكار ،وحشــد الجماهيــر لمناصــرة القضايــا االجتماعيــة والثّقافيــة والسّياســية وحتــى األمنيــة والعســكرية القديمــة
منهــا والمســتجدة ،أو لتكويــن رأي عــام حولهــا ،أوإثــارة إشــكاالت مجتمعيــة لــم تكــن وســائل اإلعــام واالتصــال التّقليديــة
الرقابــة علــى مــن يثيرهــا ويطرحهــا للعلــن.
تعيرهــا االهتمــام الكافــي ،أو تمــارس ّ
وتفــرض التّحديــات الجديــدة الموازنــة بيــن الحــق فــي االســتخدام والحيلولــة دون أن يمثــل تهديـدًا ألمــن المجتمــع ،وهــو مــا
يدفــع إلــى أهميــة وجــود ضوابــط تحكــم عمليــة االســتخدام وترشــده ،وأن يتــم التّعامــل مــع تلــك األخطــار وفــق خصائصهــا
المتميــزة ،وهــو مــا يحتــاج الســتراتيجية شــاملة ال تركــز فقــط علــى الحــل األمنــي بــل تأخــذ فــي اعتبارهــا األبعــاد األخــرى
كلها(االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والثّقافيــة) ،وقــد حاولــت الدّراســات األكاديميــة تقديــم حلــول لذلــك ،وطــرح مفهــوم أخالقيات
المعرفــة العالميــة كســياق مناســب لوضــع إطارألخالقيــات المعرفــة ،بينمــا فــي المقابــل طــرح باحثــون آخــرون تطويــر
الرعايــة واالهتمــام األخالقــي.
وتجديــد وتطويــر المداخــل األخالقيــة الحاليــة مثــل البراجماتيــة ،أخالقيــات الفضيلــةّ ،
واتجهــت كل وثائــق مؤتمــرات القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات فــي جنيــف عــام  ،2003ثــم تونــس عــام  2005إلــى تأكيــد
أهميــة تطويــر مجتمــع المعلومــات فــي مختلــف الــدول ،وأشــارت هــذه الوثائــق  -التــي تتضمــن إعــان مبــادئ وخطــة عمــل
جنيــف والتــزام تونــس ،وأجنــدة تونــس (وثائــق القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات -)2005 – 2003إلــى ضــرورة بنــاء
الثّقــة واألمــن فــي مجتمــع المعلومــات.
وفــي نطــاق العمــل األممــي أصــدرت األمــم المتحــدة عــدة قــرارات بخصــوص جرائــم المعلوماتيــة؛ أهمهــا القرار رقــم55/63
بتاريــخ  4كانــون األول(ديســمبر) ســنة  ،2000والقــرار رقــم  56/121بتاريــخ 19كانــون األول ســنة  2001بشــأن محاربــة
ســوء اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات ،وأوصــى القــرار  55/63بــأن تضمــن ال ـدّول فــي قوانينهــا وممارســاتها إلغــاء أيــة
مــاذات آمنــة لــكل مــن يســيء اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات ،وأ ّكــد علــى وجــوب التــزام جميــع األنظمــة القانونيــة بــأن
تحمــي ســرية المعلومــات وأنظمــة الحاســوب وســامتها ،وكذلــك حمايتهــا مــن االعتــداء غيــر المشــروع ،وأن تضمــن معاقبــة
التّصــرف الجرمــي .كمــا أصــدرت الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  2005القــرار رقــم 177/60الــذي يشـ ّجع التّعــاون
لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة ،وتقديــم المســاعدة للـدّول األعضــاء فــي هــذا المجــال ،وأصــدرت األمــم المتحــدة عــام 2010
القــرار رقــم  2011/64الــذي يدعــو الـدّول إلــى تحديــث قوانينهــا فــي مجــال الجرائــم المعلوماتيــة والخصوصيــة والبيانــات
ال ّ
شــخصية والتّجــارة والتّواقيــع اإللكترونيــة ،وإلــى اعتمــاد االتفاقيــات والتّجــارب اإلقليميــة فــي هــذه المراجعــة (اإلســكوا،
 ،2015ص.)9
أمــا فــي النّطــاق اإلقليمــي العربــي فقــد نشــطت كثيــر مــن حكومــات ال ـدّول فــي العالــم والعالــم العربــي إلصــدار قوانيــن
وتشــريعات ّ
تنظــم عمليــة اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال والتّواصــل الجديــد ،وتقنيــات المعلومــات فــي محاولــة متقدمــة
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ســلبية النّاجمــة عــن إنعــدام التّشــريعات التــي تنظــم وتتحكــم فــي هــذا الفضــاء المفتــوح.
للح ـدّ مــن اآلثــار ال ّ
وســلكت الــدّول الخليجيــة مســلك أغلــب دول العالــم فــي حمايــة المعلومــات ،وذلــك عــن طريــق قوانيــن حقــوق الملكيــة
الفكريــة ،بحيــث تمتــد حمايــة هــذه القوانيــن لتشــمل برامــج الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه ،قبــل أن يتوجــه بعضهــا إلــى إصــدار
نظــم وقوانيــن خاصــة بالجرائــم المعلوماتيــة.

أوال :اإلجراءات المنهجيّة للدّراسة
ّ
(أ) إشكاليّة الدّراسة:
تُعـدُّ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة عربيــة تصــدر قانونـا ً مختصـا ً فــي مكافحــة جرائــم المعلومــات؛ حيــث صــدر
القانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة  ،2006ثــم قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" عــام  ،2012بمرســوم قانــون رقــم
ســنة الثّانيــة واألربعيــن ،بتاريــخ ،26/8/2012
الرســمية ،العــدد ( ،)540ملحــق ال ّ
( )5لســنة  ،2012والــذي نُشــر بالجريــدة ّ
تضمــن تعديــات لمــا ورد فــي القانــون االتحــادي رقــم( )2لســنة 2006المنشــئ لقانــون "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات"،
وهــو مــن القوانيــن النّموذجيــة التــي تطرقــت إلــى أغلــب الجرائــم المعلوماتيــة .وقــد تضمــن القانــون فــي مــواده المختلفــة
تحديــدا لألفعــال التــي تشــكل خطــرا وضــررا للنّظــم التّقنيــة المســتحدثة وأدواتهــا المختلفــة ،وكذلــك تحديــدا واضحــا للعقوبــات
المتعلقــة بارتــكاب أيّــة مــن تلــك األفعــال.
وتهتــم دولــة اإلمــارات بمواقــع اإلنترنــت وتطبيقاتــه وأدوات تقنيــة المعلومــات ومــا يُنشــر عليهــا؛ فقــد أدرجــت رســميًا
الرقابيــة ،واعتبــرت المشــاركات الــواردة فيهــا بالغــات تتطلــب التّحقيــق
بعــض مواقــع التّواصــل االجتماعــي ضمــن األدوات ّ
صحــف
للوصــول إلــى المخالفيــن لقواعــد النّزاهــة ،كمــا ألزمــت المؤسســات الحكوميــة بزيــادة التّفاعــل مــع مــا تطرحــه ال ّ
والبرامــج التّلفزيونيــة مــن موضوعــات يمكــن أن تكــون دليــا علــى وقــوع انتهــاكات.
وتأسيســا علــى ماســبق ســتناقش هــذه الدّراســة مــن خــال قــراءة تحليليــة لقانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المــواد القانوينــة الــواردة فــي هــذه التّشــريعات ،ومؤشــراتها علــى أخالقيــات اســتخدام
أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة ،وتطــرح تســاؤلين رئيســين ،همــا:
 .1ما المحتوى القانوني في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي؟
 .2ومــا أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة حســب منطــوق ومفهــوم المــواد القانونيــة فــي تشــريع"مكافحة
جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي ؟
وتهدف الدّراسة إلى تحقيق اآلتي:
 .1التّعريف بمجمل القوانين والتّشريعات اإلعالمية في مجال اإلنترنت وتطبيقاتها في دولة اإلمارات.
 .2دراسة وتحليل هذه القوانين والتّشريعات ،ودالالتها على األخالقيات والمبادئ والقيم المجتمعية.
 .3ومــن ثــم بنــاء تصــور حــول قوانيــن وأخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة.
(ب) نوع الدّراسة ومنهجها وعيّنتها:
تنتمــي دراســتنا هــذه إلــى البحــوث الوصفيــة التّفســيرية" ،"Descriptive and Explanatory Researchلذلــك ســنعتمد
منهــج تحليــل المحتوى(الكمــي والكيفــي) للمــواد األساســية فــي التّشــريعات النّاظمــة الســتخدام أدوات ووســائط االتصــال
الجديــدة ،فــي إطــار قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وألجــل أن نتعــرف إلــى
أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة ،اعتمدنــا فئتــي تحليــل ،همــا:
شــكل :للكشــف عــن المــواد القانوينــة النّاظمــة الســتخدام تقنيــة المعلومــات ،وضمــت وحــدات التّحليــل التّاليــة :عــدد
 .1فئــة ال ّ
المــواد ومحتوياتهــا ،ونــوع العقوبــات التــي يفرضهــا القانــون.
 .2فئة المحتوى :وداللته على أخالقيات استخدام أدوات ووسائط االتصال الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
(ت) تحديد المفاهيم:
 .1أخالقيّات اإلعالم:
ـرف أندرســون أخالقيــات اإلعــام واالتصــال بشــكل عــام بأنهــا ":المعاييــر التــي توجــه المشــاركين فــي النّشــاط االتصالي،
يعـ ّ
أو التــي يمكــن أن يســتخدمها الناقــد فــي الحكــم علــى النوعيــة األخالقيــة لالتصال"(صالــح ،2002 ،ص.)58
ويفــرق الباحثــون بيــن االلتزامــات األخالقيــة والقانونيــة؛ فيدخلــون فــي األولى"التــزام اإلعالمــي بمســتوى أخالقــي عــا ٍل
بحيــث يتمتــع بالنزاهــة ويمتنــع عــن كل مــا يُســيء لمهنته(الكتابــة الشــخصية علــى حســاب الصالــح العــام مثــا) ....،واحتــرام
كرامــة البشــر وســمعتهم ،وعــدم التّعــرض للحيــاة الخاصــة لألفــراد" ،أمــا االلتزامــات القانونيــة فهــي  ":مــا يفرضــه القانــون
علــى اإلعالمييــن ،ويعاقبهــم جنائيــا فــي حالــة مخالفتــه" (عبــد المجيــد ،2002 ،ص.)29
 .2وسيلة تقنية المعلومات:
ـرع اإلماراتــي فــي المــادة األولــى من المرســوم بأنهــا ":أيــة أداة إلكترونيــة مغناطيســية ،بصريــة ،كهروكيميائية،
عرفهــا المشـ ّ
ّ
أو أيــة أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيانــات اإللكترونيــة وأداء العمليــات المنطقيــة والحســابية ،أو الوظائــف التّخزينيــة،
ويشــمل أيــة وســيلة موصلــة أومرتبطــة بشــكل مباشــر ،تتيــح لهــذه الوســيلة تخزيــن المعلومــات اإللكترونيــة أو إيصالهــا
لآلخريــن".
(.)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
واألصــل أن تســتخدم ال ّ
شــبكات المعلوماتيــة ووســائل تقنيــة المعلومــات فــي أنشــطة ومجــاالت متعــددة تتفــق والقانــون واآلداب
العامــة ،ومثــال ذلــك اســتخدامها فــي نقــل المــواد المرســلة واســتقبالها بحيــث تصــل إلــى اإلنســان فــي مكانــه وفــي وقــت
قصير(عبــد اللطيــف ،2014 ،ج ،1ص.)202
 .3أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة:
يُســتخدم مصطلــح "اإلعــام الجديــد" فــي األدبيّــات التّنظيريــة العربيــة كترجمــة للمقابــل اإلنجليــزي(،)New Media
والفرنســي ( ،)Nouveaux mediasوواضــح أنــه حــدث خطــأ فــي تعريــب المســمى األجنبــي فأصــل كلمــة ()Media
ع ّربــت كلمــة(( Multimediaســابقا إلــى (الوســائط المتعــددة)
هــو ( )Mediumالتــي تعنــي (الوســيط أوالناقــل) ،ولذلــك ُ
عــرب إلــى (اإلعــام المتعــدد) ،ولذلــك يــرى بعــض الباحثيــن ّ
أن اســتخدام كلمــة "الميديــا الجديــدة" هــو األصــح
ولــم ت ُ ّ
(الحمامــي ،2012 ،ص ، )13وهــو -فــي رأيــي -تو ّجــه ال يحــل اإلشــكال فــي اســتعمال المصطلحــات المتولــدة فــي بيئــات
أخــرى أنتجتهــا ،ســواء أكانــت فــي مجــال اإلعــام واالتصــال أم أي علــم آخــر ،ويُفتــرض فــي هــذا الحــال أن نحتكــم إلــى
صحيحــة للكلمــات ،والمعنــى المقصــود مــن اســتخدام المصطلــح عنــد مــن اســتعمله أول مــرة أو أطلقــه؛ تســمية
التّرجمــة ال ّ
أو توصيفــا أو اصطالحــا.
صحيــح لـــ ( )New Mediaهــو (الوســائط الجديــدة)؛
واســتنادا إلــى هــذه القاعــدة فــي التّرجمــة ،يصبــح التّعريــب ال ّ
المسـ�تخدمة فـ�ي مجـ�ال اإلعـلام واالتصـ�ال علـ�ى حـ�د سـ�واء ،وهـ�ي األصـ�ح ترجمـ�ة وتعريبـ�ا الصطـلاح( (�New Me
الرقميــة الجديــدة التــي م ّكنــت مــن إنتــاج ونشــر واســتهالك
 ،)diaوهــي تشــير إلــى مجموعــة مــن األســاليب واألنشــطة ّ
المحتــوى اإلعالمــي بمختلــف أشــكاله مــن خــال األجهــزة اإللكترونيــة (الوســائط) المتصلــة أو غيــر المتصلــة باإلنترنــت.
وأتاحــت إمكانيــات هائلــة للتّواصــل واالتصــال االجتماعــي مــن خــال خدمــات الهاتــف المحمــول ،وال ّ
شــبكات االجتماعيــة
الرغــم مــن أنّ اإلنترنــت ليــس المثــال الوحيــد علــى وســائط اإلعــام واالتصــال الجديــدة إال أنــه
علــى اإلنترنــت .وعلــى ّ
الرفيعــة
ســبب الرئيــس لوصــف هــذا النّمــط مــن اإلعــام بالجديــد .لذلــك يعــرف قامــوس التّكنولوجيــا ّ
كان ومــازال ال ّ
 High- Tech Dictionaryأدوات ووســائط اإلعــام واالتصــال الجديــدة بأنّهــا عبــارة عــن ":اندمــاج الكمبيوتــر وشــبكات
الكمبيوتــر والوســائط المتعــددة"(.)http://www.computeruser.com/dictionary
على ذلك يمكن تقسيم أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة إلى األقسام األربعة اآلتية (صادق ،2008 ،ص:)5
أ .أدوات ووســائط قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت ()Onlineوتطبيقاتهــا ،وهــي جديــدة كليــا بصفــات وميــزات غيــر مســبوقة،
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تنمــو بســرعة  ،وتتوالــد عنهــا مجموعــة مــن تطبيقــات الحصــر لهــا.
صحــف .وهــي أيضــا تنمــو
ب .أدوات ووســائط قائمــة علــى األجهــزة المحمولــة ،بمــا فــي ذلــك أجهــزة قــراءة الكتــب وال ّ
بســرعة ،وتنشــأ منهــا أنــوع جديــدة مــن التّطبيقــات علــى األدوات المحمولــة المختلفــة ومنهــا أجهــزة الهاتــف والمســاعدات
الرقميــة ال ّ
شــخصية وغيرهــا .
ّ
الراديــو والتّلفزيــون التــي أضيفــت إليهــا ميــزات
ج .أدوات ووســائط قائمــة علــى منصــة الوســائل اإلعالميــة التّقليديــة مثــل ّ
والرقميــة واالســتجابة للطلــب .
جديــدة مثــل التفاعليــة ّ
د .أدوات ووســائط قائمــة علــى منصــة الكومبيوتــر ،ويتــم تــداول هــذا النّــوع ،إمــا شــبكيا أو بوســائل الحفــظ المختلفــة مثــل
االســطوانات الضوئيــة ،ويشــمل العــروض البصريــة وألعــاب الفيديــو والكتــب اإللكترونيــة وغيرهــا".
وبذلك فوسائل تقنية المعلومات كلها هي أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة حسب هذا التّصنيف.
 .4جرائم اإلنترنت (الجرائم اإللكترونية ،جرائم المعلوماتية):
الرقمية إلخافة وإخضاع اآلخرين.
الجرائم التي ترتكتب من خالل التّقنيات ّ

سابقة:
(ث) الدّراسات ال ّ
تناولــت دراســة "سياســة المشــروع اإلماراتــي لمواجهــة الجرائــم اإللكترونيــة" شــرحا مفصــا لسياســة المشــروع اإلماراتــي
ـرف علــى واقــع الجرائــم اإللكترونيــة فــي اإلمــارات ،والوقــوف علــى
س ـعَت إلــى التّعـ ّ
تجــاه خطــر الجرائــم اإللكترونيــة ،و َ
ـرع اإلماراتــي فــي ظــل المتغيــرات
التّشــريعات ال ّ
صــادرة بشــأنها ،وكذلــك التّعــرف علــى التّو ّجهــات الفكريــة لــدى المشـ ّ
المتســارعة لثــورة التقنيــة ،وانتهــت إلــى مجموعــة نتائــج أبرزها(حســن ،2015 ،ص:)21
أّ .
ـرع اإلماراتــي كان مواكبــا للتّغيّــرات التّكنولوجيــة ﻭالمعلوماتيــة ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭاالجتماعيــة ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ
أن ال ُمشـ ّ
ﺍلجرائــم اإللكترونيــة ﻋﻠﻰ المســتوى العالمــي وشــيوعها فــي العديــد مــن دول العالــم ،والتّنبــؤ بأضرارهــا ومخاطرهــا،
بّ .
ســلوكيات التــي تعــد مــن
أن ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍإلماراتــي باتبــاع سياســة تشــريعية جنائيــة هدفــت إلــى بيــان كافــة اﻷﻓﻌﺎل وال ّ
ّ
قبيــل الجرائــم اإللكترونيــة مــع وضــع العقوبــات ّ
اللزمــة حيالهــا.
وتنــاول كتــاب "شــرح قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" مــواد القانــون االتحــادي
رقــم ( )5لســنة  ،2012التــي نــص عليهــا المرســوم بحســب ترتيــب نصوصــه مــن وجهــة نظــر قانونيــة فــي جزئيــن
أساســيين؛ حيــث اشــتمل الجــزء األول علــى أحــد عشــر فصال(عبــد اللطيــف،2014 ،ج ،1ص ، )11شــرحت وفسّــرت
الجرائــم المتعلقــة باالعتــداء علــى البيانــات اإللكترونية(الدّخــول غيــر المشــروع ،التّزويــر ،االحتيــال) ،وكــذا جرائــم التهديــد
واالبتــزاز باســتخدام تقنيــة المعلومــات ،والجرائــم اإللكترونيــة المتعلقــة بالمــواد اإلباحيــة والقمــار والمــواد العامــة.
ســب والقــذف واالعتــداء
وتنــاول الكتــاب الثّانــي الجوانــب اإلجرائيــة ومجموعــة أخــرى مــن الجرائــم اإللكترونيــة ،وهــي :ال ّ
علــى خصوصيــة األشــخاص ،وكشــف معلومــات ســرية ،واإلتجــار بالبشــر واألعضــاء البشــرية ،والتّرويج لبرامج من شــأنها
ســلم االجتماعــي ،واإلتجــار فــي األســلحة النّاريــة أوالذخائــر أوالمتفجــرات
إثــارة الفتنــة أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو ال ّ
دون ترخيــص ،وجرائــم الجماعــات اإلرهابيــة والمنظمــات غيــر المشــروعة ،وجمــع التّبرعــات دون ترخيــص ،وتعريــض
أمــن الدّولــة ومصالحهــا للخطــر ،واإلشــاعات بقصــد اإلضــرار بمكانــة الدولــة ومؤسســاتها ،وقلــب نظــام الحكــم فــي الدّولــة
ســارية فــي البــاد أو المناهضــة للمبــادئ األساســية التــي يقــوم
أو االســتيالء عليــه ،وتعطيــل أحــكام الدّســتور أو القوانيــن ال ّ
عليهــا نظــام الحكــم فــي الدّولــة ،وعــدم االنقيــاد إلــى القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدّولــة ،والمضاهــرات دون ترخيــص،
واالتجــار باآلثــار دون ترخيــص ،واالنتفــاع بخدمــات االتصــاالت وقنــوات البــث دون حــق ،واإلســاءة إلــى المقدســات
والرســل وتحســين المعاصــي ،واالتجــار فــي المخــدرات ،وجرائــم األمــوال غيــر المشــروعة ،وتقديــم معلومــات
واألديــان ّ
غيــر صحيحــة لإلضــرار بمصالــح الدّولــة ،أو اإلســاءة إلــى ســمعتها أو هيبتهــا أو مكانتهــا ،وتخزيــن أو إتاحــة محتــوى غيــر
قانوني(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،2ص.)1
وتناولــت دراســة "الضّوابــط المهنيــة واألخالقيــة والقانونيــة لإلعــام الجديــد" الضّوابــط األخالقيــة والقانونية لإلعــام الجديد،
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،

77

أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
ســواء فــي مــا يتعلــق باإلطــار األخالقــي العــام المتمثــل فــي مواثيــق ال ّ
شــرف األخالقيــة  Code of Ethicsأوالتّشــريعات
القانونيــة التــي تحــاول أن تضــع اإلطــار القانونــي والتّشــريعي الحاكــم لهــذا النّــوع المســتحدث مــن اإلعــام ،وهدفــت إلــى:
التّعــرف علــى الضّوابــط المهنيــة الحاكمــة آلليــات الممارســة لإلعــام الجديــد ،ســواء فــي مــا يتعلــق بالمعاييــر التّقنيــة
أ.
أو المعاييــر األخالقيــة ،اللّتيــن تُعــدّان طرفــي الممارســة المهنيــة فــي هــذا النّــوع مــن اإلعــام المخالفــة لإلعــام
التّقليــدي .
ب .التّعرف على الضّوابط األخالقية لإلعالم الجديد ،والمتمثلة في مواثيق ال ّ
شرف اإلعالمية.
التّعرف على البيئة القانونية والتّشريعية لإلعالم الجديد.
ج.
وقد خلصت الدّراسة إلى عدة نتائج أهمها (اللّبان ،2014،ص:)96
صحفــي والقيــم المهنيــة التــي تحكــم طبيعــة
أ.
يفتقــد اإلعــام الجديــد إلــى أخالقيــات الممارســة اإلعالميــة والعمــل ال ّ
العمــل ،وخاصــة المصداقيــة والموضوعيــة للموضوعــات التــي يتناولهــاّ ،
وأن حريــة الدّخــول والخــروج مــن دون
تحديــات ومراقبــة علــى المواطنيــن الموجوديــن علــى شــبكة اإلنترنــت ســاعد فــي ظهــور مصالــح تجاريــة خبيثــة
وعمليــات إجراميــة.
ضــرورى إيجــاد تنظيــم قانونــي شــامل لجميــع الجوانــب المتعلقــة بالوســائل الحديثــة فــي اإلعــام،
ب .لذلــك أصبــح مــن ال ّ
صعوبــة التــي تثيرهــا هــذه المســألة هــي ّ
الطبيعــة الخاصــة للجوانــب المــراد تنظيمهــا ،الســيما تلــك المتعلقــة
فال ّ
بالحقــوق والحريــات األساســية لألفــراد وعــدم المســاس ببعــض تلــك الحقــوق ،كالحريــات ال ّ
شــخصية علــى ســبيل
المثــال ،ولــذا فــإن التّنظيــم المطلــوب قانونًــا يتســم بال ّ
شــمولية مــن جانــب والعالميــة مــن جانــب آخــر ،فــا يتــم تنظيمــه
قانونًــا كمــا تنظــم الوســائل التّقليديــة لإلعــام التــي يمكــن الســيطرة عليهــا وأحــكام الرقابــة عليهــا مــن جهــة ،ومــن
جهــة أخــرى إمكانيــة مالحقــة كل مــن يكــون فاعـاً فــي المســاس بالحقــوق والحريــات الفرديــة ،ومــن ثــم فــإن مســألة
بــث المعلومــات واآلراء واســتقبالها مــن خــال هــذه ال ّ
دورا بـ ً
ـارزا فــي تحديــد المالمــح األساســية للتّنظيــم
شــبكة تــؤدي ً
القانونــي.

ثانيا :تشريعات استخدام تقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
(أ) عدد المواد القانونية في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي ومحتوياتها:

مخطط بياني رقم ( :)1يوضح عدد المواد القانونية في نظام "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي ومحتوياتها

78

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

عيساني
يتضــح مــن المخطــط البيانــي رقــم (ّ )1
أن التّشــريع اإلماراتــي بشــأن"مكافحة جرائــم تقنيــة المعلومــات" ،قــد اشــتمل
علــى 51مــادة قانوينــة وأورد العديــد مــن المــواد التــي مــن شــأنها توفيــر الحمايــة القانونيــة لخصوصيــة مــا يتــم نشــره
وتداولــه علــى ال ّ
شــبكة المعلوماتيــة مــن معلومــات وبيانــات وأرقــام ،فقــد تنــاول بالتفصيــل األتــي
(: )/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11

.12

الجرائــم المتعلقــة بدخــول المواقــع واألنظمــة وال ّ
شــبكات ووســائل تقنيــة المعلومــات فــي صورتــه المجــردة ،أو
المصوبــة باعتــداء.
جرائم تزوير المستندات اإللكترونية.
الجرائم المتعلقة بإعاقة الوصول إلى األنظمة وال ّ
شبكات ووسائل تقنية المعلومات.
جرائم اإلعتداء على البيانات والمعلومات ّ
الطبية والتّشخيصية اإللكترونية.
الجرائــم المتعلقــة بالبرامــج الضــارة بال ّ
شــبكة المعلوماتيــة أو األنظمــة المعلوماتيــة اإللكترونيــة ،أو إحــدى وســائل
تقنيــة المعلومــات.
جرائم االحتيال اإللكتروني ،والتجارة اإللكترونية.
الجرائم المتعلقة بالبطاقات اإللكترونية ،ووسائل الدّفع اإللكتروني ،مثل.:
التّوصــل بغيــر حــق إلــى أرقــام أو بيانــات وســائل الدّفــع اإللكترونــي بقصــد الحصــول علــى أمــوال الغيــر أو
•
االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات.
نشر أو إعادة نشر أرقام أو بيانات وسيلة دفع إلكتروني تخص الغير.
•
الجرائم المتعلقة باألرقام السّرية وال ّ
شيفرات الخاصة والعامة والبرامج المصممة الرتكاب الجرائم اإللكترونية.
جرائم التّهديد واالبتزاز لألشخاص والممتلكات باستخدام تقنية المعلومات.
الجرائــم اإللكترونيــة المتعلقــة بالمــواد اإلباحيــة والقمــار والتّعــدي علــى اآلداب العامــة؛ إنشــاء لمواقعهــا ،أو بثــا
وإرســاال ونشــرا لهــا عبــر مواقــع ،إو إنتاجــا وإعــدادا وتهيئــة.
ســب وال ّ
شــتم والقــذف عبــر تقنيــة المعلومــات وكل وســائط التّواصل
الجرائــم المتعلقــة بالتّعــدي علــى الخصوصيــات بال ّ
الجديــدة ،أو التّهديــد واالبتــزاز ،أو التّعــدي علــى الممتلــكات الخاصــة مــن أمــوال وأرقام ســرية ،واتصاالت شــخصية،
وفحــوص وتشــخيصات طبيــة.
ســلم واألمــن المجتمعييــن ،كجرائــم االتجــار بالبشــر
الجرائــم المتعلقــة بالتّعــدي علــى القيــم والمبــادئ المجتمعيــة ،وال ّ
والمخــدرات ،والتّرويــج لألســلحة والذّخائــر والمتفجــرات ،وإثــارة الفتــن والكراهية والعنصريــة والطائفيــة ،والتّرويج
للمنظمــات والجماعــات اإلرهابيــة والدعــوة ألفكارهــا ،وتعريــض أمــن الدّولــة وقوانينهــا ومصالحهــا للخطــر
والمســاس بالنّظــام العــام.

وجــاء القانــون االتحــادي رقــم( )5لســنة ( 2012المعــدّل للقانــون رقــم( )2لســنة  )2006فــي دولــة اإلمــارات لغــرض
مواكبــة المتغيــرات والمســتجدات المحليــة ،اإلقليميــة والدّوليــة ،لذلــك تضمــن القانــون الجديــد إظافــات مهمــة جدا(حســن،
 ،2015ص ، )44تمثلــت فــي:
مــا يتعلــق باألفعــال الخاصــة بالجرائــم اإلرهابيــة والمعامــات والتّجــارة اإللكترونيــة وجرائــم اإلتجــار بالبشــر ،وتلــك
.1
المتعلقــة بالس ـيّاحة ،واآلثــار واألســلحة النّاريــة والذخائــر والمتفجــرات واألمــن اإللكترونــي ،وهــي أمــور لــم يتــم
صــادر فــي عــام .2006
تضمينهــا بالقانــون القديــم ال ّ
إضافــة بعــض التّعريفــات الجديــدة التــي لــم يتضمنهــا القانــون القديــم ،حيــث شــملت التّعريفــات مصطلحــات:
.2
"المنشــآت الماليــة أو التّجاريــة أو االقتصاديــة ،إلكترونــي ،العنــوان البروتوكولــي للشـبّكة المعلوماتيــة ،مــواد إباحيــة
األحــداث ،ســري ،اإللتقــاط ،اإلســاءة) ،وكان الهــدف مــن ذلــك شــمول القانــون لألنشــطة واألفعــال اإللكترونيــة غيــر
المشــروعة ،وكذلــك لمــا يتــم مــن عمليــات تجاريــة باســتخدام النّظــم التّقنيــة.
ســالبة للحريــة ،وزيــادة قيمــة الغرامــات الماليــة وكذلــك النّــص
.3
اتجــاه المشــرع اإلماراتــي إلــى تغليــظ العقوبــات ال ّ
علــى بعــض العقوبــات التّبعيــة والتّكميليــة والتّدابيــر بالقانــون الجديــد خالفــا لمــا كان عليــه الوضــع بقانــون ،2006
ســالبة للحريــة فــي القانــون الجديــد ،وكذلــك قيامــه بالنّــص علــى العقــاب
ســجن المؤبــد للجرائــم ال ّ
ـر عقوبــة ال ّ
حيــث أقـ ّ
علــى ال ّ
شــروع بنصــف عقوبــة الجريمــة التّامــة فــي الجنــح بالمــادة ( .)40أ ّمــا بالنســبة لعقوبــة الغرامــة فقــد كانــت ال
تزيــد عــن  200ألــف درهــم بالقانــون القديــم ،أمــا الجديــد فقــد وصلــت إلــى مبلــغ  3مليــون درهــم.
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
"لذلك جاء المشروع اإلماراتي مواكبا فعال للتّغيرات التّكنولوجية والمعلوماتية ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭاالجتماعية ﺍﻟﺘّﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭر الجرائم
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍإلماراتي
اإللكترونية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وشيوعها في العديد من دول العالم ،والتّنبؤ بأضرارها ومخاطرها ،وقد اهتم
ّ
سلوكيات ﺍﻟﺘّﻲ تع ّد من ﻗﺒﻴل الجرائم اإللكترونية مع وضع العقوبات
باتباع سياسة تشريعية جنائية هدفت إلى بيان كافة اﻷﻓﻌﺎل ﻭال ّ
ّ
اللزمة حيالها" ،مثلما انتهت إليه دراسة "سياسة المشروع اإلماراتي لمواجهة الجرائم اإللكترونية"(حسن ،2015 ،ص . )45
وقد تبين من دراستنا التّحليلية لمحتوى مواد التّشريع التّفصيل المتميز في الجرائم اإللكترونية وعقوباتها:
المشرع الجرائم والعقوبات المتعلقة بالدّخول إلى أنظمة تقنية المعلومات مثال في  13مادة.
فقد صاغ
أ.
ّ
ب .وصاغ الجرائم والعقوبات المتعلقة بالتّعدي على خصوصيات األشخاص في  8مواد.
وصاغ الجرائم العقوبات المتعلقة بالتّعدي على قيم المجتمع ومكتسباته في  19مادة.
ج.
ـرع اإلماراتــي فــي كثيــر مــن مــواده إلــى مقصــده من"المحتــوى غيــر القانونــي" والذي تعتبــره كذلــك األخالقيات
وأشــار المشـ ّ
المهنيــة فــي مجــال االتصــال والتّواصل(بــأي وســيلة كان) ،ومواثيــق ال ّ
شــرف اإلعالميــة بأنــه محتــوى غيــر أخالقــي وغيــر
مهنــي؛ ومــن أمثلــة ذلــك:
المحتوى المتضمن معلومات أو بيانات كاذبة.
أ.
ب .المحتوى المتضمن كلمات أو عبارات السّب وال ّ
شتم والتّشهير باآلخرين.
المحتــوى الــذي يحــرض علــى األفعــال غيــر األخالقيــة؛ كالمحتويــات الجنســية واإلباحيــة ،والمحتويــات العنصريــة
ج.
التــي تحــاول زرع الكراهيــة والفتــن والعنــف بيــن األشــخاص.
والرسل وال ّ
شرائع والقوانين واألعراف االجتماعية.
د.
المحتوى المسيء لألديان ّ
(ب) نوع العقوبات التي يفرضها قانون"مكافحة تقنية المعلومات" اإلماراتي:

مخطط بياني رقم ( :)2يوضح نوع العقوبات المسلطة على مخالفي قانون"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي

ـرع اإلماراتــي علــى مرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة
تؤشــر أرقــام وبيانــات المخطــط أعــاه أن العقوبــات التّــي فرضهــا المشـ ّ
الموضحــة فــي مــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" قــد تراوحــت أكثرهــا بيــن نوعيــن ،منهــا:
السّجن مع الغرامة (في 35عقوبة).
أ.
ب .المصــادرة لألجهــزة أو البّرامــج أو الوســائل المســتخدمة أو األمــوال المتحصلــة منهــا ،وكذلــك إغــاق المحــل أو
الموقــع الــذي يرتكــب فيــه أي مــن هــذه الجرائــم ،وذلــك إمــا إغالقـا ً كليـا ً أو للمــدة التــي تقدرهــا المحكمة(فــي عشــر
عقوبــات).
• وترواحت عقوبة السّجن في القانون اإلماراتي بين سنة إلى المؤبد.
• وترواحت عقوبة الغرامة بين  100ألف درهم ،و 3مليون درهم في القانون اإلماراتي.
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وقــد نــص القانــون االتحــادي رقــم ( )5عــام  2012لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة علــى العديــد مــن االنتهــاكات التــي
ســجن أو الغرامــة أو التّرحيــل منهــا
يعاقــب عليهــا بال ّ
(:)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
أ.
ســجن
يعرضــه لــازدراء مــن قبــل اآلخريــن ،وعقوبتهــا :ال ّ
السّــب أو اإلهانــة أو اتهــام شــخص آخــر بمــا ّ
وغرامــة ال تقــل عــن  250ألــف درهــم والتتجــاوز  500ألــف درهــم ،أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ب .انتهــاك خصوصيــة أي شــخص عــن طريــق التّنصــت أو التّســجيل أو نقــل أو الكشــف عــن المحادثــات
ســجن لمــدة ال تقــل عــن  6أشــهر ،وغرامــة ماليــة ال تقــل عــن  150ألــف
صــورة ،وعقوبتهــا :ال ّ
صــوت وال ّ
بال ّ
درهــم وال تتجــاوز  500ألــف درهــم ،أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
تصويــر شــخص أو التقــاط أو نقــل أو حفــظ الصــور علــى األجهــزة اإللكترونيــة دون إذن صاحبهــا ،وعقوبتها:
ج.
ســجن لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر ،وغرامــة ال تقــل عــن  150ألــف درهــم وال تزيــد عــن  500ألــف
ال ّ
درهــم ،أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
صــور اإللكترونيــة والمشــاهد والتّعليقــات بصــورة غيــر مشــروعة حتــى لــو كانــت حقيقيــة
د.
نشــر األخبــار وال ّ
ســجن لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر ،وغرامــة التقــل عــن  150ألــف درهــم وال تزيــد
وصحيحــة ،وعقوبتهــا :ال ّ
عــن  500ألــف درهــم ،أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
الحصــول علــى البيانــات التــي تتعلــق بالفحــوص ّ
ســجالت الطبيــة
ه.
والرعايــة وال ّ
الطبيــة والتّشــخيص والعــاج ّ
أو حيازتهــا أو التّعديــل عليهــا أو تدميرهــا دون إذن ،وعقوبتهــا :السّــجن المؤقــت.
ابتــزاز أو تهديــد شــخص إلجبــاره علــى ارتــكاب جنايــة أو التّــورط فــي المســائل المخلــة بال ّ
شــرف أو اآلداب
و.
العامــة ،وعقوبتهــا :السّــجن لمــدة تصــل إلــى  10ســنوات.
إنشــاء وإدارة وتشــغيل مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت أو نقــل أو إعــادة نشــر المــواد اإلباحيــة أوالنّشــاطات
ز.
ســجن وغرامــة ال تقــل عــن  250ألــف درهــم وال تتعــدى  500ألــف درهــم،
المتعلقــة بالقمــار ،وعقوبتهــا :ال ّ
أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
اإلغــراء أو المســاعدة أو تحريــض شــخص آخــر علــى ممارســة البغــاء أو الفجــور ،وعقوبتهــا :السّــجن
ح.
وغرامــة ال تقــل عــن  250ألــف درهــم وال تتعــدى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ســجن لمــدة
ط.
اإلفصــاح دون إذن عــن معلومــات ســرية تــم الحصــول عليهــا أثنــاء العمــل أو بســببه ،وعقوبتهــا :ال ّ
ال تقــل عــن  6أشــهر ،وغرامــة ماليــة ال تقــل عــن  500ألــف درهــم وال تزيــد عــن مليــون درهــم ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن.
ي .إنشــاء وإدارة أو تشــغيل موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت أو نشــر معلومــات لصالــح جماعــة إرهابيــة أو مجموعــة
أو جمعيــة أو منظمــة أو هيئــة غيــر مصــرح بهــا بقصــد تســهيل التّواصــل مــع قادتهــا وأفرادهــا أو جــذب
أعضــاء جــدد أو تعزيــز وامتــداح أفكارهــا وتمويــل أنشــطتها أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لتصنيــع األجهــزة
ســجن
الحارقــة أو المتفجــرات أو أي مــواد وأجهــزة أخــرى تســتخدم فــي األعمــال اإلرهابيــة ،وعقوبتهــا :ال ّ
لمــدة التقــل عــن  5ســنوات ،وغرامــة ماليــة التقــل عــن مليــون درهــم والتزيــد عــن  2مليــون درهــم.
وتنــص المــادة  42مــن القانــون أيضـا ً علــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تقــرر ترحيــل الوافديــن بموجــب األحــكام
ك.
المختلفــة إذا اقتضــى األمــر.

.2

ـرع اإلماراتــي اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺘﻲ يعــد ارتكابهــا جريمــة مــن جرائــم المعلومــات ،كمــا حــدد العقوبــات المالئمــة
حــدد المشـ ّ
لهــا تبعــا لخطورتهــا وضررهــا المتوقــع ،وقــد شــمل القانــون أغلــب الجرائــم المعلوماتيــة
()/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws؛
ﻭﻫﻲ:
صــل بغيــر وجــه حــق إلــى موقــع أو نظــام معلوماتــي بدخــول الموقــع أو النّظــام ،أو بتجــاوز مدخــل غيــر
أ.
التّو ّ
مصــرح بــه.
ب .إلغاء بيانات أو معلومات أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتالفها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
التّعدي على البيانات ال ّ
شخصية.
ج.
تزويــر مســتند مــن مســتندات الحكومــة االتحاديــة أو المحليــة ،أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة االتحاديــة
د.
والمحليــة ،معتــرف بهــا قانونــا فــي نظــام معلوماتــي.
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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ه.
و.

ز.

ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.
ع.

.3

إعــادة الوصــول إلــى الخدمــة أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بأيــة وســيلة كانــت ،أو الدخــول إلــى األجهزة
أو البرامــج أو تعطيلهــا ،ســواء عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات.
اإلدخــال عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات مــا مــن شــأنه وقفهــا عــن
العمــل ،أو تعطيلهــا ،أو التتدميــر أو المســح أو الحــذف أو اإلتــاف أو التعديــل للبرامــج أو البيانــات أو
المعلومــات فيهــا.
الرعايــة ّ
الطبيــة ،أو التشــخيص الطبــي ،أو العــاج ّ
التّعديــل أو اإلتــاف للفحوصــات ّ
الطبيــة،
الطبــي ،أو ّ
أو التّســهيل لـ"الغيــر" فعــل ذلــك ،أو تمكينــه منــه ،باســتعمال ال ّ
شــبكة المعلوماتيــة ،أو إحــدى وســائل تقنيــة
المعلومــات.
التّنصــت أو اإللتقــاط أو اإلعتــراض عمــدا -مــن دون وجــه حــق -لمــا هــو مرســل عــن طريــق ال ّ
شــبكة
المعلوماتيــة ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات.
استيالء ال ّ
شخص لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السّند.
الوصول من دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات لبطاقة إئتمانية أو غيرها من البطاقات اإللكترونية.
ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما.
غسيل األموال.
اإلساءة إلى أحد المقدسات أو إحدى الشعائر اإلسالمية ،أو سب أحد األديان السّماوية.
االعتــداء علــى أي مبــدأ مــن المبــادئ والقيــم المجتمعيــة ،أو نشــر أخبــار أو صــور تتصــل بحرمــة الحيــاة
الخاصــة أو العائليــة لألفــراد ولــو كانــت صحيحــة.
التّسهيل والتّرويج لألفكار الهدامة التي من شأنها أن تخل بالنظام العام واآلداب العامة.
إنشــاء موقــع أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات لجماعــة
إرهابيــة ،أو ترويــج أفكارهــا ،أونشــر المعلومــات عــن كيفيــة صنــع األســلحة والمتفجــرات.

وجــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي بأســاليب تدفــع
المســتخدم إلــى التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع شــبكات التّواصــل اإلجتماعــي ،أو
أيــة تقنيــة مــن تقنيــات المعلومــات األخــرى.
فاســتخدمت فــي أكثــر موادهــا أســلوب التّهديــد ،بعبــارة تكــررت فــي كل المــواد تقريبــا أال وهــي" :يعاقــب
أ.
بالسّــجن.....والغرامة"
ب .واســتخدمت أســلوب التّعميــم فــي بعــض موادهــا مــن مثل":مــع عــدم اإلخــال بالمســؤولية الجزائية ال ّ
شــخصية
لمرتكــب الجريمــة يعاقــب ال ّ
شــخص االعتبــاري.".........

ثالثا :أخالقيات استخدام أدوات ووسائط االتصال الجديدة في دولة اإلمارات
صحافــة ،إال ّ
أن أول ميثــاق أخالقــي كان
ظهــر مفهــوم "األخالقيــات" ألول مــرة عــام  1889فــي مقــال بعنــوان أخالقيــات ال ّ
ذلــك الــذي أصدرتــه رابطــة المحرريــن فــي واليــة كانســاس عــام  .1910وهــذا ال يعنــي ّ
صحفييــن قبــل ذلــك التّاريــخ
أن ال ّ
لــم تكــن لهــم قيــم وأخالقيــات مهنيــة .وقــد شــهد النّصــف األول مــن القــرن الماضــي ،ظهــور العديــد مــن المواثيــق األخالقيــة
ســويد عــام  ،1916وفرنســا عــام  ،1918وميثــاق رؤســـاء تحريــر
منهــا علــى ســبيل المثـــال :المواثيـــق التــي ظهــرت فــي ال ّ
صحفييــن األمريكييــن المحترفيــن عــام  ،...1926وهــي مواثيــق قدمــت حلــوالً
الصـــحف األمريكيــة عــام  ،1923وميثــاق ال ّ
للمشــكالت التــي ظهــرت فــي تلــك الفترة(الموســى ،2005 ،ص.)7
ومــا إن حــل النّصــف الثّانــي مــن القــرن العشــرين ،حتــى ظهــرت العديــد مــن المشــكالت التــي نجمــت عــن االحتــكار ،ممــا
أدى إلــى ظهــور جيــل ثــان مــن المواثيــق األخـــاقية ،وذلــك فــي ســبعينيات القــرن الماضــي عنـــدما قامــت معظــم الـ ـدّول
صحفيــة بتحديــث مواثيقهــا األخالقيـــة ،فــي محـــاولة لمواجهــة الكثيــر مــن المشــكالت
والتنظيمــات المهنيـــة والمؤسســات ال ّ
صحافــة واإلعــام ،ومــع ذلــك لــم يتــم التّوصــل إلــى إجمــاع
األخالقيــة التــي ظهــرت نتيجــة المنافســـة الحــادة فــي مجــاالت ال ّ
حقيقــي حــول موضــوع أخالقيــات اإلعالم(الموســى ،2005 ،ص.)8
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عيساني
وفــي العــام  1948أصــدرت هيئــة األمــم المتحــدة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان (اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة
 217ألفــا (د ،)-3المــؤرخ فــي  10كانــون األول/ديســمبر  ،)1948ونــص فــي مادتــه التّاســعة عشــرة علــى :حــق كل فــرد فــي
التّعبيــر عــن آرائــه دون تدخــل ،كمــا نــص علــى حــق الفــرد فــي اســتقاء المعلومــات أو األفــكار ،ونقلهــا دون قيــود (وثيقــة).
سـعَ ْ
ت األمــم المتحــدة فــي ديســمبر  1966مــن إطــار حريــة التّعبيــر ،وذلــك فــي العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
وو َّ
سياســية (اعتمــد وعــرض للتّصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  2200ألــف(د)-21
وال ّ
المــؤرخ فــي  16كانــون األول/ديســمبر  ،1966وبــدأ تنفيــذه بتاريــخ  23آذار /مــارس  ،1976وفقــا ألحــكام المــادة ،)49
فــي المادتيــن  19 ،18منــه ،لتشــمل :حريــة العقيــدة ،وحريــة اعتنــاق اآلراء ،وحريــة اســتقاء المعلومــات واألفــكار مــن كل
نــوع ونقلها(وثيقــة).
سياسية على(وثيقة):
ونصت المادة  17من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية وال ّ
ســفي أوغيــر قانونــي ،لتد ّخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو
.1
ال يجــوز تعريــض أي شــخص ،علــى نحــو تع ّ
بيتــه أو مراســاته ،وال أليــة حمــات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أوســمعته.
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التّدخل أو المساس.
.2
وشــهد مطلــع السّــبعينات وعلــى امتــداد العقديــن بعــده مــن القــرن الماضــي اإلنطالقــة الحقيقيّــة لموجــة تشــريعات
الخصوصيّــة ،وانطالقــة الموجــة الثانيــة لقوانيــن جرائــم الكمبيوتــر ،والبحــث الجـدِّي لحمايــة برامــج الكمبيوتــر ضمــن نظــام
الملكيّــة الفكريّــة ،وتحديـدًا حــق المؤلــف ،ثــم انطــاق التّدابيــر التّشــريعيّة األولــى فــي هــذا الحقــل؛ وكــذا الموجــة الثّالثــة مــن
التّشــريعات المتصلــة بالكمبيوتــر الخاصــة بحمايــة البرمجيــات التــي تمثّــل المصنّــف األهــم مــن بيــن عناصــر تكنولوجيــا
الرقميّــة ،واتّســاع دائــرة الحمايــة القانونيّــة فــي نطاقهــا.
المعلومــات ،والتــي فتحــت البــاب أمــام مفهــوم المصنَّفــات ّ
وقد أفرزت الموجات التّشريعية هذه ثالثة أنواع من القوانين (مؤتمر ،2012 ،ص:)19
تشريعات الخصوصية(حماية الحق في البيانات ال ّ
شخصية من مخاطر التكنولوجيا).
.1
قوانين جرائم الكمبيوتر(االعتداء على نُ ُ
ظم المعلومات والمعلومات ببُعدها االقتصادي).
.2
تشريعات حماية برامج الكمبيوتر(الملكية الفكرية).
.3
هذه الحقول الثّالثة نشأ كل منها مستقال عن اآلخر ،وفي إطار فرع قانوني مغاير لآلخر:
حقوق اإلنسان (بالنّسبة للخصوصية).
.1
القانون الجزائي (بالنّسبة لجرائم الكمبيوتر).
.2
الملكية الفكرية :حق المؤلف ،وبراءات االختراع (بالنّسبة لحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات).
.3
أمــا عربيــا فقــد أقــرت الـدّول األعضــاء فــي اجتمــاع مجلــس التّعــاون الخليجــي المنعقــد بابوظبــي شــهر نوفمبــر  1986فــي
ســابعة ميثــاق ال ّ
شــرف اإلعالمــي الــذي ينظــم العالقــة بيــن وســائل اإلعــام فــي دول المجلــس واإلعــام الخارجــي،
دورتــه ال ّ
وتــم تطويــر وتحديــث مضامينــه فــي ال ـدّورة التاســعة عشــرة للمجلــس بأبوظبــي ،كذلــك شــهر ديســمبر  ،1998وقــد أكــد
علــى وســائل إعــام دول المجلــس تحــري الموضوعيــة فــي مــا يــذاع وينشــر ،ورفــض أســاليب اإلثــارة والتّجريــح ال ّ
شــخصي
ودعــم قضايــا التنميــة فــي الـدّول األعضاء(ميثــاق ال ّ
شــرف اإلعالمــي.)1998 ،
وقــد اجتهــد المختصــون فــي مجــال اإلعــام وتقنيــة المعلومــات لوضــع أطــر وضوابــط أخالقيــة تحكــم التّعامل مــع المعلومات
وكيفيــة اســتخدامها ،وقــد شــملت هــذه األطر اآلتــي (الهــوش ،2005 ،ص:)194
توخي األمانة العلمية والدّقة في النّقل والنّشر واإلحالة.
.1
احترام الملكية الفكرية.
.2
احترام الخصوصيات.
.3
إتاحة الوصول إلى المعلومات.
.4
اختيار مصادر المعلومات.
.5
صحافــة اإللكترونيــة مبــادئ وأخالقيــات النّشــر
صــادر عــن االتحــاد العربــي لل ّ
صحفــي اإللكترونــي" ال ّ
وحدد"ميثــاق شــرف ال ّ
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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اإللكترونــي فــي اآلتــي (:)/http://arabuem.com
ـرد والنّقــد ،وإبــداء
•
الدّفــاع عــن مبــادئ الحريــة فــي الحصــول علــى المعلومــات ونشــرها ،وضمــان الحــق فــي الـ ّ
الــرأي والتعليــق عليــه.
•
صور والوثائق.
اتباع وسائل نزيهة في الحصول على المعلومات وال ّ
اعتماد المصادر معروفة الهوية ،والحفاظ عليها وضمان سريتها.
•
عدم االنخراط في حمالت التّشهير ،واالفتراء وتشويه السّمعة.
•
الرشاوى والهبات أو تقديم خدمات صحفية مقابل منافع مالية خاصة.
•
االمتناع عن قبول ّ
الرد للمتضررين.
•
إتاحة حق ّ
ســابقة ســنحدد إجرائيــا "أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة" فــي ثــاث مجموعات
واســتناد إلــى الوثائــق ال ّ
رئيسة:
عدم االعتداء على البيانات ،واحترام حقوق الملكية الفكرية.
.1
احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم ،وتضم خاصة:
.2
االمتناع عن السّب والقذف والتّشهير.
•
االمتناع عن التّهديد واالبتزاز.
•
االمتناع عن االحتيال لالستيالء على ممتلكات الغير.
•
احترام القّيم المجتمعية.
.3
وألجــل اســتجالء أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة فــي دولــة اإلمــارات فقــد قمــت بتصنيــف مــواد
قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتمــادا علــى هــذا التّحديــد ،وقــد أفصحــت
القــراءة التّحليليــة لمجمــوع المواد(فــي كل مجموعــة مــن المجموعــات ســابقة الذّكــر) تركيزهــا علــى توجيه مســتخدمي أدوات
ووســائط االتصــال الجديــدة إلــى االلتــزام بمجموعــة مــن األخالقيــات ،والتّــي يمكــن تضمينهــا فــي ثــاث مجموعــات رئيســة:
(أ)

عدم االعتداء على البيانات واحترام حقوق الملكية الفكرية:

مخطط بياني رقم ( :)3يوضح أساسيات احترام الملكية الفكرية وكل البيانات والمعلومات المملوكة للغير على شبكة اإلنترنت

باالمتناع عن ارتكاب ّ
اللأخالقيّات التّالية:
االمتناع عن الدّخول بطرق غير مشروعة إلى أي جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات
.1
أو إلى نظام إلكتروني مؤتمن أو إلى شبكة معلوماتية ،أو إلى موقع أو أي نظام معلوماتي مباشرة.
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عيساني
ودلّلت على هذه األخالقيات المواد .46 ،34 ،5 ،4 ،3 ،2
(:)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
صت المادة  2مثال على ما يأتي:
فقد ن ّ
 - 1يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد علــى ثالثمائــة ألــف درهــم أو بإحــدى
o
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن دخــل موقــع إلكترونــي أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو شــبكة معلومــات ،أو وســيلة تقنيــة
معلومــات ،بــدون تصريــح أو بتجــاوز حــدود التصريــح ،أو بالبقــاء فيــه بصــورة غيــر مشــروعة.
 - 2تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم وال
o
تتجــاوز ســبعمائة وخمســين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا ترتــب علــى أي واحــد فعــل مــن األفعــال
المنصــوص عليهــا بالفقــرة  1مــن هــذه المــادة إلغــاء أو حــذف أو تدميــر أو إفشــاء أو إتــاف أو تغييــر أو نســخ أو نشــر
أو إعــادة نشــر أي بيانــات أو معلومــات.
 - 3تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم
o
وال تتجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا كانــت البيانــات أو المعلومــات محــل األفعــال الــواردة فــي
الفقــرة  2مــن هــذه المــادة شــخصية.
صــت المــادة  4على":يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال
ون ّ
تتجــاوز مليــون وخمســمائة ألــف درهــم كل مــن دخــل بــدون تصريــح إلــى موقــع إلكترونــي ،أو نظــام معلومــات
إلكترونــي ،أو شــبكة معلوماتيــة ،أو وســيلة تقنيــة معلومــات ،ســواء كان الدخــول بقصــد الحصــول علــى بيانــات
حكوميــة ،أو معلومــات ســرية خاصــة بمنشــأة ماليــة ،أو تجاريــة ،أو إقتصاديــة.
وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس  5ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال
o
تجــاوز  2مليــون درهــم ،إذا تعرضــت هــذه البيانــات أو المعلومــات لإللغــاء أو الحــذف أو اإلتــاف أو التدميــر أو
اإلفشــاء أو التغييــر أو النســخ أو النشــر أو إعــادة النشــر.
صــت المــادة  5على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تتجــاوز ثالثمائــة ألــف
ون ّ
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن دخــل  -بغيــر تصريــح  -موقع ـا ً إلكتروني ـا ً بقصــد تغييــر تصاميمــه أو
إلغائــه أو إتالفــه أو تعديلــه أو شــغل عنوانــه".
وتعتبــر الجريمــة الــواردة فــي المــادة الثّانيــة مــن المرســوم بالقانــون رقــم  5لســنة (: 2012الدّخــول بطــرق غيــر مشــروعة
إلــى أي نظــام معلوماتــي) الخطــوة األولــى مــن خطــوات التّعامــل مــع المواقــع اإللكترونيــة أو أنظمــة المعلومــات اإللكترونية،
أو شــبكات المعلومــات ،أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل تقنيــة المعلومــات" ،ووســائل وأدوات االتصــال الجديــدة" دون
تصريــح ودون وجــه حــق؛ حيــث يبــدأ الجانــي بالدّخــول إليها(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،1ص.)16
.2

االمتناع عن تزوير ،إتالف ،تغيير ،االستيالء ،االحتيال ،اإلعاقة ،الت ّ ّ
عطل ،التّنصت ،االلتقاط ،االعتراض عمدا ،النّشر،
اإلرسال ،التّخزين لمستندات أو سجالت أو توقيعات إلكترونية أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمن
أو موقع أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني.
ودلّلت على هذه األخالقيات :المواد .39 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،6
(:)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
ســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم
صــت المــادة  6مثــا على":يعاقــب بال ّ
فقــد ن ّ
وال تجــاوز ســبعمائة وخمســين ألــف درهــم كل مــن زور مســتندا ً إلكتروني ـا ً مــن مســتندات الحكومــة االتحاديــة أو
المحليــة أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة االتحاديــة أو المحليــة ،وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن
مائــة ألــف درهــم وال تجــاوز ثالثمائــة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا وقــع التزويــر فــي مســتندات جهــة
غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة ،ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة لجريمــة التزويــر،
بحســب األحــوال ،مــن اســتعمل المســتند اإللكترونــي المــزور مــع علمــه بتزويــره".
ونصــت المــادة  10على":يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة
ألــف درهــم وال تجــاوز ثالثــة مالييــن درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أدخــل عمــدا ً وبــدون تصريــح
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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برنامــج معلوماتــي إلــى الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،وأدى
ذلــك إلــى إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا أو تدميــر أو مســح أو حــذف أو إتــاف أو تغييــر البرنامــج أو النظــام أو
الموقــع اإللكترونــي أو البيانــات أو المعلومــات ،وتكــون العقوبــة الســجن والغرامــة التــي ال تجــاوز خمســمائة ألــف
درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا لــم تتحقــق النتيجــة.
وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن عــن أي فعــل عمــدي يقصــد بــه إغــراق البريــد
اإللكترونــي بالرســائل وإيقافــه عــن العمــل أو تعطيلــه أو إتــاف محتوياتــه".
صــت المــادة  14على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســمائة
ون ّ
ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حصــل ،بــدون تصريــح ،علــى رقــم ســري أو شــيفرة أو كلمــة مــرور
أو أيــة وســيلة أخــرى للدخــول إلــى وســيلة تقنيــة معلومــات ،أو موقــع إلكترونــي ،أو نظــام معلومــات إلكترونــي ،أو
شــبكة معلوماتيــة ،أو معلومــات إلكترونيــة ،ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أعــد أو صمــم أو أنتــج أو بــاع أو اشــترى
روج بــأي طريقــة
أو اســتورد أو عــرض للبيــع أو أتــاح أي برنامــج معلوماتــي أو أيــة وســيلة تقنيــة معلومــات ،أو ّ
روابــط لمواقــع إلكترونيــة أو برنامــج معلوماتــي ،أو أيــة وســيلة تقنيــة معلومــات مصممــة ألغــراض ارتــكاب أو
تســهيل أو التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون".
وتعــد حمايــة الحقــوق الفكريــة فــي عصــر المعلومــات أمــرا ً مهمـاً ،ألن عمليــة النّســخ أصبحــت ســهلة ،وقــد أظهــر اســتخدام
األنترنــت مشــكالت قانونيــة متعــددة مــن بينهــا مــا يتعلــق بكيفيــة حمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة المتاحــة عبــر الشــبكة،
ومــن أهــم اإلشــكاليات التــي تواجــه حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي اإلعــام الجديــد :نســخ البرامــج ،انتحــال النّصــوص والصــور
والصوتيــات والفيديوهــات.
ونظــرا ً لقصــور اتفاقيــة برن(تعديــل  )1971فــي تقديــم حلــول لتلــك المشــكالت حيــث إنهــا لــم تعالــج النشــر اإللكترونــي
للمصنفــات الفنيــة واألدبيــة ،فقــد دعــت الحاجــة إلــى البحــث عــن حلــول لمواجهــة مــا أفــرزه هــذا التطــور مــن مشــكالت،
واتجهــت الجهــود الدّوليــة التــي بذلــت تحــت مظلــة الويبــو فــي أول األمــر إلــى العمــل علــى إدخــال تعديــات علــى اتفاقيــة
بــرن لعــاج مــا أظهــره النّشــر اإللكترونــي للمصنفــات عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن مشــكالت ،ثــم ظهــر فــي مرحلــة متقدمــة
مــن المفاوضــات التــي جــرت بيــن الــدول تحــت مظلــة الويبــو أن مــن األفضــل إصــدار اتفاقيــة جديــدة إلتاحــة قــدر أكبــر
مــن المرونــة فــي تلبيــة رغبــات الــدول األعضــاء فــي الويبــو ،وهــو مــا تســمح بــه المــادة  20مــن اتفاقيــة بــرن التــي تجيــز
للـدّول األعضــاء فــي اتحــاد بــرن أن تبــرم فيمــا بينهــا اتفاقيــات خاصــة طالمــا ّ
أن تلــك االتفاقيــات تمنــح للمؤلفيــن حقوقـا ً تفــوق
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة برن(عواشــرية ،2013 ،ص.)104
وهكــذا جــاءت اتفاقيــة الويبــو لحمايــة حقــوق التّأليــف كاتفــاق خــاص وفقــا للمعنــى الــوارد فــي المــادة ( )20مــن اتفاقيــة بــرن
لإلعــاء مــن نطــاق حــدود الحمايــة المقــررة لحــق المؤلــف علــى المصنفــات األدبيــة والفنيــة ،وعــززت مــن مكانتهــا عندمــا
نصــت فــي مادتهــا األولــى ضــرورة التــزام ال ـدّول الموقعــة عليهــا بالمــواد األساســية فــي اتفاقيــة بــرن ومنهــا المــواد مــن
( )21-1وملحــق اتفاقيــة بــرن.
وقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي شــأن المصنفــات الفكريــة وحقــوق المؤلــف القانــون االتحــادي رقــم ()40
لســنة  ،1992وقــد شــمل هــذا القانــون برامــج الحاســب اآللــي مــن خــال مــا ورد فــي البــاب األول مــن المــادة الثّانيــة الفقــرة
/2ز ،التــي نصــت علــى ّ
ســينمائية والتّلفزيونيــة واإلذاعيــة ،واألعمــال
أن الحمايــة تشــمل المصنفــات اآلتيــة ":المصنفــات ال ّ
االبتكاريــة الســمعية والبصريــة وبرامــج الحاســوب.
وعـدّل القانــون بالقانــون االتحــادي رقــم( )7لســنة  2002فــي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة ،ونــص فــي الفقــرة
 2مــن المــادة الثالثــة فــي الفصــل األول منــه علــى ّ
أن "برامــج الحاســب وتطبيقاتهــا ،وقواعــد البيانــات ،ومايمثلهــا مــن
مصنفــات" ،تتمتــع بالحمايــة المقــررة فــي هــذا القانــون ،إذا وقــع االعتــداء عليهــا داخــل الدّولــة.
وعـدّ المشــرع اإلمارتــي -فــي هــذا القانــون -مخالفــة نصــوص الحمايــة الفكريــة لبرامــج الحاســب اآللــي جرائــم يعاقــب عليهــا
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ســابع (اإلجــراءات التّحفظيــة والعقوبــات) علــى ":مــع عــدم
القانــون بعقوبــة جنائيــة ،فقــد نصــت المــادة( )37فــي الفصــل ال ّ
اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي أي قانــون آخــر ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهرين وبالغرامـــة التــي ال تقــل عــن
عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى خمســين ألــف درهــم ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ،كل مــن قــام بغيــر إذن كتابــي مــن
المؤلــف أو صاحــب الحــق المجــاور أو خلفهمــا بــأي مــن األفعــال اآلتيــة ":
االعتداء على حـق مـن الحقوق األدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا القانون بما
-1
في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون في متناول
الجمهور سوا ًء عبر أجهزة الحاسب أو شبكات اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات االتصاالت أو غيرها من الطرق
أو الوسائل األخرى.
وتتعــدد العقوبــة المنصــوص عليهــا فـــي هــذه المــادة بتعــدد المصنفــات أو األداءات أو البرامــج أو التســجيالت محــل الجريمــة.
ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة مــرة
أخرى.
ونصــت المــادة ( )38منــه علــى ":مــع عـــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي أي قانــون آخــر ،يعاقــب بالحـــبس لمــدة ال
تقــل عــن ثالثــة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم مــن ارتكــب
أي مــن األفعــال اآلتيــة:
التّصنيـع أو االستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول ألي مصنف أو نسخ مقلدة أو أليـة أجهزة أو
.1
وسائل أو أدوات مصممـة أو ُمعدة خصيصا ً للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق
المجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظـة على جودة نقاء معينة للنسخ.
التّعطيل أو التّعييب دون وجه حق ألي حماية تقنية أومعلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا
.2
القانون.
تحميل أو تخزين الحاسب بأية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو
.3
صاحب الحق أو خلفهما .
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن تسعة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة ً أخرى.
(ب)

احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم:

مخطط بياني رقم ( :)4يوضح أساسيات احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية في نظام "مكافحة
جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
ـرف الخصوصيــة بـــأنها حــق األفــراد فــي عدم اإلفشــاء أو نشــر معلومــات عنهم ،ومــن أهم األمــور المتعلقــة بالخصوصية:
تعـ ّ
صحيــة ،االتصــاالت ال ّ
شــخصية ،المعلومــات العامــة .وقــد نــص قانــون
المعامــات الماليــة ،ال ّ
ســجالت اإلجراميــة ،الجوانــب ال ّ
الخصوصيــة لعــام  1974رقــم  93/59علــى ما يلي(مــروة ،2016 ،ص:)210
" ال يجــوز ألي وكالــة أن تكشــف عــن أي ســجل وارد فــي نظــام الســجالت بــأي وســيلة اتصــال إلــى أي شــخص أو إلــى
وكالــة أخــرى ،إال بنــاء علــى طلــب كتابــي مقــدم مــن الشــخص المعنــي ،أو بموافقــة خطيــة مســبقة منــه".
ســياق إلــى أيــة وســيلة لالتصــال ،ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفوية أو إلكترونيــة أو ميكانيكيــة.
ويشــير اإلفصــاح فــي هــذا ال ّ
وينــص هــذا علــى أنــه يحظــر علــى الــوكاالت أن تعطــي معلومــات الشــخص أو تكشــف عنهــا دون الحصــول علــى موافقــة
الفــرد علــى اإلفــراج عــن تلــك المعلومــات .ومــع ذلــك ،فإنــه يقــع علــى الفــرد إلثبــات أن الكشــف غيــر المشــروع ،أو الكشــف
بشــكل عــام ،قــد حــدث بســبب مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مثــل فيســبوك طلــب اإلذن عندمــا يطلــب تطبيــق جهــة خارجيــة
معلومــات المســتخدم.
وبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن علــى المؤتمــر األول Computers, Freedom & Privacy (March 26-28, 1991 in
 ، )Burlingame, CAقــام مجموعــة مــن المعنييــن بقضيــة الدّفــاع عــن الخصوصيــة ،وعلمــاء الكومبيوتــر بوضــع وثيقــة
عرفــت باســم  .Bill of rightsل ّخصــت حقــوق المســتخدمين
تتضمــن حقــوق مســتخدمي شــبكات التّواصــل االجتماعــيُ ،
( ، A Social Network Users Bill (of Rightsفــي مجموعــة مــن النّقــاط هــي:)https://bill-of-rights.ello.co( :
األمانة :احترام سياسة الخصوصية وشروط الخدمة.
.1
الوضوح :ضمان سهولة فهم سياسات وشروط الخدمة.
.2
حرية التّعبير :عدم فرض أي رقابة دون مبرر أو سياسة واضحة.
.3
التّمكين :دعم التقنيات التي تعزز الخصوصية.
.4
األمــن :أن تعامــل البيانــات الخاصــة بالمســتخدمين بشــكل ســري وآمــن ،وأن يتــم إخطــار المســتخدم إذا تــم المســاس
.5
بهــذه البيانــات أو تعرضــت لالختــراق.
تقليل البيانات :تقليل والحد من حجم المعلومات المطلوبة ،والتي يتم مشاركتها مع اآلخرين.
.6
ســماح للمســتخدمين بالتحكــم فــي البيانــات الخاصــة بهــم ،وعــدم مشــاركة هــذه البيانــات مــع اآلخريــن ،مــا
.7
التّحكــم :ال ّ
لــم يوافــق المســتخدم علــى مشــاركتها.
أال يتم تغيير السّياسات الخاصة بمن يمكنه اإلطالع على بيانات المستخدم دون موافقته أوالً.
.8
الحــق فــي اســتخدام أكثــر مــن هويــة :أن يســمح للمســتخدم اســتخدام أكثــر مــن هويــة ،فضـاً عــن اســتخدام األســماء
.9
المســتعارة ،مــع عــدم الربــط بيــن الحســابات المختلفــة دون إذن المســتخدم.
 .10الحــق فــي المعرفــة :اطــاع المســتخدم علــى كيفيــة اســتخدام الموقــع للبيانــات الخاصــة بــه ،والســماح لــه بمعرفــة مــن
لديهــم حــق الوصــول إلــى هــذه المعلومــات.
 .11الحق في المغادرة :أن يسمح الموقع للمستخدم بحذف حسابه ،والبيانات الخاصة به وعدم حفظها بالموقع.
ســلوك
ـرع اإلماراتــي المقصــود بخصوصيــة األشــخاص ،إال أنــه ح ـدّد محــل حمايــة الخصوصيــة مــن ال ّ
ـرف المشـ ّ
ولــم يعـ ّ
اإلجرامــي عبــر أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات فــي عــدد مــن األمور(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،1ص:)23
المحادثات :ويقصد بها األحاديث أو الحوارات.
.1
االتصــاالت :ويقصــد بهــا معلومــات بيــن طرفيــن أو أكثــر عبــر قنــوات االتصــال أو الوســائل التــي يتــم بهــا االتصــال
.2
بيــن األفــراد ومنهــا وســائل تقنيــة المعلومــات.
صوتية :ويقصد بها المحتوى المسموع والمنطوق.
.3
المواد ال ّ
المواد المرئية :ويقصد بها المحتوى المرئي بصريا.
.4
وقد عدّ المشرع اإلماراتي اإلعتداء على الخصوصية المنصوص عليها في المواد  22 ،21 ،20 ،16 ،13 ،12 ،11 ،7 :من
الركن المعنوي فيها صورة القصد
المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة عمدية ،يأخذ ّ
يجرم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خالل أية وسيلة أو
الجنائي العام ،الذي يقوم على عنصري العلم واإلرادة ،وبذلك ّ
وسيط معلوماتي)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws( .
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عيساني
وتوصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد القانــون فــي هــذا اإلطــار إلــى التّدليــل علــى ثــاث أخالقيــات أساســية تحــت مبــدأ
احتــرام خصوصيــات األشــخاص وكرامتهــم ،وهــي:
االمتنــاع عــن السّــب والقــذف والتّشــهير :فهــي تلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة بالتّحلــي
.1
باألخالقيــات التّاليــة:
االمتناع عن سب الغير أو إسناد الوقائع التي تجعلهم محال للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين .
.1
االمتنــاع عــن اســتراق السّــمع ،اعتــراض ،تســجيل ،نقــل ،بــث ،إفشــاء محادثــات أو اتصــاالت أو مــواد
.2
صوتيــة أو مرئيــة.
وكذلــك االمتنــاع عــن التقــاط صــور الغيــر ،إعــداد صــور إلكترونيــة ،نقلهــا ،كشــفها ،نســخها ،نشــر أخبــار
.3
أوصــور إلكترونيــة أوصــور فوتوغرافيــة أومشــاهد أوتعليقــات أوبيانــات أومعلومــات متعلقــة باألشــخاص
دون إذنهــم أو التّصريــح لهــم بذلــك ولــو كانــت صحيحــة وحقيقيــة.
وقد دلّلت على هذه األخالقيات :المواد .21 ،20
.4
فقــد نصــت المــادة  20على":مــع عــدم اإلخــال بأحــكام جريمــة القــذف المقــررة فــي ال ّ
شــريعة اإلســامية،
يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ســب الغيــر أو أســند إليــه واقعــة مــن شــأنها أن تجعلــه محــا للعقــاب أو
االزدراء مــن قبــل اآلخريــن ،وذلــك باســتخدام شــبكة معلوماتيــة ،أو وســيلة تقنيــة معلومــات.
عــد
فــإذا وقــع الســب أو القــذف فــي حــق موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة بمناســبة أو بســبب تأديــة عملــه ُ
ذلــك ظرفــا مشــددا للجريمــة".
ونصــت المــادة  21علــى ":يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة
.5
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتخدم شــبكة
معلوماتيــة ،أونظــام معلومــات إلكترونــي ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،فــي االعتــداء علــى خصوصية
شــخص فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا بإحــدى الطــرق التاليــة:
اســتراق الســمع ،أواعتــراض ،أوتســجيل أونقــل أو بــث أوإفشــاء محادثــات أواتصــاالت أومــواد
أ.
صوتيــة أومرئيــة.
ب .التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أوكشفها أو نسخها أواالحتفاظ بها.
نشــر أخبــار أو صــور إلكترونيــة أو صــور فوتوغرافيــة أو مشــاهد أو تعليقــات أو بيانــات أو معلومــات
ج.
ولــو كانــت صحيحــة وحقيقيــة.
كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم
.6
وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ،كل مــن اســتخدم نظــام معلومــات إلكترونــي،
أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،إلجــراء أي تعديــل أو معالجــة علــى تســجيل أو صــورة أو مشــهد ،بقصــد
التشــهير أو اإلســاءة إلــى شــخص آخــر ،أو االعتــداء علــى خصوصيتــه أو انتهاكهــا.
ســب والقــذف والتّشــهير أفعــاال ال أخالقيــة مــن منظــور أخالقيــات اإلعــام واالتصــال ،ومواثيــق ال ّ
شــرف اإلعالميــة
ويعــد ال ّ
الركــن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد الجنائي"(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،2ص)16
والمهنيــة " ،وهــي جرائــم عمديــة يتخــذ ّ
ـرع اإلماراتــي ،وتتضمــن كل مــا يعــد خدشــا لشــرف وكرامــة الغيــر ،وقــد يكــون ذلــك بإســناد عيــب معيــن أو
 ،حســب المشـ ّ
نقيصــة مــن النّقائــص.
االمتنــاع عــن التّهديــد واالبتــزاز :وهــي تلــزم كذلــك مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة باالمتنــاع عــن
.2
اســتخدم أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات فــي تهديــد أو ابتــزاز شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لحملــه علــى
القيــام بفعــل أو االمتنــاع عنــه ،ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــادة ": 16يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى
ســنتين والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن
العقوبتيــن كل مــن ابتــز أو هــدد شــخصا آخــر لحملــه علــى القيــام بفعــل أواالمتنــاع عنــه وذلــك باســتخدام شــبكة
معلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات ،وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات إذا كان التهديــد
بارتــكاب جنايــة أو بإســناد أمــور خادشــة للشــرف أو االعتبــار".
ـص المشــرع علــى تجريــم التّهديــد أو االبتــزاز الــذي يحــدث باســتخدام شــبكات المعلومــات ووســائل تقنيــة المعلومــات؛
فقــد نـ ّ
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،

89

أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
حيــث يســتغل بعــض األشــخاص قدرتهــم علــى اســتخدام هــذه الوســائط واألدوات فــي ارتــكاب أعمــال غيــر مشــروعة
كتهديــد وابتــزاز األشــخاص(عبد اللّطيــف ،2014 ،ج ،1ص.)179
االمتنــاع عــن االحتيــال لالســتيالء علــى ممتلــكات الغيــر :أمــوال ،منافــع ،ســندات ،أرقــام أو بيانــات البطاقــات
اإلئتمانيــة ،بيانــات الحســابات المصرفيــة ،معلومــات الفحوصــات والتّشــخيصات الطبيــة.

.3

وقد دلّلت على هذه األخالقيات :المواد .22 ،13 ،12 ،11 ،7
صــت المــادة  7مثــا على":يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن حصــل أو اســتحوذ أو عــدل أو أتلــف أو أفشــى بغيــر
فقــد ن ّ
تصريــح بيانــات أي مســتند إلكترونــي أو معلومــات إلكترونيــة عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو موقــع إلكترونــي أو نظــام
المعلومــات اإللكترونــي أو وســيلة تقنيــة معلومــات وكانــت هــذه البيانــات أو المعلومــات تتعلــق بفحوصــات طبيــة أو تشــخيص
طبــي ،أو عــاج أو رعايــة طبيــة أو ســجالت طبيــة.
ذلــك ّ
أن كثيــرا مــن األفــراد والمؤسســات أضحــت تســتعين بشــبكات ووســائل تقنيــة المعلومــات فــي تســجيل البيانــات
والمعلومــات المتعلقــة بمراجعيهــم وزبائنهــم ،كالمستشــفيات التــي تعتمــد كثيــرا فــي تقديــم خدماتهــا علــى هــذه الوســائط
والتقنيــات؛ ســواء تعلقــت هــذه البيانــات والمعلومــات بتشــخيص األمــراض ،أو عالجهــا ،أو بالرعايــة الطبيــة بصفــة عامــة.
فقــد أتاحــت هــذه الوســائط واألدوات إمكانيــات واســعة ومتعــددة لتســجيل وأرشــفة كــم كبيــر مــن المعلومــات ،ويســرت عمليــة
ترتيبهــا وتنظيمهــا وإرســالها واســترجاعها" ،حيــث يكــون مــن الســهل علــى األطبــاء ومســاعديهم فــي المؤسســات الطبيــة
الرجــوع إلــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالحــاالت المرضيــة لألفــراد المراجعيــن ومتابعــة الحــاالت الخاصــة بهــم أوال
ـرع اإلماراتــي
بــأول ،وأمــام هــذه الفوائــد الكبيــرة لوســائل تقنيــة المعلومــات بالنســبة لألطبــاء والمؤسســات الطبيــة اهتــم المشـ ّ
بحمايــة البيانــات والمعلومــات الطبيــة المتعلقــة بالمريــض مــن االعتــداء عليها"(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،1ص . )92وحقــق
بذلــك أحــد األخالقيــات المهمــة فــي اســتخدام وســائط وأدوات االتصــال الجديــدة ،أال وهــو احتــرام الخصوصيــة والحفــاظ
عليهــا.
ونصــت االمــادة  12على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن توصــل بغيــر حــق ،عــن طريــق
اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات إلــى أرقــام أو بيانــات بطاقــة
ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات مصرفيــة ،أو أيــة وســيلة مــن وســائل الدفــع اإللكترونــي.
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تجــاوز
ثالثمائــة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ،إذا قصــد مــن ذلــك اســتخدام البيانــات واألرقــام فــي الحصــول علــى
أمــوال الغيــر ،أو االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات.
فــإذا توصــل مــن ذلــك إلــى االســتيالء لنفســه أو لغيــره علــى مــال مملــوك للغيــر فيعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن
ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ويعاقــب بــذات العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة كل مــن نشــر أو أعــاد نشــر أرقــام أو بيانــات بطاقــة
ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات مصرفيــة تعــود للغيــر أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل الدفــع
اإللكترونــي.
ونصــت المــادة  13على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال تتجــاوز مليونــي
زور أو قلــد أو نســخ بطاقــة ائتمانيــة أو بطاقــة مدنبــة ،أو أيــة وســيلة
درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ّ
أخــرى مــن وســائل الدفــع اإللكترونــي ،وذلــك باســتخدام إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات  ،أو برنامــج معلوماتــي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
صنــع أو صمــم أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات  ،أو برنامجــا معلوماتيــا ،بقصــد تســهيل أي مــن
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األفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة .
اســتخدم بــدون تصريــح بطاقــة ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو بطاقــة مدنيــة أو أيــة وســائل أخرى للدفــع اإللكتروني،
-2
بقصــد الحصــول لنفســه أو لغيــره علــى أمــوال أو أمــاك الغيــر أو االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات يقدمهــا
الغيــر.
قَ ِبــل التعامــل بهــذه البطاقــات المــزورة أو المقلــدة أو المنســوخة أو غيرهــا مــن وســائل الدفــع اإللكترونــي مــع
-3
علمــه بعــدم مشــروعيتها".
ونصــت المــادة  22على":يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف
درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتخدم -بــدون تصريــح -أيــة شــبكة معلوماتيــة،
أو موقعــا إلكترونيــا ،أو وســيلة تقنيــة معلومــات لكشــف معلومــات ســرية حصــل عليهــا بمناســبة عملــه أو بســببه".
وتبيــن نتائــج المقارنــة بيــن عــدد ومحتــوى المــواد القانونيــة المدلّلــة علــى أخالقيات"احتــرام خصوصيــات األشــخاص
وكرامتهــم" وغيرهــا مــن المــواد في"قانــون مكافحــة تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي أنــه وإن كانــت عــدد المــواد أقــل مــن
غيرهــا( 8مــواد قانوينــة مــن أصــل  51مــادة ،أي بنســبة  16%تقريبــا) ،إال أنّهــا تناولت كل مــا يمكن أن يمــس بالخصوصيات
ال ّ
شــخصية أو يــؤدي إلــى التّعــدي علــى الكرامــة اإلنســانية ،وقــد فرضــت علــى مرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة التــي تمــس
بأمــن وخصوصيــات األشــخاص عقوبــات قاســية.
(ت)

احترام القّيم المجتمعية:

مخطط بياني رقم( :)5يوضح أساسيات احترام القيم المجتمعية حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية في نظام "مكافحة جرائم تقنية
المعلومات" اإلماراتي

وقــد توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى
ـرم المشــرع اإلماراتــي عــدة
التّدليــل علــى خمســة أخالقيــات أساســية تنضــوي تحــت مبــدأ احتــرام القيــم المجتمعيــة ،حيــث جـ ّ
ســلوكيات واألفعــال التــي يرتكبهــا الجنــاة باســتخدام وســائل ووســائط تقنيــات االتصــال والمعلومــات ،والتــي قــد
صــور مــن ال ّ
تمــس بقيــم وأمــن المجتمــع واســتقراره .وتبيــن أرقــام المخطــط البيانــي أعــاه ّ
أن التّشــريع يلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط
االتصــال الجديــدة باحتــرام هــذه القيــم بالتّحلــي باألخالقيــات التّاليــة:
(:)http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws/
االمتناع عن تحريض أو إغواء أي شخص الرتكاب أعمال الدّعارة والفجور أو مساعدته على ذلك ،أو التّرويج
.1
لإلتجار بالبشر ،أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها ،أو تسهيل ذلك في غير األحوال المصرح
بها قانونا ً  ،أو الترويج للمنظمات اإلرهابية أوأفكارها ،أو تمويلها ،أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة ،أوالمتفجرة،
أو أية أدوات تستخدم في األعمال اإلرهابية ،وكذا االمتناع عن الحيازة عمدا على مواد إباحية باستخدام نظام معلومات
إلكتروني ،أو شبكة معلوماتية ،أو موقع إلكتروني ،أوإحدى وسائل تقنية المعلومات.
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
ودلّلت على هذه األخالقيات :المواد .19 ،18 ،17
فقــد نصــت المــادة  17على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال
o
تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف
عليــه أو بــث أو أرســل أو نشــر أو أعــاد نشــر عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار،
وكل مــا مــن شــأنه المســاس بــاآلداب العامــة.
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا ،كل مــن أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد االســتغالل أو التوزيــع أو
o
العــرض علــى الغيــر ،عــن طريــق شــبكة معلوماتيــة مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار ،وكل مــا مــن شــأنه
المســاس بــاآلداب العامــة .
إذا كان موضــوع المحتــوى اإلباحــي حدثــا لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،أو كان مثــل هــذا المحتــوى
o
مصممــا إلغــراء األحــداث فيعاقــب الجانــي بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن
خمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مائــة وخمســين ألــف درهــم.
صــت المــادة  18على":يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة
o
ون ّ
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن حــاز عمــدا مــواد إباحيــة باســتخدام نظــام معلومــات
إلكترونــي ،أو شــبكة معلوماتيــة ،أو موقــع إلكترونــي ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات".
صــت المــادة  19على":يعاقــب بالســجن والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال
o
كمــا ن ّ
تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حــرض أو أغــوى آخــر علــى ارتــكاب الدعــارة أو
الفجــور أو ســاعد علــى ذلــك باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات .وتكــون العقوبــة
الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم إذا كان المجنــي عليــه حدثـا ً
لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره".
االمتنــاع عــن ال ّ
شــائعات أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخبــار أو رســوم كرتونيــة أو أيــة صــور أخــرى مــن شــأنها
تعريــض أمــن الدّولــة ومصالحهــا العليــا للخطــر أو المســاس بالنّظــام العــام ،ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــواد
.44 ،38 ،36 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
ونصــت المــادة  25علــى ":يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن
o
خمســمائة ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم  ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا
إلكترونيــا أوأشــرف عليــه أونشــر معلومــات علــى شــبكة معلوماتيــة أوإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد
االتجــار أو الترويــج لألســلحة الناريــة أو الذخائــر أو المتفجــرات فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا".
صــت المــادة  26مثــا على":يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن
o
ون ّ
مليــون درهــم وال تتجــاوز مليونــي درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف عليــه أو نشــر
معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات ،وذلــك لجماعــة إرهابيــة أو أيــة مجموعــة أو
جمعيــة أو منظمــة أو هيئــة غيــر مشــروعة بقصــد تســهيل االتصــال بقياداتهــا أو أعضائهــا ،أو الســتقطاب
عضويــة لهــا ،أو ترويــج أو تحبيــذ أفكارهــا ،أو تمويــل أنشــطتها ،أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لهــا ،أو
بقصــد نشــر أســاليب تصنيــع األجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات  ،أو أيــة أدوات أخــرى تســتخدم فــي األعمــال
اإلرهابيــة".
صــت المــادة  28على":يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن أنشــأ
o
ون ّ
أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف عليــه أو اســتخدم معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة
معلومــات بقصــد التحريــض علــى أفعــال ،أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخبــار أو رســوم كرتونيــة أو أيــة
صــور أخــرى ،مــن شــأنها تعريــض أمــن الدولــة ومصالحهــا العليــا للخطــر أو المســاس بالنظــام العــام".
صــت المــادة  29على":يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن نشــر
o
ون ّ
معلومــات أو أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات علــى موقــع إلكترونــي أو أيــة شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة
معلومــات بقصــد الســخرية أو اإلضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها
أو نائبــه أو حـ ّكام اإلمــارات أو أوليــاء عهدهــم أو نــواب حــكام اإلمــارات أو علــم الدولــة أو الســام الوطنــي
أو شــعارها أو نشــيدها الوطنــي أو رموزهــا".
صــت المــادة  39على":يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن أي مالــك أو مشــغل لموقــع
o
ون ّ
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o

إلكترونــي أو شــبكة معلوماتيــة خــزن أو أتــاح متعمــدا ً أي محتــوى غيــر قانونــي ،مــع علمــه بذلــك ،أو لــم
يبــادر بإزالــة أو منــع الدخــول إلــى هــذا المحتــوى غيــر القانونــي خــال المهلــة المحــددة فــي اإلشــعار الخطــي
الموجــه لــه مــن الجهــات المختصــة والــذي يفيــد بعــدم قانونيــة المحتــوى وأنــه متــاح علــى الموقــع اإللكترونــي
أو شــبكة المعلوماتيــة".
صــت المــادة المــادة  44على":تعتبــر الجرائــم الــواردة فــي المــواد ()38 ، 30 ، 29 ، 28 ، 26 ، 24 ، 4
ون ّ
مــن هــذا المرســوم بقانــون مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،كمــا تعتبــر مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة،
أي جريمــة منصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا ارتكبــت لحســاب أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة أوأي
جماعــة إرهابيــة أومجموعــة أوجمعيــة أومنظمــة أوهيئــة غيــر مشــروعة.

االمتنــاع عــن إنشــاء أو إدارة موقــع إلكترونــي أو األشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى ال ّ
شــبكة المعلوماتيــة أو
.3
ي مــن األفعــال التاليــة التــي تمــس بأمــن وقيــم المجتمــع ومؤسســاته:
وســيلة تقنيــة معلومــات لتســهيل ارتــكاب أ ّ
اإلتجار في البشر أو األعضاء البشرية.
•
تحويل األموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
•
االســتخدام العمــد لشــبكة معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي ،أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،أي
•
مــن األفعــال اآلتيــة ،إضافــة إلــى الفعــل السّــابق.
إخفــاء أو تمويــه حقيقــة األمــوال غيــر المشــروعة أو مصدرهــا أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أو
•
ملكيتهــا ،واكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام األمــوال غيــر المشــروعة مــع العلــم بعــدم مشــروعية مصدرهــا.
صت المادة  37على:
وقد دلّلت على هذه األخالقيات المواد ،37 ،23:فقد ن ّ
"مــع مراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون غســل األمــوال ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســبع
ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال تجــاوز مليونــي درهــم كل مــن أتــى عمــداً ،باســتخدام
شــبكة معلوماتيــة ،أونظــام معلومــات إلكترونــي ،أوإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،أيــا مــن األفعــال اآلتيــة:
تحويل األموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
إخفاء أو تمويه حقيقة األموال غير المشروعة أومصدرها أوحركتها أوالحقوق المتعلقة بها أوملكيتها.
اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة
o
المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات لتســهيل ارتــكاب أي مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن
هــذه المــادة أو للتحريــض عليهــا".

االمتنــاع عــن نشــر أفــكار الكراهيــة والعنصريــة أو التّرويــج ألي برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة أو
.4
ســلم االجتماعــي ،أو اإلخــال بالنظــام العــام
الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة ،أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو ال ّ
أو اآلداب العامــة.
ومــن أمثلــة اســتخدام وســائل تقنيــة المعلومــات فــي ذلــك عــرض إعالنــات بوســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات ،أو
صــور تكــون مخلــة بــاآلداب العامــة أو مخالفــة للنّظــام العــام ،أو نشــر معلومــات تــروج لإلجهــاض ،أو إقامــة عالقــات
جنســية مــع النّســاء والتّحريــض علــى الفجــور والدّعــارة مثال(عبــد اللّطيــف ،2014 ،ج ،2ص.)50
ودلّلت على هذه األخالقيات :المادة  24فقط.
" يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن
أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة
المعلومــات للترويــج أو التحبيــذ ألي برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة أو الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة
أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســلم االجتماعــي أو اإلخــال بالنظــام العــام أو اآلداب العامــة.
.5

الرســل واألنبيــاء ،وإلــى أحــد المقدّســات أوال ّ
شــعائر اإلســامية ،أو أحــد
االمتنــاع عــن اإلســاءة للـذّات اإللهيــة أولــذات ّ
شــعائر المقــررة فــي األديــان األخــرى متــى كانــت هــذه المقدســات وال ّ
المقدســات أو ال ّ
شــعائر مصونــة وفق ـا ً ألحــكام
ال ّ
صهــا
شــريعة اإلســامية ،واالمتنــاع عــن تحســين المعاصــي ،ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــادة  ، 35وجــاء ن ّ
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
كالتّالــي:
"مــع عــدم اإلخــال باألحــكام المقــررة فــي الشــريعة اإلســامية ،يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب عــن طريــق الشــبكة
المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات أو علــى موقــع إلكترونــي ،إحــدى الجرائــم التاليــة:
اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر اإلسالمية.
)1
اإلســاءة إلــى أحــد المقدســات أو الشــعائر المقــررة فــي األديــان األخــرى متــى كانــت هــذه المقدســات وال ّ
شــعائر
)2
مصونــة وفقــا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
سب أحد األديان السماوية المعترف بها.
)3
تحسين المعاصي أو الحث عليها أو الترويج لها.
)4
وإذا تضمنــت الجريمــة إســاءة للــذات اإللهيــة أو لــذات الرســل واألنبيــاء أو كانــت مناهضــة للديــن اإلســامي أو جرحـا ً
o
لألســس والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا ،أوناهــض أوجــرح مــا علــم مــن شــعائر وأحــكام الديــن اإلســامي بالضــرورة،
أو نــال مــن الديــن اإلســامي ،أو ب ّ
شــر بغيــره أو دعــا إلــى مذهــب أو فكــرة تنطــوي علــى شــيء ممــا تقــدم أو حبــذ
لذلــك أو روج لــه ،فيعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات.

نتائج الدّراسة:
توصلت الدّراسة إلى النّتائج التّالية:
صـ َل فــي كثيــر
اشــتمل التّشــريع اإلماراتــي بشــأن"مكافحة جرائــم تقنيــة المعلومــات" ،علــى  51مــادة قانونيــة ،وقــد ف َّ
ـرع اإلماراتــي الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالدّخــول إلــى أنظمــة
مــن الجرائــم اإللكترونيــة وعقوباتهــا؛ فصــاغ المشـ ّ
تقنيــة المعلومــات مثــا فــي  13مــادة .وصــاغ الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالتّعــدي علــى خصوصيــات األشــخاص
وممتلكاتهــم فــي  8مــواد .وصــاغ الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالتّعــدي علــى قيــم المجتمــع ومكتســباته فــي  19مــادة.
جــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" بأســاليب تدفــع المســتخدم إلــى
التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة ،أو أيــة تقنيــة مــن
تقنيــات المعلومــات األخــرى.
توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
إلــى التّدليــل علــى اثنيــن مــن األخالقيــات تنضــوي تحــت مبــدأ عــدم اإلعتــداء علــى البيانــات واحتــرام الملكيــة
الفكريــة ،وهــي:
االمتنــاع عــن الدّخــول بطــرق غيــر مشــروعة إلــى أي جهــاز حاســب آلــي أو إلــى نظامــه أو إلــى نظــام
أ.
معالجــة إلكترونيــة للبيانــات أو إلــى نظــام إلكترونــي مؤتمــن أو إلــى شــبكة معلوماتيــة ،أو إلــى موقــع أو أي
نظــام معلوماتــي مباشــرة ،وقــد دلّلــت علــى هــذه األخالقيــات المــواد التّاليــة.46 ،34 ،5 ،4 ،3 ،2 :
ب .االمتنــاع عــن تزويــر ،إتــاف ،تغييــر ،اإلســتيالء ،االحتيــال ،اإلعاقــة ،الت ّ ّ
عطــل ،التّنصــت ،االلتقــاط،
االعتــراض عمــدا ،النّشــر ،اإلرســال ،التّخزيــن لمســتندات أو ســجالت أو توقيعــات إلكترونيــة أو نظــام
معالجــة إلكترونيــة للبيانــات أو نظــام إلكترونــي مؤتمــن أو موقــع أو نظــام حاســب آلــي أو نظــام إلكترونــي،
وقــد دلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــواد.39 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،6 :
توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلى
التّدليــل علــى ثالثــة أخالقيــات أساســية تنضــوي تحــت مبــدأ احتــرام خصوصيــات األشــخاص وكرامتهــم ،هــي:
ســب والقــذف والتّشــهير :فهــي تلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة بالتّحلــي
♦
االمتنــاع عــن ال ّ
باألخالقيــات التّاليــة:
االمتنــاع عــن ســب الغيــر أو إســناد الوقائــع التــي تجعلهــم محــا للعقــاب أو االزدراء مــن قبــل اآلخرين
•
.
ســمع ،اعتــراض ،تســجيل ،نقــل ،بــث ،إفشــاء محادثــات أو اتصــاالت أو مــواد
•
االمتنــاع عــن اســترق ال ّ
صوتيــة أو مرئيــة.
وكــذا االمتنــاع عــن إلتقــاط صــور الغيــر ،إعــداد صــور إلكترونيــة ،نقلهــا ،كشــفها ،نســخها ،نشــر
•

.1

.2

.3

.4
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.5

أخبــار أوصــور إلكترونيــة أوصــور فوتوغرافيــة أومشــاهد أوتعليقــات أوبيانــات أومعلومــات متعلقــة
باألشــخاص دون إذنهــم أو التّصريــح لهــم بذلــك ولــو كانــت صحيحــة وحقيقيــة.
وقد دلّلت على هذه األخالقيات :المواد .21 ،20
•
االمتنــاع عــن التّهديــد واالبتــزاز :وهــي تلــزم كذلــك مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة باالمتنــاع
♦
عــن اســتخدم أي وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات فــي تهديــد أو ابتــزاز شــخص طبيعــي أو اعتبــاري
لحملــه علــى القيــام بفعــل أو االمتنــاع عنــه ،ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــادة .16
االمتنــاع عــن االحتيــال لالســتيالء علــى ممتلــكات الغيــر :أمــوال ،منافــع ،ســندات ،أرقــام أو بيانــات البطاقــات
♦
االئتمانيــة ،بيانــات الحســابات المصرفيــة ،معلومــات الفحوصــات والتّشــخيصات الطبيــة ،وقــد دلّلــت علــى
هــذه األخالقيــات :المــواد .22 ،13 ،12 ،11 ،7
كمــا توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي إلــى التّدليــل علــى خمســة
أخالقيــات أساســية تنضــوي تحــت مبــدأ احتــرام القيــم المجتمعيــة ،وتبيــن أن التّشــريع يلزم مســتخدمي أدوات ووســائط
االتصــال الجديــدة باحتــرام هــذه القيــم بالتّحلــي باألخالقيــات التّاليــة:
االمتنــاع عــن تحريــض أو إغــواء أي شــخص الرتــكاب أعمــال الدّعــارة والفجــور أو مســاعدته علــى ذلــك،
♦
أو التّرويــج لإلتجــار بالبشــر ،أو ترويــج المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة ومــا فــي حكمهــا ،أو تســهيل ذلــك
فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونـا ً  ،أو الترويــج للمنظمــات اإلرهابيــة أوأفكارهــا ،أو تمويلهــا ،أو نشــر
كيفيــة تصنيــع األجهــزة الحارقــة ،أوالمتفجــرة ،أو أيــة أدوات تســتخدم فــي األعمــال اإلرهابيــة ،وكــذا االمتنــاع
عــن الحيــازة عمــدا علــى مــواد إباحيــة باســتخدام نظــام معلومــات إلكترونــي ،أو شــبكة معلوماتيــة ،أو موقــع
إلكترونــي ،أوإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ،ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــواد .19 ،18 ،17
االمتنــاع عــن ال ّ
شــائعات أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخبــار أو رســوم كرتونيــة أو أي صــور أخــرى،
♦
مــن شــأنها تعريــض أمــن الدّولــة ومصالحهــا العليــا للخطــر أو المســاس بالنّظــام العــام ،ودلّلــت علــى هــذه
األخالقيــات :المــواد .44 ،38 ،36 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
االمتنــاع عــن إنشــاء أو إدارة موقــع إلكترونــي أو األشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى ال ّ
شــبكة المعلوماتيــة
♦
أو وســيلة تقنيــة معلومــات لتســهيل ارتــكاب أي مــن األفعــال التــي تمــس بأمــن وقيــم المجتمــع ومؤسســاته كـــ:
اإلتجار في البشر أو األعضاء البشرية.
•
تحويــل األمــوال غيــر المشــروعة أو نقلهــا أو إيداعهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه المصــدر غير المشــروع
•
لهــا.
أتــى عمــداً -باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة
•
المعلومــات -أيــا مــن األفعــال اآلتيــة ،إضافــة إلــى الفعــل السّــابق.
إخفــاء أو تمويــه حقيقــة األمــوال غيــر المشــروعة أو مصدرهــا أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا
•
أو ملكيتهــا ،أو اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام األمــوال غيــر المشــروعة مــع العلــم بعــدم مشــروعية
مصدرهــا.
صت المادة  37على:
وقد دلّلت على هذه األخالقيات المواد ،37 ،23:فقد ن ّ
االمتنــاع عــن نشــر أفــكار الكراهيــة والعنصريــة أو التّرويــج ألي برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة
♦
ســلم االجتماعــي ،أو اإلخــال
أو الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة ،أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو ال ّ
بالنظــام العــام أو اآلداب العامــة .ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات :المــادة  24فقــط.
الرسل واألنبياء ،وإلى أحد المقدّسات أوال ّ
شعائر اإلسالمية ،أو أحد
♦
االمتناع عن اإلساءة للذّات اإللهية أو لذات ّ
شعائر المقررة في األديان األخرى متى كانت هذه المقدسات وال ّ
المقدسات أو ال ّ
شعائر مصونة وفقا ً ألحكام
ال ّ
شريعة اإلسالمية ،واالمتناع عن تحسين المعاصي ،ودلّلت على هذه األخالقيات :المادة .35

توصيات الدّراسة:

أفصحــت نتائــج تحليــل مــواد ومحتويــات "قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" عــن دالالت ومؤشــرات معرفيــة
رصينــة (مــن وجهــة نظــري كباحــث) ،يمكــن البنــاء عليهــا فــي دراســات الحقــة لقوانيــن اإلعــام الجديــد وتشــريعاته ،لذلــك
توصــي الدّراســة باآلتــي:
اعتمــاد منهــج تحليــل المحتــوى فــي دراســة الموضــوع مــن المنظــور القانونــي ،وال يُكتفــى فقــط بالدّراســة التّقليديــة
.1
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
المتبعــة فــي الحقــل والمعتمــدة علــى ال ّ
شــرح والتّفســير للمــواد والبنــود ،فهــذا سيســهم كثيــرا فــي تعميــق تنــاول
الموضــوع فــي أبعــاده المعرفيــة والقانونيــة.
تعضيــد الدّراســة بدراســات أخــرى تتنــاول موضــوع أخالقيــات اســتخدام اإلعــام الجديــد وتطبيقاتــه مــن وجهــة نظــر
المســتخدمين ،ومــدى فهمهــم والتزامهــم بتوجيهــات مضاميــن المــواد والمحتويــات فــي القوانيــن والتّشــريعات الناظمــة
لهــا.

.2

مقترحات الدّراسة:
تقترح الدّراسة:
توجيــه الباحثيــن فــي مجــال اإلعــام واالتصــال والتكنولوجيــا المســتخدمة فيهمــا إلــى االهتمــام بدراســة القوانيــن
.1
والتّشــريعات الناظمــة الســتخدامها القُ ْ
طريــة منهــا والمقارنــة ،للمســاهمة فــي رفــد الدّراســات المتخصصــة فــي حقــل
أخالقيــات اإلعــام وتشــريعاته بالبلــدان العربيــة بمصــادر ومراجــع علميــة متخصصــة ومحكمــة.
توجيــه الباحثيــن فــي مجــاالت اإلعــام واالتصــال والقانــون لدراســة قوانيــن اإلعــام الجديــدة والتّقليديــة وتشــريعاتهما
.2
فــي شــكل دراســات بينيــة ،تغطــي كل األبعــاد المعرفيــة للموضــوع.
اعتمــاد هــذه الدّراســات والبحــوث كمقــررات إضافيــة للكتــب المنهجيــة فــي مســاق أخالقيــات اإلعــام وتشــريعاته
.3
يــدرس كمتطلــب إجبــاري فــي أغلــب أقســام وكليــات اإلعــام واالتصــال بالجامعــات العربيــة.
الــذي
ّ

96

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

عيساني

قائمة المصادر والمراجع
.1

.2
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.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13

إدارة الدّراســات والبحــوث (جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة) .دعــاوى الجرائــم اإللكترونيــة وأدلــة إثباتهــا فــي
التّشــريعات العربيــة بيــن الواقــع والمأمــول ،ضمــن فعاليــات المؤتمــر الثالث لرؤســاء المحاكــم العليا(النّقــض ،التّمييز،
التّعقيــب) فــي الـدّول العربيــة المنعقــد فــي الســودان خــال الفتــرة 23ـ25/9/2012م ،الموافق7-9/11/1433هـــ.
ســيبرانية فــي المنطقــة العربيــة :توصيــات
اإلســكوا .)2015(.األمــان فــي الفضــاء الس ـيّبراني ومكافحــة الجرائــم ال ّ
سياســاتية .نيويــورك :األمــم المتحــدة.
حســن ،عبيــد صالح(مديــر مركــز بحــوث شــرطة الشــارقة)(.أكتوبر" .)2015سياســة المشــروع اإلماراتــي لمواجهــة
الجرائــم اإللكترونيــة" .مجلــة الفكــر ال ّ
شــرطي ،المجلــد  ،24العــدد  ،95ص(.)52 - 21
ســياقات ،ط .1تونــس ،المنشــورات
صــادق الحمامــي .)2012(،الميديــا الجديــدة :اإلبســتيمولوجيا واإلشــكاالت وال ّ
ال ّ
الجامعيــة بمنوبــة.
ّ
صــادق ،عبــاس مصطفــى .)2008(.اإلعــام الجديــد :دراســة فــي مداخلــه النظريــة وخصائصــه العامــة ،دار
الشــروق.
ّ
ّ
صالح ،سليمان .)2002(.أخالقيات اإلعالم .الكويت :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
صالــح ،مــروة زيــن العابديــن .)2016 (.الحمايــة القانونيــة الدّوليــة للبيانــات الشــخصية عبــر اإلنترنــت بيــن القانــون
الدولــي االتفاقــي والقانــون الوطنــي .ط .1القاهــرة :مركــز الدراســات العربيــة للنشــر.
ـرازق الموافــي .)2014(.شــرح قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لدولــة اإلمــارات
عبــد اللّطيــف ،عبــد الـ ّ
العربيــة المتحــدة "المرســوم بالقانــون اإلتحــادي رقــم  5لســنة ("2012سلســلة الّدراســات القانونيــة والقضائيــة(.))13
ط .1دبــي :معهــد دبــي القضائــي .ج ،1ج.2
ّ
ّ
صحفيــة.
صحافــة والتعبيــر فــي الــدّول العربيــة فــي ضــوء التشــريعات ال ّ
عبــد المجيــد ،ليلــى .)2002(.حريــة ال ّ
القاهــرة :مركــز الــرأي للدراســات والمعلومــات.
عواشــرية ،رقيــة" .)2013( .الحمايــة القانونيــة للمصنفــات المنشــورة إلكترونيــا فــي ظــل معاهــدة الويبــو لحقــوق
المؤلــف  1996-دراســة تقييميــة" ،مجلــة جيــل حقــوق اإلنســان ،عــدد .)115 ،104( ،1
اللّبــان ،شــريف درويــش" .)2014( .الضّوابــط المهنيــة واألخالقيــة والقانونيــة لإلعــام الجديــد" .مجلــة رؤى
اســتراتيجية ،عــدد يوليــو ،ص(.)135 – 96
الموســى ،عصــام ســليمان ،)2005( .الضّوابــط المهنيــة واألخالقيــة اإلعالميــة لمعالجــة الجريمــة واالنحــراف فــي
الريــاض :مركــز الدّراســات والبحوث(جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة).
المجتمــع العربــيّ .
الهــوش ،أبــو بكــر محمــد" ،)2005( .نحــو ميثــاق أخالقــي لمهنــة المعلومــات فــي الوطــن العربــي" .مجلــة جامعــة
شــارقة للعلــوم ال ّ
ال ّ
شــرعية واإلنســانية ،مجلــد  ،2عــدد ،1ص(.)215 194-

وثائق:

 .14اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
http://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/international/UDHR%20-%20AV.pdf
 .15إعــان المبــادئ؛ بنــاء مجتمــع المعلومــات :تحــد عالمــي فــي األلفيــة الجديــدة ،القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات،
جنيــف  – 2003تونــس  ،2005الوثيقــة ( WSIS-03/GENEVA/DOC/4-A)، 12ديســمبر.2003
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-A.pdf
 .166خطــة العمــل ،القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات ،جنيــف  – 2003تونــس  ،2005الوثيقــة (�WSIS-03/GENE
 VA/DOC/5-A)، 12ديســمبر.2003
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
ttps://www.unicef.org/arabic/crc/files/
 .17العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسّياســية
ccpr_arabic.pdf
 .18قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي،
/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
 .19ميثاق الشرف اإلعالمي لدول مجلس التعاون الخليجي:
اإلصدار األول ،السنة الثانية2018 ،
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أخالق ّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العرب ّية امل ّتحدة
http://www.gcc-sg.org/ar sa/CooperationAndAchievements/Achievements/MediaCoopera�
tion/Thirdtheachievementsofthejointmediawork/Pages/MediaCharterofHonour.aspx
Tunis Agenda for the Information Society World Summit on the Information Society .20
.)Document: WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-E (18 Nov. 2005
.http://www.tjsl.edu/slomansonb/5.2_TunisAgenda.pdf

:مواقع إلكترونية

/http://arabuem.com
/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws
.http://www.computeruser.com/dictionary
http://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/international/UDHR%20-%20
AV.pdf
ttps://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf
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