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التعريف بالمجلة وأهدافها وقواعد النشر فيها

«جملة معهد دب��ي الق�ضائي» تعنى بن�شر البحوث وال��درا��س��ات القانونية املتعلقة بتقنية
املعلومات والعلوم احلديثة ،جملة علمية حمكمة تقبل الن�شر باللغة العربية ،والإجنليزية،
والفرن�سية .وهي جملة يلفت جمال اهتمامها �إىل طبيعة مو�ضوعاتها حيث �أ�ضيفت عبارة
تقنية املعلومات والعلوم احلديثة �إىل كلمة قانونية بهدف الداللة على طبيعة املو�ضوعات
املكونة للبنيان الداخلي للمجلة.
وه��ذه املو�ضوعات هي امل�شكالت القانونية املعا�صرة التي يتحتم بحثها يف �ضوء التقدم
العلمي بطفرتيه :طفرة التقدم يف جمال املعلومات و�شبكة االت�صال ،وطفرة التقدم يف املجال
البيولوجي.
�إذن فعنوان املجلة جاء من ال�سعة وال�شمول �إىل حد كبري .فح�صيلة التطورات العلمية �سريعة
ومتنوعة ،و�أبعادها وانعكا�ساتها على كافة فروع القانون ال فكاك منها.
واملجلة تت�ضمن الأبواب الآتية:
 البحوث والدرا�سات القانونية. االجتهادات الق�ضائية وت�شمل:•التعليق على الأحكام.
•املبادئ القانونية التي ير�سيها الق�ضاء الإماراتي والق�ضاء املقارن.
 الن�صو�ص القانونية امل�ستحدثة. التقارير العلمية عن الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل. عر�ض الر�سائل اجلامعية والكتب.أهداف المجلة:

 - 1تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية �إجراء البحوث والدرا�سات القانونية املتعلقة بالعلوم
والتقنية املتقدمة.
� - 2إث ��راء العمل الق�ضائي بالبحوث وال��درا� �س��ات القانونية ال�ت��ي تعك�س التطور
الت�شريعي املواكب للتقدم العلمي ،ما يعني القا�ضي يف �أداء عمله وتو�سيع مداركه وزيادة
ح�صيلته املعلوماتية.
 - 3العمل على تن�شيط االجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء من خالل ن�شر الدرا�سات والبحوث
واملقاالت املعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي.
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� - 4إمداد املحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم يف تطوير الق�ضاء يف
�إطار تعاون مثمر بني الفقه والق�ضاء.
 - 5االهتمام بالدرا�سة القانونية املقارنة للقوانني و�أحكام الق�ضاء لالطالع على اخلربات
الأجنبية وطريقة معاجلتها للم�شكالت القانونية الناجتة عن انعكا�سات وت�أثري التقدم العلمي،
مع مراعاة قيم املجتمع وم�صاحله.
 - 6االهتمام بدرا�سة الت�شريعات املكملة التي تعك�س جتاوب امل�شرع مع التقدم العلمي بغر�ض
رفع ما قد يكون من تناق�ض بني ن�صو�صها �أو بينها وبني غريها من ت�شريعات ،فالتحديث
الت�شريعي لأي قانون يجب �أن يكون نتاج تركيب علمي متنا�سق.
 - 7قيام املعهد ب��إح��دى مهامه على وج��ه فعال و�سريع يف �إم��داد ال��دوائ��ر املعنية بنتائج
الدرا�سات والبحوث التي ميكن �أن تفيد تلك الدوائر يف ت�شخي�ص امل�شكالت التي يعك�سها التقدم
العلمي وتقدمي احللول املقرتحة ..وخا�صة يف حاالت اال�ستعجال ،حيث يلزم �سرعة التدخل
الت�شريعي حتت ت�أثري هذا اال�ستعجال.
� - 8إثراء املكتبة القانونية ب�صفة خا�صة واملكتبة العربية ب�صفة عامة ،لي�س فقط بالبحوث
والدرا�سات املتعلقة بتقنية املعلومات والعلوم احلديثة ،بل وبنتائج وتقومي هذه الدرا�سات يف
�ضوء ما ي�سفر عنه التطبيق العملي.
قواعد النشر في المجلة

الن�شر باملجلة يتم وفق ًا للقواعد التالية:

� - 1أن يت�سم البحث بالعمق والأ�صالة والرثاء املعريف.
 - 2االلتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.
 - 3يجب �أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة الرتقيم املتعارف
عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي حتتاج �إىل �ضبط ،وتقوم هيئة التحرير باملراجعة
اللغوية والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
� - 4أن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو مت �إر�ساله للن�شر يف غري املعهد،
ويثبت ذلك ب�إقرار من الباحث.
 - 5يقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع
من خالله.
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� - 6أال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة على � 40صفحة من احلجم العادي ()A4
ويجوز يف بع�ض احلاالت التغا�ضي عن هذا ال�شرط �إذا كان تق�سيم البحث �إىل ق�سمني �أو �أكرث
ي�ؤدي �إىل الإخالل بوحدة البحث.
 - 7يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله رد املجلة.
 - 8يرفق الباحث بحثه بنبذة ع��ن �سريته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل ورق��م الهاتف،
والفاك�س (�إن وجد) والربيد الإلكرتوين.
 - 9تخ�ضع البحوث التي ترد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�صني للحكم على
�أ�صالتها وجديتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من عدمه.
 - 10مينح كل باحث خم�س ن�سخ من العدد املن�شور فيه بحثه.
 - 11مينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تقرر �صالحيتها للن�شر ويقوم املعهد بن�شرها.
 - 12ت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي ،وال يحق للباحث �إعادة
ن�شرها يف مكان �آخر دون احل�صول على موافقة كتابية من املعهد.
 - 13للمعهد احلق يف ترجمة البحث �أو �أجزاء منه ومبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه
متى اقت�ضت الظروف ذلك ،ومبا ال يخل بفحوى املادة العلمية.
� - 14أ�صول البحوث التي ت�صل �إىل املجلة ال ترد �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.
 - 15تر�سل البحوث بعنوان رئي�س حترير املجلة �ص ب  28552دبي ،دولة الإمارات العربية
املتحدة� ،أو على الربيد الإلكرتوين . research@dji.gov.ae

�أولوية وترتيب الن�شر:

 املو�ضوعات املرتبطة بدولة الإمارات العربية املتحدة. تاريخ و�صول البحث لرئي�س حترير املجلة. تنوع مو�ضوعات البحث. -ترتيب البحوث يف املجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
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تقديم
بقلم :القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير

alsumaitijh@dji.gov.ae

ونحن نقدم للباحث الإم��ارات��ي خا�صة والعربي عامة ،العدد الثاين من جملة
معهد دبي الق�ضائي ،العلمية املحكمة والتي تعنى بن�شر البحوث والدرا�سات القانونية
املتعلقة بتقنية املعلومات وال�ع�ل��وم احل��دي�ث��ة ،نقر ب ��أن ا�ستقبال املجتمع القانوين
الإم��ارات��ي والأ�سرة العدلية العربية للإ�صدار الأول من جملتنا هذه كان ا�ستقبا ًال
ب��دد ك��ل امل �خ��اوف ال�ت��ي ح��ذرت�ن��ا م��ن �أن نخ�ص�ص جملة علمية حمكمة ملو�ضوعات
القانون املتعلقة بتقنية املعلومات والعلوم احلديثة ،وتنوعت املخاوف والتحذيرات
من عدم متكننا من العثور على مقاالت تعالج اجلوانب التقنية املرتبطة بالقانون
لندرة مراجعها بالإ�ضافة لتطور البنية املعلوماتية والتقنية لي�س كل يوم بل �ساعة
بعد �ساعة �أو �أقل ،ولكننا �آثرنا �أن يكون �إ�صدارنا متفرداً يف جماله ومو�ضوعاته ،بل
�سعينا لأن تكون جملتنا هي امللج�أ الأول واملن�صة الرئي�سة عربياً و�إقليمياً التي ي�سعى
الباحث اجلاد لإطالق �أبحاثه العلمية احلديثة منها ،فما �أكرث املجالت املحكمة التي
يذخر بها عاملنا العربي وكلها بال �شك ذات قيمة علمية كبرية �شكلت على مدار �سنوات
طوال الوجدان القانوين العربي ،ونفعته ب�آالف الأبحاث والدرا�سات القيمة ،ولكننا
بحثنا عن التميز ،ولذلك اخرتنا جمال التخ�ص�ص املرتبط بتقنية املعلومات والعلوم
احلديثة ،وما ي�صل �إلينا من �أبحاث ودرا�سات متنوعة كماً وع��دداً من كافة الأقطار
العربية ،لهو �أ�صدق م�ؤ�شر على �أن املكتبة العربية وميدان البحث العلمي مييل وبقوة
نحو التخ�ص�ص املبني على العلوم احلديثة ،ليواكب القانون طفرات العلم احلديث.
كما ال نبالغ يف قولنا :ب�أن انتماءنا لدولة الإمارات العربية املتحدة معقل التميز
العاملي وملدينة دبي منرب الإبداع والريادة ودرة العقد االحتادي حداث ًة ومدني ًة تفر�ض
علينا �أن نكون يف جمالنا متفردين مبدعني نحاول جاهدين مواكبة اخلطى املت�سارعة
الواثقة للدخول للألفية اجلديدة بت�شريعات حديثة ومبادئ و�أحكام ت�ضاهي قوة
ومتانة وروعة عظمة الإن�سان الإماراتي ابن هذه الأر�ض املعطاءة ،نحو التميز واالبتكار،
و�سعياً جاداً لتحقيق ر�ؤية معهدنا يف �أن نكون املركز الإقليمي للتميز القانون والعديل،
حفظ اهلل الإمارات حكاماً و�شعباً وزادهم �إبداعاً وت�ألقاً ،واهلل املوفق وامل�ستعان.

بقلم أ .د .محمد محمد محمد أبو زيد

�أ�ستاذ القانون املدين
مبعهد دبي الق�ضائي

ب�سم اهلل ،وبعونه ،وتوفيقه ،يخرج �إىل النور �إ�صدار جديد من «جملة معهد دبي الق�ضائي» �إنه
العدد الثاين لهذه املجلة ،فيكون حلقة يف حلقات متتابعة ن�شطة ثرية � -إن �شاء اهلل تعاىل  -تواكب
حركة التطور والتحديث التي يتبناها رجال القانون يف خمتلف املجاالت وعلى كافة امل�ستويات.
وح�سناً ،ففي الوقت الذي يوا�صل فيه فريق العمل املخت�ص واملتخ�ص�ص جهده لإ�صدار هذا
العدد ،و�إذ ي�صدر مر�سومان احتاديان مهمان يتعلقان مبجال اهتمام هذه املجلة ..وهما مر�سومان
�شاهدان على مواكبة النه�ضة الت�شريعية يف دولة الإمارات لأحدث التطورات.
املر�سوم الأول:
(((
مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية.
املر�سوم الثاين:
(((
هو مر�سوم بقانون احتادي رقم  5ل�سنة  2012يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
ولعل يف هذين املر�سومني خري دليل على �صحة امل�سار ال��ذي انتهجه معهد دب��ي الق�ضائي
و�إ�صابته فكرة تخ�صي�ص جملة تعنى بن�شر البحوث وال��درا��س��ات القانونية ذات ال�صلة بتقنية
املعلومات والعلوم احلديثة.
لي�س هذا فح�سب ،بل وكما �أ�شرنا يف كلمة العدد الأول من هذه املجلة� ،أن الن�شر من منظور
معهد دبي الق�ضائي ي�أخذ يف االعتبار ما ي�سفر عنه التطور املتالحق للعلوم من م�شكالت قانونية
جديدة يواجهها الفقه ،والق�ضاء والت�شريع بحلول وقواعد م�ستحدثة حتقق م�صالح املجتمع.
( )1من�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد ( 540ملحق) ال�سنة � 42ش�ؤال  1433هـ � -أغ�سط�س � 2012ص 18:9
( )2من�شور باجلريدة الر�سمية ذات العدد ال�سابق �ص 38:19
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وي��أت��ي املر�سوم الأول من��وذج�اً حياً ل��ذل��ك� ،إذ يعالج �إح��دى امل�شكالت املرتتبة على املخاطر
امل�ستحدثة واملرتتبة على ن�شاط املن�ش�آت النووية و�ضمان ح�صول املت�ضررين على التعوي�ض الذي
يكفل جرب ما �أ�صابهم من �أ�ضرار نووية ،وفقاً لأ�س�س تتفق مع �أ�س�س النظام العاملي للم�س�ؤولية من
حيث تعزيز وتكميل تدابري التعوي�ض املقررة و�إدخال مفهوم امل�س�ؤولية االحتياطية للدولة.
وقد �أعلن �سعادة حمد الكعبي املمثل الدائم لدولة الإم��ارات لدى الوكالة الدولية للطاقة
النووية املمثل اخلا�ص ل�ش�ؤون التعاون الدويل ((( �أن �إر�ساء هذا النظام القوي للم�س�ؤولية النووية
يعد خطوة متقدمة للنهج امل�س�ؤول الذي تتبعه حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف �سبيل
تطوير الإطار الرقابي ال�سلمي للطاقة النووية .و�أ�ضاف �سعادته قائ ً
ال� :إن هذا املر�سوم بقانون
يعترب �ضرورياً ال�ستكمال البنية التحتية القانونية والت�شريعية لتطوير هذا الربنامج ال�سلمي..
كما �أن �أحكامه تتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة الإم��ارات و�أف�ضل املمار�سات الدولية ومع
�إر�شادات وكالة الطاقة النووية.
كذلك  -وكما �أ�شرنا �أي�ضاً  -ف��إن الن�شر من منظور معهد دب��ي الق�ضائي ي�أخذ يف االعتبار
ما ت�سفر عنه نتائج درا��س��ات املراجعة واملتابعة والتقومي التي جت��رى يف الواقع العملي ،وذلك
تو�ص ً
ال لتغيري ما هو كائن بالإ�ضافة �أو احلذف لي�صبح على نحو ما يجب �أن يكون ،تلبية للوفاء
باحتياجات املجتمع وحتقيق �أمنه و�أمانه.
وي�أتي املر�سوم الثاين جت�سيداً لذلك� .إذ �أت��ى بجرائم جديدة و�أبقى على اجلرائم التي كان
من�صو�صاً عليها يف القانون القدمي و�شدد العقوبات على كثري من اجلرائم وخ�صو�صاً الغرامة،
لكي تتنا�سب مع اجلرمية املرتكبة ،و��ص��دور ه��ذا املر�سوم بقانون ك��ان �ضرورياً ملواكبة التطور
التكنولوجي ال�سريع واملتالحق يف جمال تقنية املعلومات.
ويف هذا ال�سياق ،و�سواء كان الأمر يتعلق با�ستحداث قواعد قانونية �أو مبادئ ق�ضائية� ،أو
حلول فقهية �أم يتعلق بتعديل قواعد قانونية كانت موجودة ،ف�إن ق�ضية مهمة يجب التنبه لها
وهي  -وكما �أ�شرنا �إليها �أي�ضاً يف كلمة العدد الأول ،ون�ؤكد عليها يف كلمة هذا العدد «�أن كل
حتديث يتبناه امل�شرع بن�صو�ص قانونية يف �أي فرع من فروع القانون يجب �أن ي�أتي يف ان�سجام
وتنا�سق وتوافق ،ذلك �أن النظام القانوين هو نظام متكامل يتجه �صوب حتقيق �أهداف وا�ضحة
(� )1أدىل �سعادته بهذه الكلمة يف م�ؤمتر �صحفي عقد مبقر الهيئة االحتادية للرقابة النووية يف �أبوظبي  -االحتاد نت تاريخ الن�شر يف  2012/10/16وذلك يف �أعقاب
�صدور املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية.
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غري متناق�ضة ،فال تتعار�ض ن�صو�ص ت�شريع مع ن�صو�ص ت�شريع �آخ��ر ،وال تتعار�ض ن�صو�ص
ت�شريع واحد مع بع�ضها البع�ض.
بهذه الكلمات يتجه الق�صد �إىل جذب انتباه قرائنا الأعزاء �إىل ما ي�ضمه هذا العدد من املجلة.
فمن ناحية ،ي�ضم هذين املر�سومني اجلديدين من خالل �إلقاء ال�ضوء والتعليق عليهما� ،آملني
�أن يتبنى الباحثون مزيداً من البحث املتعمق في�ستنريوا وينريوا.
ولأن منهج جملة معهد دبي الق�ضائي التنويع فيما تقدمه جتديداً لن�شاط قارئنا العزيز
وجذباً له �إىل املزيد من موا�صلة االطالع ،ف�إنها ت�ضم عدداً من البحوث ذات الب�صمة العملية.
فت�ضم مو�ضوع «عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين» ويتناول ماهية هذا العقد يف ف�صل �أول ويعر�ض
لتكوينه و�آث��اره يف ف�صل ث��انٍ  ..ويت�سم املو�ضوع باجلدية الن�سبية حيث يتناول واح��داً من عقود
الإنرتنت التي بد�أت يف الظهور يف ال�سنوات الأخرية.
كذلك ي�ضم العدد مو�ضوعاً مهماً وه��و «مو�ضوع الت�صويت الإل�ك�تروين و�أث��ره يف ممار�سة
الدميقراطية» وهو بحث يعر�ض لتنظيم �أمثل للت�صويت الإلكرتوين ،حيث يعقد الباحث الأمل
يف �إر�ساء دعائم الدميقراطية و�إ�صالح العملية االنتخابية على فعالية الت�صويت الإلكرتوين.
ويت�ضمن العدد مو�ضوعاً بعنوان «دع��وة امل�شرع لرفع التعار�ض بني ثبوت الن�سب بالب�صمة
الوراثية ونفيه باللعان ،والذي تثريه املادتان  97 ،89من قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم
 28ل�سنة  2005ويخل�ص �إىل �أن رفع هذا التعار�ض يكون ب�إ�ضافة فقرة �إىل املادة � 97سالفة الذكر
ت�صاغ على نحو ي�ستوجب ا�ستبعاد اللعان لنفي الن�سب ما دامت نتائج الطرق العلمية تفيد ثبوته.
كما يت�ضمن العدد مو�ضوعاً عنوانه «ت�أمالت حول �أحكام �سند ال�شحن البحري الإلكرتوين»
وهو ين�صب على بيان حجية هذا ال�سند يف الإثبات يف القانون الإماراتي والقانون املقارن .وهو
ي�سلط ال�ضوء على �ضرورة تنا�سق وتوافق وان�سجام الن�صو�ص القانونية وبع�ضها البع�ض ،وكل ذلك
يف �إطار مواكبة الن�صو�ص القانونية املنظمة حلجية �سند ال�شحن للنظام الإلكرتوين للبيانات يف
جمال النقل اجلوي.
واهلل عز وجل ن�س�أله الر�شد وال�سداد ،و�أن تتحقق الفوائد العلمية املرجوة من بحوث هذا
العدد ،و�إن كان ال بد من �أخطاء تالزم اجلهد الب�شري فح�سبنا �أن اهلل غفور رحيم.
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دعوة امل�شرع �إىل رفع التعار�ض
بني ثبوت الن�سب بالب�صمة الوراثية ونفيه باللعان
الذي تثريه املادتان  89و  97من قانون
الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم  28ل�سنة 2005

األستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبوزيد
�أ�ستاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�ضائي

تمهيد

لعلها تذكرة يف غاية الأهمية ويف �سياق هذه الدرا�سة �أن منهد بكلمة لف�ضيلة ال�شيخ جاد
احلق علي جاد احلق �شيخ الأزه��ر الأ�سبق وهي «�أن اختالف الفقهاء يف ا�ستظهار حكم بع�ض
الفروع لي�س اختالفاً عقائدياً يفرق اجلماعة الإ�سالمية ،ويجعلها �شيعاً و�أح��زاب�اً و�إمن��ا هو
اختالف فقهي ،قابل للنظر فيه ،واختيار الأ�صلح الذي ت�صلح به حال الأم��ة ،وتواجه به كل
(((
جديد يف حياتها يف الأ�سرة ويف املجتمع ،يف العقاب واملعامالت».
(((
وباعتبار مو�ضوعات الأح��وال ال�شخ�صية من �أم�س املو�ضوعات �صلة بحياة الإن�سان.
ف�إن بع�ض �أحكام قوانني الأح��وال ال�شخ�صية تواجه فرتات ما يجعلها يف حاجة �إىل التجديد
(((
والتحديث ا�ستجابة ملا يطر�أ على النا�س ما مل يكن يف املا�ضي.
واحلقيقة �أن بع�ض ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم  28ل�سنة  2005تثري
بع�ض املو�ضوعات احل�سا�سة والدقيقة مبا ي�ستحق عناء البحث ودرا��س��ة �أك�ثر عمقاً لت�ساير
موجات التجديد والتحديث ومعا�صرة الزمان.
ونحن بعون اهلل وم�شيئته ما�ضون بعزم يف بحث هذه امل�سائل ،هذا ما دام وبف�ضل اهلل يف
العمر بقية ،ال�سيما و�أننا نعمل يف مناخ يتيح فر�صة العمل اجلاد واملبدع ،فاملادة  6/6من قانون
�إدارة امل��وارد الب�شرية حلكومة دب��ي رق��م  27ل�سنة  2006وتعديالته توجب توفري بيئة عمل
حمفزة يف تقدمي وتطبيق الأفكار الإبداعية واملبتكرة.
( )1ف�ضيلة ال�شيخ جاد احلق علي جاد احلق �شيخ الأزهر الأ�سبق �« 1996-1982أ�ضواء على قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلديد» رقم 44

ل�سنة  1979جملة القانون واالقت�صاد ،كلية احلقوق جامعة القاهرة  -عدد خا�ص  -العيد املئوي لكلية احلقوق � 1983ص .12
( )2د .حممد حممد فرحات «مالحظات حول تنظيم بع�ض �أو�ضاع و�إجراءات التقا�ضي يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية» ،جملة العلوم
القانونية واالقت�صادية  -كلية احلقوق جامعة عني �شم�س ،العدد الأول ال�سنة  43يناير �سنة � 2001ص 7
( )3انظر منوذجاً لذلك املرجعني ال�سابقني.
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ولعل م�شكلة التعار�ض بني ثبوت الن�سب بالو�سائل العلمية ،ونفيه باللعان ،والتي نعر�ض
لها فيما يلي ويدور حولها حديثنا ،هي �أحد هذه املو�ضوعات امل�شار �إليها ،ف�إن يكن �صواباً ما
نقدمه ب�ش�أنها فبف�ضل اهلل ،وله املنة .و�إن يكن غري ذلك فمن �أنف�سنا واهلل غفور رحيم ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم «�إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم �أ�صاب فله �أج��ران ،و�إذا حكم فاجتهد ثم
(((
�أخط�أ فله �أجر».
ويبقى يف كل الأحوال ،والأوقات �ضرورة االلتزام ب�أهم ما يقع على الباحث بوجه عام وهما
(((
الأمانة العلمية ،والدقة العلمية.
ولطبيعة املو�ضوع ال��ذي نعر�ض له من حيث كونه دع��وة لتدخل ت�شريعي حل�سم تعار�ض
تثريه بع�ض الن�صو�ص القانونية ،ف�إننا نعر�ض للم�شكلة مبا يو�ضح التعار�ض يف (مطلب �أول)،
ثم نعر�ض لكيفية تدخل امل�شرع حل�سم هذا التعار�ض يف (مطلب ثان).

( )1متفق عليه ،ابن حجر ،بلوغ املرام ،دار الكتاب العربي مب�صر ،رقم � 1190ص  216ويف ال�سرخ�س (املب�سوط �« )70:16أنك �إن اجتهدت
فا�صبت فلك �أجران ،و�إن �أخط�أت فلك �أجر واحد».
( )2والآيات القر�آنية والأحاديث ال�شريفة عديدة يف �ش�أن �أداء الأمانة ،وهي تعم جميع الأمانات الواجبة على الإن�سان ،فمث ً
ال العمل
البحثي �أمانة يف عنق من يقوم به وال�سيما �إن كان معيناً من قبل ويل الأمر يف املراكز البحثية واملكتبات ودور الن�شر وغريها ..انظر ف�ضل
اهلل ممتاز �أهمية ال�صدق يف البحث العلمي  -امللتقى الفقهي  -مقال على النت م�أخوذ يف 2012/2/4

http://figh.islammessage.com/newsdetails
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المطلب األول:
عرض مشكلة التعارض بين ثبوت النسب بالبصمة الوراثية و نفيه باللعان

تت�ضح امل�شكلة من وجهيها التاليني:

الوجه الأول:

لقد حر�ص امل�شرع  -حتدوه نبل الغاية  -على اال�ستفادة من تقنية الب�صمة الوراثية التي تقدم
يف جمال الن�سب نتائج تفيد ثبوت الن�سب �أو نفيه بطريقة �شبه م�ؤكدة ،وذلك بعد �أن �أخذ يف االعتبار
ر�أي جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي يف ا�ستخدام الب�صمة الوراثية يف جمال الن�سب ((( وبعد �أن
ت�أكد من اعتماد الق�ضاء عليها ب�ش�أن دعاوى الن�سب ((( وتكري�سها ت�شريعياً يف بع�ض البالد (((.
ولذا فقد ن�ص امل�شرع يف املادة � 89أحوال �شخ�صية على �أن «يثبت الن�سب بالفرا�ش� ،أو بالإقرار
�أو بالبينة� ،أو«بالطرق العلمية �إذا ثبت الفرا�ش».
وهكذا ،وكما جاء يف املذكرة الإي�ضاحية لقانون الأحوال ال�شخ�صية ،ف�إن املادة  89قد نبهت
�إىل ثبوت الن�سب بالطرق العلمية احلديثة مثل الفحو�صات اجلينية والب�صمات الوراثية ،وهي
من الو�سائل العلمية التي تثبت العالقة احلتمية بني الولد و�أبيه (((.
( )1راجع جمل�س املجمع العلمي الفقهي الإ�سالمي يف دورته ( )16املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة � 21إىل  1422/10/26هـ املوافق
2002/10/5م والذي �أ�صدر جمموعة من التو�صيات يف هذا ال�ش�أن ومنها �أن ا�ستعمال الب�صمة الوراثية يف جمال الن�سب ال بد �أن يحاط
مبنتهى احلذر واحليطة وال�سرية ،ولذا البد �أن نقدم الن�صو�ص والقواعد ال�شرعية على الب�صمة الوراثية.
( )2ومن ذلك كنموذج �أنظر يف عر�ض موقف الق�ضاء الفرن�سي من الب�صمة الوراثية يف جماالت دعوى تنازع الن�سب ،ودعوى �إثبات البنوة
الطبيعية ،ودعوى النفقة ،ودعوى �إثبات البنوة ال�شرعية ،د .حممد حممد �أبو زيد ،دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب ،جملة احلقوق،
جامعة الكويت جمل�س الن�شر العلمي ،العدد الأول �شوال  - 1416مار�س � 1996ص  281وما بعدها ،وانظر د� .سعد الدين م�سعد هاليل،
يف ملخ�ص ورقة العمل ثرية املعلومات والأفكار عن «الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية» املقدمة للمنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية-
الكويت يف � 2000/5/4،3ص� 1إذ يقول عن الب�صمة الوراثية �أنها «�أثبتت جناحها حتى غزت �ساحات املحاكم وا�ستقر العمل بها يف �أوروبا،
وبد�أت بع�ض الدول العربية والإ�سالمية يف التمهيد للعمل بها» .املقال م�أخوذ من ال�شبكة العاملية للمعلومات الإنرتنت بتاريخ .2013/1/2
وانظر �أي�ضاً د .ح�سني حممود عبد الدامي يف ر�سالته القيمة «الب�صمة الوراثية ومدى حجيتها يف الإثبات درا�سة مقارنة بني الفقه
الإ�سالمي والقانون الو�ضعي» دار الفكر العربي �ص  2008 ،1وب�صفة خا�صة عر�ضه التف�صيلي ال�ستخدام الب�صمة الوراثية يف كل من
الق�ضاء (الفرن�سي ،الأردين ،اللبناين ،وامل�صري) �ص .745-742
(� )3أدخلت املادة  11 - 16يف القانون املدين الفرن�سي حيث قررت ا�ستخدام الب�صمة الوراثية يف جمال الن�سب ب�ضوابط معينة .وانظر املادة
( )5من اتفاقية �سرتا�سبورج الأوروبية التي �أدخلت حيز التنفيذ يف � 11أغ�سط�س  1978والتي تن�ص على ال�سماح با�ستخدام الدليل العلمي
يف �إثبات الن�سب �أو نفيه .وانظر د .ح�سني حممود عبد الدامي ،املرجع ال�سابق ،وب�صفة خا�صة عر�ضه التف�صيلي ال�ستخدام الب�صمة الوراثية
يف �إثبات الن�سب يف كل من الت�شريع (الفرن�سي ،والأملاين ،والإجنليزي ،والكندي ،والتون�سي) �ص .742-737
( )4انظر املذكرة الإي�ضاحية لقانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  28ل�سنة 2005م يف تعليقها على املادة � 89أحوال �شخ�صية.
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و�إذن فبمقت�ضى ه��ذه امل��ادة ،ف��إن نتيجة التحليل املرتتبة على الطرق العلمية كالب�صمة
الوراثية تعد من البينات املعتربة قانوناً لإثبات الن�سب ،و�أن تقرير املخترب يف هذا ال�ش�أن مل يعد
(((
جمرد قرينة تخ�ضع لتقدير املحكمة ،كما كان احلال قبل العمل بقانون الأحوال ال�شخ�صية
�إال �أنه منعاً من التالعب يف ق�ضايا �إثبات الن�سب وحتى ال ي�صبح الأمر مطلقاً ملجرد ثبوت
هذه العالقة بهذه الطرق العلمية فقد ا�شرتطت املادة (� )89سالفة الذكر ثبوت الفرا�ش (((.
ويراد بالفرا�ش وجود عالقة زوجية بني الرجل وزوجته حني ابتداء حملها بالولد ،وعلى
النحو الذي بينت �شروطه املادة � 90أحوال �شخ�صية بقولها:
 - 1الولد للفرا�ش �إذا م�ضى على عقد ال��زواج ال�صحيح �أق��ل مدة احلمل ،ومل يثبت عدم
�إمكان التالقي بني الزوجني.
 - 2يثبت ن�سب املولود يف الوطء ب�شبهه �إذا ولد لأقل مدة احلمل من تاريخ الوطء.
و�إذن ،فوفقاً لهذا الن�ص ،يكون مبقدور الأم ،يف حال �إنكار الزوج ن�سب مولودها له� ،أن تلج�أ
�إىل الطرق العلمية لإثبات ن�سبه له ما دام �أن الفرا�ش ثابت ((( .وهذا هو الوجه الأول من امل�شكلة.

الوجه الثاين:

من املقرر �أن يف الزواج ال�صحيح يتحقق الفرا�ش الذي يثبت به ن�سب الولد ،وذلك دون حاجة
�إىل �شيء �آخر� ،أي دون �إقرار� ،أو بينة تقيمها الزوجة ،لأن الفرا�ش يعني �أن املر�أة بحال لو جاءت
بولد يثبت ن�سبه منه� ،أي من �صاحب الفرا�ش (((� .إذ من الثابت عن قوله �صلى اهلل عليه و�سلم،
( )1انظر حكم متييز دبي  1996/12/28الطعن رقم  30ل�سنة � 1995أحوال �شخ�صية ق  116العدد  7ل�سنة � 1996ص � 637إذ ق�ضت املحكمة ب�أن
(نتيجة حتليل الدم لي�ست من البينات املعتربة �شرعاً لإثبات الن�سب وال يعدو هذا التقرير �أن يكون جمرد قرينة يخ�ضع تقديرها �إىل حمكمة
املو�ضوع ..وال ترثيب على حمكمة اال�ستئناف يف عدم �أخذها بنتيجة املخترب اجلنائي يف �إثبات ن�سب الولد املتنازع عليه من الطاعن بعد حتليل الدم)
( )2راجع املذكرة الإي�ضاحية لقانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ( )28ل�سنة  2005يف التعليق على املادة (« )89وذلك منعاً ملا حدث يف العديد من
الق�ضايا من �أخذ نطاف من رجل وتلقيح �أنثى بها دون �أن يكون بينهما رابط �شرعي ،ومن ثم ف�إن الفح�ص الطبي يثبت العالقة الأبوية ،غري �أنه ال
ميكن �إحلاق الولد بالأب ن�سباً يف هذه احلالة ،وقد تطورت هذه امل�سائل يف زمننا ف�صار هناك خمتربات وبنوك للحيوانات املنوية ،وقد وقع حديثاً
ما نبه �إليه فقهاء الإ�سالم يف املا�ضي من قولهم :ولو ا�ستدخلت �أنثى مني رجل يف فرجها ،وهي لي�ست زوجة له وال �أمة� ...إلخ ،ويف ملف الق�ضايا
اجلزائية العديد من مثل هذا النوع من الق�ضايا ،فليتنبه لذلك ،ولعله ال يخفى ما حدث م�ؤخراً يف �إحدى الدول من قيام زوجة بحفظ مني
زوجها يف �أحد بنوك احليوانات املنوية ،ثم بعد وفاة الزوج مبدة زرعت هذه النطاف يف رحمها بعد تلقيح منها وحملت بذلك.
(� )3إن مل يكن الفرا�ش ثابتاً فيمتنع اللجوء �إىل �إثبات الن�سب بالطرق العلمية ،وهذا مفاد ن�ص املادة � 89أحوال �شخ�صية .وتطبيقاً له جاء حكم
حمكمة متييز دبي يف  2007/12/4والذي �أيد احلكم املطعون فيه الذي رف�ض اال�ستجابة لطلب الأم باللجوء �إىل الطرق العلمية لإثبات ن�سب
الطفل املتنازع عليه للمدعى عليه ب�أنه زوجها ت�أ�سي�ساً على �أن الفرا�ش غري ثابت� .إذ تبني �أن حمكمة املو�ضوع مكنت الأم مرتني لإثباته مرة �أمام
حمكمة �أول درجة والثانية �أمام حمكمة ثاين درجة �إال �أن ال�شهادة جاءت غري منتجة وال مبينة وحيث انتفى الفرا�ش رف�ضت حمكمة املو�ضوع
و�أيدتها حمكمة التمييز اللجوء لإثبات الن�سب بالطرق العلمية( .متييز دبي  2007/12/4طعن رقم  105ل�سنة � 2007أحوال �شخ�صية ق .)2007
( )4راجع املذكرة االي�ضاحية لقانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ( )28ل�سنة  2005يف التعليق على املادة (.)90
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مما رواه البخاري وم�سلم و�أب��و داود والرتمزي واب��ن ماجه �أن «الولد للفرا�ش (((  .وللعاهر
احلجر» .وملا كانت رابطة الن�سب �أ�سمى الروابط الإن�سانية ،فقد اهتم بها الإ�سالم اهتماماً بالغاً،
فنهى الآب��اء عن �أن يدعوا �أبناء غري �أبنائهم وين�سبونهم �إليهم ((( كما نهاهم عن �إنكار ن�سب
الأوالد منهم ((( ،وحرم على الن�ساء �أن ين�سنب لأزواجهن من تعلمن �أنه لي�س منهم ((( .كذلك
نهى الأبناء �أن ينت�سبوا �إىل غري �آبائهم (((.
وعليه فقد �أجمع العلماء على �أن ولد الطفل من الزوجة ين�سب �إىل زوجها ،وال ينتفى عنه� ،أي
عن الزوج ،وهو �صاحب الفرا�ش �إال باللعان ((( ،فاللعان طريق لدرء احلد عن الزوج �إذا قذف زوجته
بال �شهود� ،أو �أراد نفي ن�سب احلمل �أو املولود له ،وذلك وفقاً ل�شروط وقواعد و�إجراءات معينة .هذا
مع مالحظة �أن اللعان لنفي الن�سب هو الذي يتعلق بامل�شكلة التي نعر�ض لها ويدور حوله حديثنا..
وب�ش�أنه قرر امل�شرع يف املادة (� )97أحوال �شخ�صية �أنه:
« - 1للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد باللعان خالل �سبعة �أي��ام من تاريخ العلم بالوالدة،
�شريطة �أال يكون قد اعرتف ب�أبوته له �صراحة �أو �ضمناً ،وتقدم دعوى اللعان خالل ثالثني
يوماً من تاريخ العلم بالوالدة.
 - 2ف�إذا كان اللعان لنفي الن�سب وحكم القا�ضي به انتفى الن�سب».
وهذا هو الوجه الثاين من امل�شكلة».
من هذين الوجهني ،يت�ضح موقف ال��زوج الذي يتعار�ض متاماً مع موقف الزوجة وتبدو
امل�شكلة وا�ضحة.
( )1راجع املذكرة االي�ضاحية  -ذات املو�ضع ال�سابق ,ويقول د� .سعد الدين م�سعد هاليل« :اخلط�أ ال�شائع هو القول« :الفرا�ش دليل الن�سب»
واحلق �أن «الفرا�ش �سبب للن�سب ولي�س دلي ً
ال» �ص  12من ملخ�ص ورقة العمل عن الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية املقدمة للمنظمة
الإ�سالمية للعلوم الطبية 3و  2000/5/4بالكويت  -و�أنظر �أي�ضاً ابن قدامة يقول «لأن الفرا�ش �سبب ومع وجود ال�سبب يكتفى ب�إمكان
احلكمة واحتمالها ف�إذا انتفى ال�سبب و�آثاره ،فينتفي احلكم النتفائه »..املغني البن قدامة  650 - 625 /10م�س�ألة  1333و 1334
(« )2وما جعل �أدعياءكم �أبناءكم ذلكم قولكم ب�أفواهكم واهلل يقول احلق وهو يهدي ال�سبيل» �سورة الأحزاب �أية ( )4وقوله �سبحانه وتعاىل
«ادعوهم لآبائهم هو �أق�سط عند اهلل ف�إن مل تعلموا �آباءهم ف�إخوانكم يف الدين ومواليكم» الأحزاب �أية (.)5
( )3يقول �صلى اهلل عليه و�سلم «�أميا رجل جحد ولده وهو ينظر �إليه� ،أي يعلم �أنه ابنه احتجب عنه يوم القيامة وف�ضحه على ر�ؤو�س
اخلالئق» �سنن ابن ماجه  916/2كتاب الفرائ�ض باب من �أنكر ولده.
( )4يقول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أميا امر�أة دخلت على قوم لي�س منهم فلي�ست من اهلل يف �شيء ولن يدخلها اجلنة»� .سنن الدرامي جـ � 2ص 153
( )5يقول �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ادعى �إىل غري �أبيه وهو يعلم �أنه غري �أبيه فاجلنة عليه حرام»� .أخرجه البخاري يف ال�صحيح  -كتاب
املغازي  -باب غزوة الطائف جـ� 2ص  157رقم 4326
( )6يف بيان م�شروعية اللعان من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س واملعقول راحع الكتب وامل�ؤلفات العامة يف الأحوال ال�شخ�صية  -وانظر
�أي�ضاً د .خليفة علي الكعبي  -الب�صمة الوراثية و�أثرها على الأحكام الفقهية  -املكتبة القانونية دار اجلامعة اجلديدة للن�شر � 2004ص
 265وما بعدها.
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 - 1موقف الزوج� :إذ قد يحدث  -وهذا لي�س نادراً � -أن ي�سارع الزوج �إىل نفي الولد ،ويرفع
دعوى اللعان �أمام املحكمة املخت�صة متبعاً القواعد والإجراءات واملواعيد املقررة قانوناً يف هذا
ال�صدد ((( ،وذلك بغر�ض �إجراء املالعنة واحل�صول على حكم يرتتب عليه نفي الن�سب عنه ،وكل
ذلك وفقاً للمادة � 97أحوال �شخ�صية.
( )1ف�إن مل تتوافر �شروط �إجراء اللعان فال يجوز نفي الن�سب بالطرق العلمية .ويف ذلك ق�ضت حمكمة �أبوظبي االبتدائية بنفي ن�سب بنت للمدعي

بعد مرور � 4سنوات من مولدها بناء ما جاء بتحليل الب�صمة الوراثية من �أن ال ميكن �أن يكون املدعي �أبا بيولوجيا لها (حكم ابتدائي رقم 2011/1361
بتاريخ .)2011/10/31

ويف اال�ستئناف ق�ضت املحكمة ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف وح�سمت امل�س�ألة بقولها «ال يلتفت �إىل �أي تقرير طبي �أو غريه بعد ثبوت �أن الولد للفرا�ش) ا�ستئناف
�أبوظبي يف  2012/1/24يف اال�ستئناف رقم  2011/1017املقيد بتاريخ )2011/11/14
ويف الطعن بالنق�ض ق�ضت حمكمة النق�ض بتاريخ  2012/4/11يف الطعنني رقمي � 2012/104-99أحوال �شخ�صية يف عبارات وا�ضحة وحازمة ب�أنه «ما دام
ن�سب البنت املتنازع يف ن�سبها ثبت ثبوتاً �شرعياً وقانونياً فال يجوز رفع الدعوى بنفي ن�سبها عن طريق الب�صمة الوراثية ،وذلك ا�ستقراراً للأو�ضاع وحمل
النا�س على ال�صالح وحتقيقاً لغاية امل�شرع يف احلاق الن�سب»
وقد �أ�شارت املحكمة يف حكمها �إىل ن�ص املادة  90الفقرة الرابعة من قانون الأحوال ال�شخ�صية التي تن�ص على �أنه «�إذا ثبت الن�سب �شرعاً فال ت�سمع الدعوى
بنفيه ،كما �أ�شارت �إىل املادة  97فقرة ( )5من ذات القانون �إذ ا�شرتطت جلواز اال�ستدالل بالطرق العلمية يف نفي الن�سب �شرطاً �أ�سا�سياً وهو �أن ال يكون مت
ثبوته قبل ذلك.
وتقول املذكرة الإي�ضاحية تعليقاً على املادة � 97أحوال �شخ�صية ب�أنها مل ترتك للرجل �أن يالعن لينفى الن�سب كما �شاء ومتى �شاء و�إمنا حددته ب�أن ينفي
ن�سب الولد عنه خالل �سبعة �أيام من تاريخ العلم بالوالدة لكي ال يرتاخي وينفي الن�سب متى �أعجبه ذلك ،ويثبت ذلك بالبينة .وا�شرتطت لذلك �أال يكون
الرجل قد اعرتف ب�أبوته للمولود �صراحة �أو �ضمناً كقبول التهنئة ويثبت ذلك بالبنية ،وبعد �أن ينفي ن�سب الولد �أمام معارفه وغريهم ،عليه �أن يقيم
دعوى اللعان خالل ثالثني يوماً من تاريخ علمه بالوالدة.
ويف هذا ال�شان انظر يف �أحكام الق�ضاء ما يلي :احتادية عليا �إذ تقول يف حكمها ال�صادر يف  2005/9/26ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه مل يجب
الطاعن �إىل املالعنة على �سند من ت�أخر طلبه وعلى �سند من ثبوت الن�سب ب�إقرار الطاعن به على النحو ال�سالف الذكر يف الرد على ال�سبب الأول ،ولثبوت
الدخول والوطء واحلمل قبل مغادرة املطعون �ضدها منزل الزوجية يف  2002/8/15وب�أنها كانت حام ًال �شهرين يف الولد خالفاً ملا يدعيه الطاعن .ومن
ثم فال حمل لطلب املالعنة .و�إذ رف�ضها احلكم املطعون فيه �سائغاً مبا يكفي حلمل ق�ضائه ومن ثم ف�إن النعي يكون على غري �أ�سا�س متعني الرف�ض».
(احتادية عليا � 2005/9/26شرعي طعن رقم  448ل�سنة  25ق �ص  922الأحكام املدنية جـ  2من�شورات �صادر).
وانظر حمكمة متييز دبي �إذ تقول يف حكمها ال�صادر يف  2005/1/29املقرر يف فقه ال�شريعة وما �أجمع عليه املالكية وال�شافعية ورواية عن احلنابلة
والإمامية والزيدية �أنهم ا�شرتطوا لنفي الولد باللعان عدة �شروط منها �أنه يجب النفي على الفور دون مهلة وال يجوز الت�أخري �إال �أن يحول دون النفي
ما هو �ضروري من الأمور الب�شرية �أو الدينية من �أكل �أو �شرب �أو �صالة ف�إن �سكت بعد ذلك ال يجوز له النفي لأن ال�سكوت عن النفي مبثابة الإقرار .ملا
كان ذلك وكان البني من الأوراق �أن امل�ست�أنف قد علم مبحلها قبل �سفرها �إىل فرن�سا يف  2000-12-19وعودتها �إىل دبي يف  2001-3-30وكانت يف �شهرها
اخلام�س ،ثم علمه بوالدة الولد يف  2001-7-25و�سكت دون �أن يالعنها بنفي احلمل �أو بنفي الولد ،وظل ملتزماً ال�سكوت حتى بعد �أن �أقامت امل�ست�أنف
�ضدها دعواها ب�إثبات ن�سب الولد � -............-إىل �أبيه امل�ست�أنف وظلت متداولة باجلل�سات �أمام حمكمة �أول درجة وق�ضى فيها ب�إثبات ن�سب الولد �إليه
ثم �أقام ا�ستئنافه املاثل دون �أن يالعن ب�صحيفة ا�ستئنافه ،غري �أنه �أثار ذلك اللعان ب�إحدى مذكراته املقدمة لتلك املحكمة ف�إنه ال يقبل منه بعد ذلك ما
يدعيه من نفي ن�سب الولد �إليه ،لأن الن�سب ال يقبل النق�ض بعد ثبوته بطريق من الإثبات املعتربة �شرعاً.
(متييز دبي  2005/1/29طعن رقم  73ل�سنة � 2004أحوال �شخ�صية جمموعة الأحكام ل�سنة � 2005ص  1العدد � 16ص  266ق  )43ويالحظ �أن احلكمني
الأخريين قبل العمل بقانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  28ل�سنة 2005
وانظر �أي�ضاً نق�ض مدين م�صري  1978/2/22طعن رقم  17ل�سنة  46ق� ،أحوال �شخ�صية جمموعة النق�ض املدين ( )568-111-29حيث ق�ضت املحكمة
ب�أن الإقرار كما يكون باللفظ ال�صريح يجوز ،وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة �أن ي�ستفاد من داللة التعبري �أو من ال�سكوت يف بع�ض املوا�ضع التي
يعترب فيها ال�ساكت مقراً باحلق ب�سكوته ا�ستثناء من قاعدة �أال ين�سب ل�ساكت قول ،ومنها �سكوت الوالد بعد تهنئة النا�س له بالولد بعد والدته فقد اعترب
�سكوته يف هذه احلالة �إقراراً منه ب�أنه ابنه ،فلي�س له �أن ينفيه بعد ذلك .كما ق�ضت ب�أنه متى �أقر الزوج بالن�سب فلي�س له الرجوع فيه لأنه متى �أقر به فقد
ثبت والن�سب حق للولد ال ميلك الزوج الرجوع عنه بالنفي (نق�ض مدين رقم  64ل�سنة  58ق يف )1990/7/31
وانظر �أي�ضاً حمكمة التمييز الكويتية يف  1988/3/21حيث ق�ضت يف طعن يتعلق وقائعه مبنازعة تتعلق بطلب اللعان لنفي ن�سب الولد ،ب�أنه ي�شرتط
�أال يكون قد تقدم منه (�أي الزوج) �إقرار بالولد ولو داللة .ا�ستئناف عليا – دائرة التمييز جل�سة  1988/3/21طعن رقم � 87/28أحوال ()329-93-16
العدد الأول مار�س .1995
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 - 2موقف الزوجة :يف مقابل موقف الزوج ،قد ت�سارع الزوجة هي الأخرى وتطلب ا�ستخدام
الطرق العلمية كو�سيلة لإثبات �أن الولد من الزوج ،و�أنه الأب احلقيقي� ،أي الأب البيولوجي
للولد املتنازع عليه .وذلك وفقاً للمادة � 89أحوال �شخ�صية التي ت�سمح ب�أن يثبت الن�سب بالطرق
العلمية ،ما دام الفرا�ش ثابتاً ،وال��زوج��ة ت�ستطيع �أن تتقدم بهذا الطلب وفقاً للمادة ()97
�إج��راءات مدنية التي ت�سمح للمدعى عليه �أن يقدم من الطلبات العار�ضة ما يكون مرتبطاً
بالطلب الأ�صلي ارتباطاً يجعل من ح�سن العدالة نظرهما معاً.
كما �أنه وفقاً للمادة (� )99إجراءات مدنية �أي�ضاً للمدعى عليه �أن يقدم من الطلبات العار�ضة
�أي طلب يرتتب على �إجابته �أال يحكم للمدعي بطلباته كلها �أو بع�ضها� ،أو �أن يحكم له بها
مقيدة بقيد مل�صلحة املدعى عليه� ،أو �أي طلب يكون مت�ص ً
ال بالدعوى الأ�صلية ات�صا ًال ال يقبل
التجزئة� .أو ما ت�أذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأ�صلية.
و�إذن ت�ستطيع الزوجة �أن تتقدم بطلب عار�ض ت�شرح فيه طلبها املتقدم ،وترفعه ،وفقاً للمادة
(� )97إجراءات مدنية� ،إىل املحكمة بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى� ،أو بطلب يقدم �شفاهة يف
اجلل�سة يف ح�ضور اخل�صم ويثبت يف حم�ضرها ،وذلك قبل �إقفال باب املرافعة.
وغالباً ما تتخذ الزوجة هذا املوقف ،بل وقد ت�صر عليه كو�سيلة لدفع العار عن نف�سها وعن
�أ�سرتها ،ودفع امل�ضرة وال�ضياع عن ولدها ال�سيما و�أنها تكون متيقنة من �أن الولد لي�س من
غري زوجها.
و�إذن فنحن �أمام نتيجة غريبة ،فالقا�ضي �أمامه طلبان متعار�ضان متاماً:
طلب الزوج الذي يتم�سك ب�إنكار رابطة قانونية �أي يتم�سك بنفي الن�سب و�إمتام املالعنة،
وا�ست�صدار حكم ينتفي به الن�سب� ،إذ �أن هذا احلكم �ضروري ،فالن�سب ال ينتفي �إال بحكم
القا�ضي كما تقرر املادة (� )97أحوال �شخ�صية� .أخذاً مبذهب �أحمد يف قول له و�أبو يو�سف من
(((
فقهاء احلنفية.
وطلب الزوجة التي تتم�سك برابطة قانونية ،متعار�ضة مع ما يتم�سك به ال��زوج ،وهي
ثبوت الن�سب بالطرق العلمية كما تقرر املادة (� )89أحوال �شخ�صية.
و�إذن فالت�سا�ؤل �أي من املوقفني ت�ستقيم معه الأمور في�ستجيب له القا�ضي؟
الواقع �أن ن�صو�ص املواد املتعلقة بالن�سب وهي من املادة (� )89إىل املادة (� )97أحوال �شخ�صية
ب�صياغتها احلالية ،ت�سمح باعتماد �أي من اخليارين التاليني وجتعل القا�ضي حراً يف اختيار
القاعدة التي يح�سم بها النزاع.
( )1انظر املذكرة الإي�ضاحية لقانون الأحوال ال�شخ�صية تعليقاً على املادة (.)97
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اخليار الأول:
ميكن للقا�ضي �أن ي�أمر بخ�ضوع الأطراف لتحليل الب�صمة الوراثية بناء على طلب الزوجة
ما دام الفرا�ش ثابتاً ،وت�أجيل املالعنة حلني معرفة نتائج حتليل الب�صمة الوراثية .ف�إن جاءت
النتائج تفيد ن�سب الولد من الزوج ،ف�إن القا�ضي ميتنع عن �إجراء املالعنة ((( ،وال يلتفت لنفي
الن�سب ،ويحكم بثبوت ن�سب الولد للزوج .وذلك تطبيقاً للمادة (� )89أحوال �شخ�صية التي تقرر
ب�أن يثبت الن�سب بالطرق العلمية �إذا ثبت الفرا�ش ،فالفرا�ش ثابت ونتيجة التحليل تفيد �أن
الزوج هو الأب البيولوجي للولد املتنازع ب�ش�أنه.
والواقع �أن هذا اخليار يت�سم بح�سن الق�صد و�سالمة الباعث وقيام فوائد عملية م�ؤكدة من
الأخذ به .وي�ؤيده عدد من الفقهاء ((( .وميكن �إيجاز تربيراته فيما يلي:
 - 1الب�صمة الوراثية حتمل للزوجة براءة نف�سها من التهمة املن�سوبة �إليها ،ودفع العار عنها
وعن �أ�سرتها ولئال تعري بولد لي�س له �أب معروف ((( ،وهذا �أمر يحر�ص عليه ال�شارع ،فال ُيتهم
بريء مبا لي�س فيه.
 - 2الأمر يتعلق بن�سب الولد من �أبيه ،وثبوت هذا الن�سب يتعلق به حقوق م�شرتكة ،بني
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وبني الأم ،والأب ،والولد ((( ،وال�شارع يت�شوف �إىل �إثبات الأن�ساب ما �أمكن،
وحفظ الأن�ساب من ال�ضرورات ال�شرعية.
� - 3إراح��ة نف�س ال��زوج ،و�إزاح��ة ال�شك من قلبه ،بعد �أن يثبت له بالدليل العلمي القاطع،
�أن الولد ال��ذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقاً ،وبذلك يحل اليقني يف نف�سه حمل ال�شك،
والطم�أنينة مكان الريبة .((( .وبهذا ي�ستفيد الأطراف الثالثة (الزوجة والزوج ،والولد) بهذا
الإجراء (الب�صمة الوراثية) وهو ال �شك �إجراء ُيحقق هذه امل�صالح كلها ،ولي�س فيه �ضرر لأحد،
وال م�صادمة لن�ص ،وال يمُ كن �أن ترف�ضه ال�شريعة الإ�سالمية ،فهو يتفق مع مقا�صدها وغاياتها.
( )1هذا �إال �إذا كانت املالعنة من �أجل تهمة الزنا ونفي الن�سب وانظر بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» �ص .268
( )2انظر د .ح�سني حممود عبد الدامي  -الب�صمة الوارثية ومدى حجيتها يف الإثبات  -املرجع ال�سابق  -واملراجع امل�شار �إليها �ص  752هام�ش ()1914
( )3انظر بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» املرجع ال�سابق �صفحة 303
( )4انظر بيان ذلك بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» املرجع ال�سابق �صفحة 304 - 302
( )5وت�ست�شهد يف ذلك بالق�ضية التي �ساقها الدكتور عمر ال�سبيل عليه رحمة اهلل يف بحثة املقدم �إىل املجمع الفقهي الإ�سالمي مبكة املكرمة
يف الدورة ال�ساد�سة ع�شر يف �صفحة  31وفحواها� ،أنه تقدم �شخ�ص �إىل قا�ضي حمكمة الريا�ض بطلب اللعان من زوجته لنفى ن�سب بنت ولدت
على فرا�شه ،ف�أحال القا�ضي الزوجني مع البنت �إىل اجلهة املخت�صة لإجراء اختبارات الفح�ص الوراثي ،فجاءت نتائج الفح�ص ب�إثبات �أبوة هذا
الزوج للبنت �إثباتاً قطعياً ،فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان يف نف�سه من �شكوك يف زوجته ،انظر :عمر ال�سبيل  -الب�صمة
الوراثية ومدى م�شروعية ا�ستخدامها يف الن�سب واجلناية  -مرجع �سابق � -ص  31الهام�ش ،نق ً
ال عن د .خليفة علي الكعبي  -الب�صمة الوراثية
و�أثرها على الأحكام الفقهية ،درا�سة فقهية مقارنة ،املكتبة القانونية دار اجلامعة احلديثة للن�شر � 2004ص  339هام�ش (.)1
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 - 4اللعان لنفى الن�سب يقوم على �شك ال��زوج يف اتهام زوجته ب�أن الولد لي�س منه (((.
فالإ�سالم ا�شرتط لإج��راء اللعان انعدام الدليل مع ال��زوج ((( ،و�إذاً فمن العدل �أن نعطي
الزوجة احلق يف �إجراء الب�صمة الوراثية تو�ص ً
ال �إىل ما يفيد ك�شف حقيقة الن�سب �إذا ثبت
بطريقة يقينية (((.
 - 5الأخذ بالب�صمة الوراثية كو�سيلة لثبوت الن�سب يقوي ويدعم منهج الفقه الإ�سالمي
يف «التحوط يف ثبوت الن�سب» والذي يتعار�ض معه جمرد اتهام الزوج لزوجته وطلب توجيه
اللعان لنفي الن�سب .و�إذا كان ذلك (نفي الن�سب) مقبو ًال يف املا�ضي ك�أثر اللعان حيث ال توجد
و�سيلة �أخرى ترد هذا االتهام ،ف�إنه ال يكون مقبو ًال ال �شرعاً وال قانوناً �أن ن�ستمر على هذا احلال
والعلوم احلديثة تقدم لنا دلي ً
ال م�ؤكداً يف هذا املجال ،ال�سيما و�أنه دليل ال يتعار�ض مع ال�شريعة
(((
الإ�سالمية ،وال مع املبادئ القانونية املثارة يف هذا ال�صدد.
 - 6ترتيباً على حتوط الفقه الإ�سالمي يف ثبوت الن�سب ف�إنه �إذا تعار�ض ظاهران يف ثبوت
الن�سب قدم املثبت له لوجوب االحتياط يف الن�سب ،و�إذا كان الأمر كذلك فما بالنا ولدينا طريق
ظاهر يقوم على ال�شك بنفي الن�سب ودليل م�ؤكد يثبت الن�سب� ((( .أيجوز �أن نلتجئ لأدلة الظن
(((
ونرتك دليل القطع؟
«�إنه اليوم وقد امنت اهلل على الب�شرية بنور العلم وتعرفوا على الب�صمة الوراثية ،فال ي�صح
اعتماد �أي دليل �أو مرجح يقوم على الظن مع وجود ما هو �أرجح منه الذي �أثبته علم الوراثة �أو
على الأقل الظن الأقوى والأرجح ،و�إذا كان الإ�سالم قد ا�شرتط لإجراء اللعان انعدام الدليل
(((
مع الزوج فما وجه �إجرائه �إذا ثبت يقيناً �أن احلمل �أو الولد من الزوج؟»
وعليه �إذا طلبت الزوجة من القا�ضي اللجوء �إىل الب�صمة الوراثية يف مواجهة طلب ال��زوج
اللعان فالواجب �أن ي�ستجيب لها ،رعاية حلقها يف �إثبات براءتها ،وحق ولدها يف �إثبات ن�سبه ،وعم ً
ال
على �إراحة �ضمري زوجها ،و�إزالة ال�شك عنه .ف�إن جاءت النتيجة ت�شري �إىل ثبوت الن�سب فال وجه
( )1بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب»  -املرجع ال�سابق �ص .293
( )2د� .سعد الدين هاليل  -ملخ�ص ورقة العمل عن الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية  -املرجع ال�سابق � -ص  8-املوقع الإلكرتوين يف 2013/1/2
www.islamset.com/arabic/abioethics/basma/basma1.html

( )3بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» املرجع ال�سابق �ص 394

( )4انظر د .حممد �أبو زيد  -دور التقدم البيوليوجي يف �إثبات الن�سب  -املرجع ال�سابق � -ص .308-296
( )5انظر املرجع ال�سابق �ص  295والهام�ش رقم  142من ذات ال�صفحة.
( )6انظر د� .سعد الدين هاليل  -الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية  -درا�سة فقهية مقارنة طبعة1421 ،هـ 2001م  -الكويت �ص .315
( )7د� .سعد الدين هاليل  -ملخ�ص ورقة العمل عن الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية املقدمة للمنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية
2000/5/4-3م م�أخوذ من النت يف � 2013/1/2ص .7
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للعان .ويجب االمتناع عن �إجراء املالعنة �إذ ال حاجة لها� ((( ،إال يف فر�ض �أن يكون اللعان من �أجل
تهمة الزوجة بالزنا ونفي الولد .فهنا يثبت الن�سب بالب�صمة الوراثية دون �أن يتعار�ض ذلك مع بقاء
اللعان قائماً للفرقة ((( ف�إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثية ال ت�أثري له على �إجراء اللعان (((.
اخليار الثاين:
ميكن للقا�ضي �أن يجري املالعنة ويتمها وفقاً للمادة (� )97أحوال �شخ�صية .ويرتب �آثارها
ومنها احلكم بنفي الن�سب ،ويرف�ض طلب الزوجة ب�إجراء حتليل الب�صمة الوراثية .فاللعان
�إجراء قانوين و�شرعي وهو الطريق املقرر لنفي الن�سب.
(((
والواقع �أن هذا اخليار ي�أخذ به فريق من الفقهاء وميكن �أن نوجز تربيراته فيما يلي:
ال ي�صح �أن جتاب الزوجة �إىل طلبها ب�إجراء فح�ص الب�صمة الوراثية ،وتقدم هذا الإجراء على
اللعان .بل يكتفى باللعان لأنه هو الذي �شرعه اهلل فيجب االلتزام به واالقت�صار عليه .والقول
بغري ذلك جتميد �أو ت�أخري لن�ص �شرعي وقطعي .كما �أن اللعان له فائدة وهي �أن يفرتق الزوجان
وين�سب الولد لأم��ه ،وق��د مت ال�سرت على امل ��ر�أة .وه��ذا ال�سرت مق�صود من ال�شارع ملا فيه من
م�صلحتها وم�صلحة ولدها وللأ�سرة والأهل عموماً .و�إذا مل حتدث مالعنة ،يثبت ن�سب الولد
بالفرا�ش .فم�سائل الن�سب ال يحكمها البحث عن احلقيقة بقدر ما يحكمها اال�ستقرار العائلي،
�إذ الأ�صل هو حماية الو�ضع الظاهر� ،أي �أن الأ�صل هو ال�سرت ولي�س تقليب الأو�ضاع امل�ستقرة (((.
وكذلك وعلى فر�ض �أن الزوج هو الذي يطلب حتليل الب�صمة الوراثية ،فال يجاب �إىل طلبه
لأنه يفوت على املر�أة ما يوفره لها اللعان من ال�سرت عليها وعلى ولدها (((.
و�إذن ،وكما يت�ضح ،ف�إن لكل اجتاه تربيراته� .إال �أن هذه التربيرات بح�سبانها قائمة على امل�صلحة
( )1وهنا وجب على الزوج حد القذف �إال على قول من يرى �أن حد القذف حق املر�أة ولها �أن ت�سقطه .د� .سعد الدين هاليل ملخ�ص ورقة
العمل عن الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية املرجع ال�سابق �ص 8
( )2انظر بحثا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» املرجع ال�سابق �ص  268و�ص 290
( )3انظر د� .سعد الدين م�سعد هاليل  -املرجع ال�سابق � -ص 8
( )4يف تف�صيل هذه التربيرات ورجحان كفة مفا�سد �إجراء حتليل الب�صمة الوراثية وت�أخري اللعان على كفة امل�صالح التي �سترتتب على
ذلك ،انظر د .خليفة الكعبي  -الب�صمة الوراثية و�أثرها على الأحكام الفقهية  -درا�سة فقهية مقارنة �ص  2004دار اجلامعة احلديثة للن�شر
�ص  339وما بعدها .وانظر د .ح�سني عبد الدامي  1913يف عر�ض هذا االجتاه «الب�صمة الوراثية ومدى حجيتها يف الإثبات»  -املرجع
ال�سابق �ص  751واملراجع امل�شار �إليها هام�ش �ص 751
( )5د .غنام حممد غنام «دور الب�صمة الوراثية يف الإثبات»  -بحث مقدم �إىل م�ؤمتر الهند�سة الوراثية بني ال�شريعة والقانون .يف
 2002/7/5جامعة الإمارات العربية املتحدة.
(� )6إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثية حق للمر�أة ال للرجل - ،فتاوى و�أحكام -موقع القر�ضاوي .وانظر د .ح�سني حممود عبد الدامي -
الب�صمة الوراثية وحجيتها يف الإثبات  -املرجع ال�سابق �-ص .751
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واحلكمة ال تكفي لأن ت�ؤ�س�س عليها حلول قانونية وا�ضحة وحا�سمة ،فامل�شكلة لي�ست يف التربيرات.
فهذه تفيد عند املوازنة بني اخليارات املتاحة واملمكنة والتف�ضيل فيما بينهما ،ثم تبني اخليار الواجب
الأخذ به ،بقاعدة حمددة من�ضبطة ،هذا �إن مل يكن ممكناً التوفيق بينهما والأخذ بحل و�سط.
و�إمنا امل�شكلة التي نواجهها يف �صدد ما نعر�ض له تكمن يف �أن �صياغة املادتني ( )89و()97
�أحوال �شخ�صية ،ال تلزم القا�ضي بح�سم النزاع وفقاً لن�ص حمدد ،بل �إنها �صياغة ت�سمح بوجود
حلني خمتلفني ب�ش�أن منازعات متماثلة .وهذا االختالف يرجع �إىل غياب ن�ص يت�ضمن حكماً
حمدداً له علته يدور وجوداً وعدماً بتحققها� ،إذ يف ظل هذا الغياب يعتمد القا�ضي على احلكمة
�أو امل�صلحة املق�صود حتقيقها من احلكم الذي تقرره القاعدة القانونية.
(((
وال �شك �أن امل�صالح واحلكم تت�سم باخلفاء وعدم االن�ضباط يف بع�ض الأحيان .
كما �أن الق�ضاة يختلفون يف تقديراتهم .وعليه فقد يظهر لأحدهم �أن يف االجت��اه الأول
احلكمة وامل�صلحة في�أخذ به ،بينما يظهر لغريه �أن �ضرره �أرجح فيمنعه وي�أخذ باالجتاه الثاين.
والأح�ك��ام يجب �أن ت��دور مع علتها باعتبارها من الأم��ور الظاهرة املن�ضبطة التي تت�ضمنها
الن�صو�ص ،المع التربيرات امل�ستمدة من احلكم وامل�صالح التي تت�سم باخلفاء وعدم االن�ضباط.
لي�س هذا فح�سب ،بل يف ظل الن�صو�ص احلالية ف�إن �أي اجتاه يعتمده القا�ضي ويحكم به
وفقاً لن�ص معني �سيتناق�ض مع القواعد الأخرى املقررة يف �ش�أن امل�شكلة التي نعر�ض لها ،مبعنى
�أن ا�ستجابة القا�ضي لطلب الزوج ب�إجراء املالعنة واحلكم بنفي الن�سب ت�أ�سي�ساً على املادة ()97
�أح��وال �شخ�صية ،يتعار�ض معه متاماً احلكم برف�ض طلب الزوجة .ذلك الطلب امل�ؤ�س�س على
امل��ادة (� )89أح��وال �شخ�صية باللجوء �إىل فح�ص الب�صمة الوراثية واحلكم بثبوت الن�سب� ،إذا
جاءت نتيجة التحليل ت�ؤكد ن�سب الولد للزوج .والعك�س بالعك�س �صحيح.
وفيما يتعلق ب�سلطة القا�ضي يف الرجوع �إىل املادة الثانية من قانون الأحوال ال�شخ�صية
التي تن�ص على:
«� - 1أن يرجع يف فهم الن�صو�ص الت�شريعية يف هذا القانون ،وتف�سريها ،وت�أويلها �إىل �أ�صول
الفقه الإ�سالمي وقواعده.
 - 2تطبق ن�صو�ص ه��ذا القانون على جميع امل�سائل التي تناولتها يف لفظها �أو فحواها،
ويرجع يف تف�سريها وا�ستكمال �أحكامها �إىل املذهب الفقهي الذي �أخذت منه.
( )1الدكتور ال�شيخ حممد م�صطفى �شلبي حول قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلديد  -درا�سة هادئة لهذا القانون لبيان ما له وما عليه -
جملة القانون واالقت�صاد كلية احلقوق جامعة القاهرة عدد خا�ص � 1983ص 27
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� - 3إذا مل يوجد ن�ص يف هذا القانون يحكم مبقت�ضى امل�شهور من مذهب مالك ثم مذهب
�أحمد ثم مذهب ال�شافعي ثم مذهب �أبي حنيفة».
وهو ما يعني �أن يلج�أ القا�ضي �إىل �أ�صول الفقه الإ�سالمي وقواعده و�إىل املذاهب الفقهية
وفقاً للتوجه الذي حددته املادة ال�سابقة وذلك لتخريج حل يح�سم به التعار�ض مو�ضوع امل�شكلة،
�إال �أنه يجب مالحظة ما يلي:
�أن املادة (� )89أحوال �شخ�صية يف �ش�أن �شق ثبوت الن�سب بالب�صمة الوراثية  -وغريها من
املواد امل�شابهة لها يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية للبالد التي �أقرت الب�صمة الوراثية يف ثبوت
الن�سب -ت�ستند يف �أ�صلها �إىل الت�شريع الو�ضعي ،ذلك �أن ما تقرره يف هذا ال�شق  -وقد جاء
(((
تخريجاً على مذهب جمهور القائلني بجواز اللجوء �إىل القيافة.
وه��و ما يعني �أن �أحكام ه��ذه امل��ادة يف �شق ثبوت الن�سب بالو�سائل العلمية غري م�أخوذة
يف جوهرها من م�صادر �شرعية ،فالفقه الإ�سالمي بوجه عام ح�صر و�سائل الإثبات يف طرق
معينة ((( لي�س من بينها الو�سائل العلمية املعروفة يف زماننا .هذا مع مالحظة �أن الأخذ
بالو�سائل العلمية هذه ال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ,وما كان الفقه الإ�سالمي الراف�ض
للقيافة �أن يرف�ض هذا الأ�سلوب العلمي لو كان ممكناً يف زمانه (((.ف�أدلة �إثبات الفرا�ش الذي
(((
به الن�سب لي�ست تعبدية وال توقيفية
بينما امل��ادة (� )97أح��ول �شخ�صية ت�ستند يف �أ�صلها �إىل �أحكام الفقه الإ�سالمي ،وجوهر
�أحكامها م�ستمدة من هذا الفقه ،هذا مع مالحظة �أن الأمر يف م�س�ألة نفي الن�سب باللعان ال
(((
يتعلق ب�أمور تعبدية.
ويف �ضوء اختالف �أ�صل هاتني املادتني ب�ش�أن امل�شكلة التي نعر�ض لها ،ف�إن القا�ضي حني
يحاول التو�صل �إىل حل يح�سم به التعار�ض ،ف�إنه يرتكز على جمموع القواعد التي ال�شك
�أن بع�ضها �سي�ستمده من الفقه الإ�سالمي ،وبع�ضها الآخ��ر �سي�ستمده من املبادئ العامة
للقانون .فالفقه الإ�سالمي كها ٍد للقا�ضي يف اجتهاده ي�صدق يف �أروع �صوره بالن�سبة للم�سائل
( )1انظر بحثنا «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» املرجع ال�سابق �ص  ،396وانظر د .ح�سني حممود عبد الدامي الب�صمة الوراثية
ومدى حجيتها يف الإثبات ،املرجع ال�سابق �ص  718واملراجع امل�شار �إليها بذات ال�صفحة يف هام�شي ( 1834و)1835
( )2د .ح�سني حممود عبد الدامي  -املرجع ال�سابق �ص .717 - 696
( )3انظر بحثا دور التقدم البيولوجي  -املرجع ال�سابق �ص  396وما بعدها.
( )4انظر د� .سعد الدين م�سعد هاليل  -املرجع ال�سابق  -املقالة ال�سابقة �ص .5
( )5الأدلة التي ذكرها الفقهاء لإثبات الفرا�ش ال�شرعي ال تخرج عن �أطر الأدلة ال�شرعية يف الإثبات مطلقاً لأنها تهدف �إىل الك�شف
و�إظهار احلقيقة املتاحة ،انظر د� .سعد الدين �سعد هاليل املرجع ال�سابق �ص .5
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التي �أخذ جوهر �أحكامها من امل�صادر ال�شرعية ((( .الأمر الذي يعود بنا �إىل نقطة التخوف
وهي عدم توجه الق�ضاء نحو اجتاه حمدد يف امل�س�ألة ،ومن ثم تختلف احللول التي حت�سم
(((
منازعات متماثلة على نحو ما تقدم بيانه.
ولعل هذا التخوف كان وراء م�سلك امل�شرع الأردين عند معاجلته مل�س�ألة التعار�ض هذه التي
نحن ب�صددها .فت�شريع الأحوال ال�شخ�صية الأردين ل�سنة  2010يت�ضمن ثالث مواد م�شابهة
للمادة الثانية من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي بفقراتها الثالث.
�إذ تن�ص امل��ادة ( )323منه على �أن «يرجع يف فهم الن�صو�ص الت�شريعية يف ه��ذا القانون
وت�أويلها وداللتها �إىل �أ�صول الفقه الإ�سالمي» ،وتن�ص املادة ( )324على �أن «تطبق ن�صو�ص هذا
القانون على جميع امل�سائل التي تناولتها يف لفظها �أو يف فحواها ويرجع يف تف�سريها وا�ستكمال
�أحكامها �إىل املذهب الفقهي الذي ا�ستمدث منه .وتن�ص املادة ( )325على �أن «ما ال ذكر له يف هذا
القانون يرجع فيه �إىل الراجح من مذهب �أبي حنيفة ،ف�إذا مل يوجد حكمت املحكمة ب�أحكام الفقه
الإ�سالمي الأكرث موافقة لن�صو�ص هذا القانون».
ورغ��م وج��ود ه��ذه الن�صو�ص الأخ�يرة يف قانون الأح��وال ال�شخ�صية الأردين وه��ي مماثلة
مت��ام�اً لن�ص امل��ادة ( )2م��ن ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي ع��دا حتديد امل��ذه��ب ال��ذي
يرجع �إليه يف حالة عدم وجود ن�ص ،ف�إن امل�شرع الأردين مل يرتك م�س�ألة التعار�ض بني ثبوت
الن�سب بالطرق العلمية ،ونفيه باللعان ليجد الق�ضاة �أنف�سهم �أمام قواعد تنتهي بهم �إىل حلني
خمتلفني يف دعاوى متماثلة على نحو ما قدمنا ،بل �إنه تدخل وح�سم الأمر على نحو ال يرتك
جما ًال لالختالف ،وذلك على نحو ما �سنعر�ض كتجربة ميكن االطالع عليها واال�ستفادة منها،
وهو ما نقدمه حتت عنوان كيفية تدخل امل�شرع حلل م�شكلة التعار�ض.
( )1د� .أحمد �شرف الدين  -درا�سات يف القانون املدين الكويتي اجلديد �ص .50
( )2الأحكام التي مل تدل عليها ن�صو�ص قطعية �أو ظنية ومل ينعقد عليها �إجماع من املجتهدين يف ع�صر من الع�صور ،هي ا�ستنباطات
للمجتهدين ح�سب ما و�صلت �إليه عقولهم وما �أحاط بهم من ظروف و�أحوال ولكنها لي�ست حجة ملزمة جلميع امل�سلمني فيجوز لأهل
االجتهاد يف �أي ع�صر من الع�صور �أن يخالفوهم يف ا�ستنباطهم ..وقد لقي عمر بن اخلطاب رج ً
ال ف�س�أله من �أين جئت؟ فقال الرجل جئت
من عند علي وقد ق�ضى بيننا بكذا يف خ�صومة كذا ..فقال لو كنت �أنا الذي يق�ضي فيها لق�ضيت فيها خالف هذا الق�ضاء فقال الرجل
لعمر وما مينعك و�أنت �أمري امل�ؤمنني؟ قال عمر  -لو كنت �أردك �إىل كتاب اهلل �أو �سنة ر�سوله لفعلت ولكن �أردك �إىل ر�أي والر�أي م�شرتك..
ويروى �أن مالك بن �أن�س كان كثرياً ما يردد العبارة «ما منا �إال م�صيب وخمطئ عدا املع�صوم �صاحب هذا القرب وي�شري �إىل قرب الر�سول».
وما ا�شتهر عن ال�شافعي قوله �إذ �صح احلديث فهو مذهبي وا�ضربوا بقويل عر�ض احلائط.
راجع د .عبد العظيم فوده ،عليه رحمة اهلل تعاىل ،احلكم مبا �أنزل اهلل  -ر�سالة دكتوراه دار العلوم جامعة القاهرة  1980الف�صل الثالث
االجتهاد وجماله �ص  103وما بعدها وخا�صة �ص .114 ،113
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المطلب الثاني:
كيفية تدخل المشرع لحسم التعارض

والواقع �أن االجتاه الأول ،وهو ما �سبق �أن رجحناه ومييل �إليه كثري من الفقه وهو اعتماد
الب�صمة الوراثية يف �إثبات الن�سب ما دام الفرا�ش قائماً ,وعدم الأخذ باللعان يف نفيه �إذا �أفادت
النتائج ثبوته ,يقت�ضي للأخذ به تدخل امل�شرع لإعادة �ضبط امل�س�ألة ،ورفع التناق�ض ب�ش�أنها .وهو
ما قامت به حديثاً بع�ض الت�شريعات العربية يف �صياغة حا�سمة ،دون �أن ترتك جما ًال لالختالف
�أو التعار�ض .و�سنعر�ض ملوقف امل�شرعني الأردين والبحريني لال�ستفادة من جتربتهما.

�أو ً
ال :الت�شريع الأردين :قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة 2010

تن�ص املادة /157ب �أحوال �شخ�صية �أردين على �أن «ال يثبت ن�سب املولود لأبيه �إال:
......... - 1
.......... - 2
.............. - 3
 - 4بالو�سائل احلديثة القطعية مع اقرتانها بفرا�ش الزوجية.
وهكذا يكون امل�شرع الأردين ،يف هذه املادة ،وعلى غرار امل�شرع الإماراتي يف املادة (� )89أحوال
�شخ�صية ،قد اعتمد الطريقة العلمية كطريق لإثبات الن�سب.
ومن ثم ت�ستطيع الأم ،يف حال �إنكار الزوج ن�سب مولودها له� ،أن تلج�أ �إىل الطريقة العلمية
لإثبات ن�سبه له ب�شرط حتقق فرا�ش الزوجية.
ومن جانب �آخر ،تن�ص املادة (/163ب) من ذات القانون الأردين على �أنه «يف الأحوال التي
يثبت فيها ن�سب الولد بالفرا�ش يف زواج �صحيح قائم �أو منحل �أو بالدخول يف زواج فا�سد �أو
ب�شبهة يجوز للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد �أو احلمل باللعان».
وهكذا يكون امل�شرع الأردين يف هذه املادة ،وعلى غرار امل�شرع الإماراتي يف املادة (� )97أحوال
�شخ�صية ،قد اعتمد اللعان كو�سيلة للزوج لنفي الن�سب عنه.
وحر�صاً من امل�شرع الأردين على �أال يثور مثل هذا التعار�ض ،الذي قدمناه ب�ش�أن املادتني ()89
و( )97من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،فقد �أ�ضاف فقرة حتت حرف (جـ) يف املادة 163
ليقرر فيها ب�أنه «ميتنع على الرجل اللعان لنفي ن�سب احلمل �أو الولد يف �أي من احلاالت الآتية:
......... - 1
.......... - 2
� - 3إذا ثبت بالو�سائل العلمية القطعية �أن احلمل �أو الولد له.
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وعلى ذات النهج ي�أتي الت�شريع البحريني.
ثاني ًا :الت�شريع البحريني :قانون الأ�سرة رقم  19ل�سنة 2009

تن�ص املادة ( )70من قانون الأ�سرة رقم  19ل�سنة  2009ململكة البحرين على �أن «تكون البنوة
�شرعية وترتتب �آثارها ال�شرعية عليها بالن�سبة للأب يف حال ثبوتها ب�أي من طرق الإثبات».
و�إذن يكون امل�شرع البحريني ،مبقت�ضى هذه املادة التي جاءت ب�صياغة تت�سم بالعمومية ،قد
�أتاح الإثبات يف جمال الن�سب بالو�سائل العلمية والفحو�صات اجلينية ((( .ومن جانب �آخر تن�ص
املادة ( )78من ذات القانون على �أنه «يف الأحوال التي يثبت فيها ن�سب الولد بالفرا�ش يف زواج
�صحيح قائماً �أو منحل �أو الدخول ب�شبهة ،يجوز للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد باملالعنة خالل
�سبعة �أيام من وقت الوالدة �أو العلم بها ب�شرط �أال يكون قد اعرتف بالن�سب �صراحة �أو �ضمناً».
وحر�صاً من امل�شرع البحريني هو الآخر على �سد منفذ التعار�ض مو�ضوع الدرا�سة ،فقد قرر
يف املادة ( )79من ذات القانون «�أن يتم عر�ض الزوجني لتحليل الب�صمة الوراثية قبل �إجراء
املالعنة ،وال تتم املالعنة بنفي الن�سب �إذا جاءت النتيجة ب�إثباته».
و�إذاً يكون امل�شرعان الأردين والبحريني قد و�ضعا ثالث قواعد :القاعدة الأوىل :اعتمدا
الب�صمة الوراثية لإثبات الن�سب ،ما دام الفرا�ش ثابتاً .القاعدة الثانية :اعتمدا اللعان كو�سيلة
�أمام الزوج لنفي الن�سب .القاعدة الثالثة :مفادها �أنه ال يجوز �أن جتري املالعنة لنفي الن�سب
�إذا كانت نتيجة فح�ص الب�صمة الوراثية ت�ؤكد ثبوت الن�سب من الزوج .وبذلك يزول التناق�ض
الذي كان ميكن �أن يثور بني �أحكام القانون وبع�ضها البع�ض .ويت�أ�س�س احلل القانوين العتماد
الب�صمة الوراثية يف ثبوت الن�سب متى كان الفرا�ش ثابتاً قبل �إجراء املالعنة .ف�إذا جاءت النتيجة
تفيد بثبوت الن�سب ،ف�إن اللعان يف نفي الن�سب ي�ستبعد �أثره ((( .ويثبت الن�سب للزوج ((( وال
( )1وقد �أكد امل�شرع البحريني على ذلك بو�ضوح يف املادة  82من ذات القانون والتي تن�ص على �أنه «يف حال اختالط املواليد يف امل�ست�شفيات
ويف حال احلوادث �أو الكوارث ي�ستعمل حتليل الب�صمة الوراثية لإزالة اللب�س».
(� )2إذا جاءت النتيجة ب�أن الولد لي�س منه فال يثبت الن�سب له «ويكون للزوجة احلق يف املطالبة باللعان لنفي احلد عنها الحتمال �أن يكون
حملها ب�سبب وطء ب�شبهة»  .انظر د� .سعد الدين م�سعد هاليل – املقالة ال�سابقة � -ص 8
( )3ون�شري �إىل �أن ما �أخذ به امل�شرع الأردين وامل�شرع البحريني من �إعمال الب�صمة الوراثية لثبوت الن�سب وعدم �إعمال
اللعان يف نفيه على النحو الذي �أو�ضحناه هو جتاوب واعتماد للأفكار واحللول التي طرحناها يف درا�سة متخ�ص�صة حتت
عنوان «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» جملة احلقوق  -الكويت  -العدد الأول  -ال�سنة الع�شرون �شوال  1416هـ -
املوافق مار�س � 1996ص  223ومابعدها� .إذ �أكدنا عرب �صفحات هذه الدرا�سة على �ضرورة اعتماد الب�صمة الوراثية بناء على
طلب الأم يف �إثبات الن�سب ،وعدم الأخذ باللعان يف نفيه ما دام �أن حتليل الب�صمة الوراثية يفيد ثبوت الن�سب.
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبوزيد
30

يكون هناك حمل الختالف تقديرات الق�ضاة .وهذا عك�س ما عليه الو�ضع احلايل يف الن�صو�ص
املتعلقة بالن�سب يف قانون الأح��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي .كما عر�ضنا تف�صي ً
ال حيث يثور
التناق�ض ب�سبب عدم وجود القاعدة الثالثة امل�شار �إليها يف القانونني الأردين والبحريني.
وبعد ،فهذا الذي اهتدينا �إليه من حل يف الت�شريعني الأردين والبحريني ن�ضعه �أمام امل�شرع
الإماراتي لريى جتربة �ضبط امل�س�ألة التي عر�ضنا لها ،ورفع التناق�ض احلا�صل ب�ش�أنها.
فهكذا تكون للدرا�سة املقارنة فائدتها� ،إذ كما يقول �أحد كتاب القانون املقارن ((( �إنه «عن
طريق الدرا�سة املقارنة يقوم الفقة بدور مهم يف �إ�صالح الت�شريع� ،أو ح�سن تطبيقه ،فالفقيه
بدرا�سته للقوانني الأجنبية ومقارنتها بقانونه الوطني تظهر له عيوب هذا القانون ونواق�صه،
فينتقده من جهة ،ويقرتح على امل�شرع التعديالت التي ت�صلح القانون الوطني وت�صلح عيوبه
وت�سد نواق�صه ،وبذلك يكون الفقه رائداً للم�شرع ميهد له الطريق لتعديل الت�شريع �أو �إ�صالحه
وي�ؤازره يف �صنع القواعد القانونية.
من هنا ،وبناء عليه ،ف�إننا نتقدم للم�شرع الإماراتي باالقرتاح الآتي:
«االقتراح»

«ت�ضاف فقرة �إىل املادة ( )97من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  28ل�سنة 2005م يكون ن�صها
كالتايل� :إذا كان اللعان لنفي الن�سب» ت�أمر املحكمة ،بناء على طلب الزوجة �أو كال الزوجني معاً،
باال�ستعانة بالطرق العلمية يف �إثبات الن�سب قبل �إجراء املالعنة ،ف�إذا ثبت الن�سب فال جترى
املالعنة لنفيه».
ومن الأف�ضل �أن تو�ضع هذه الفقرة مبا�شرة بعد الفقرة الأوىل من املادة (� )97سالفة الذكر
ثم يعاد ترقيم باقي الفقرات.
ونختتم بقول رب العزة
«وكفى بربك هادياً ون�صرياً»

(((

( )1د .عبد ال�سالم الرتماينني  -القانون املقارن واملناهج القانونية الكربى املعا�صرة ط 1402 2هـ 1982 -م �ص 57

وانظر �أي�ضاً د .جميل ال�شرقاوي  -درو�س يف القانون املدين املقارن  -مقدمة الدرا�سات املقارنة  1990 - 1989دار النه�ضة العربية �ص 35

(� )2سورة الفرقان �أية (.)31
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بعض المراجع األساسية

انظر يف �أول الدرا�سات باللغة العربية ب�ش�أن مو�ضوع الب�صمة الوراثية يف جمال الن�سب،
ونذكر منها ما يلي وفقاً للرتتيب الزمني لن�شرها من الأقدم للأحدث.
 - 1د .حممد حممد �أبوزيد «دور التقدم البيولوجي يف �إثبات الن�سب» جملة احلقوق -
جامعة الكويت  -جمل�س الن�شر العلمي ،ال�سنة  20العدد الأول �شوال  1416هـ  -مار�س .1996
 - 2ندوة الوراثة والهند�سة الوراثية واجلينوم الب�شري والعالج اجليني  -ر�ؤية �إ�سالمية
املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية  -املنعقدة يف الكويت يف الفرتة من  25-23جمادى الآخرة
 1419هـ� 15-13 .أكتوبر  1998وقد قدمت البحوث الآتية:
�أ � -إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثية  -د .حممد املختار ال�سالمي.
ب � -إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثية ،د .حممد �سليمان الأ�شقر.
جـ  -الب�صمة اجلينية ومدى حجيتها يف �إثبات �أو نفي الن�سب  -د� .سعد العنزي.
د  -الب�صمة اجلينية و�أثرها يف �إثبات الن�سب  -د .ح�سن علي ال�شاذيل.
هـ  -قراءة اجلينوم الب�شري  -د .ح�سان حتحوت.
 - 3د� .سعد الدين م�سعد هاليل
ملخ�ص ورقة العمل عن الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية املقدمة للمنظمة الإ�سالمية
للعلوم الطبية  2000/5/4-3الكويت.
 - 4عائ�شة �سلطان �إبراهيم املرزوقي:
�إثبات الن�سب يف �ضوء املعطيات العلمية املعا�صرة ر�سالة جامعة القاهرة  -دار العلوم  -ق�سم
ال�شريعة الإ�سالمية 2000م.
� - 5سعد الدين م�سعد هاليل:
الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية درا�سة فقهية مقارنة  -جامعة الكويت  1421هـ 2001م
جمل�س الن�شر العلمي.
 - 6الدورة ال�ساد�سة ع�شر للمجمع الفقهي الإ�سالمي املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة من
 1422/10/26-21هـ  -املوافق 2002/1/10-5م رابطة العامل الإ�سالمي .وقدمت البحوث الآتية:
�أ  -الب�صمة الوراثية وم��دى م�شروعية ا�ستخدامها يف الن�سب واجلناية  -د .عمر بن
حممد ال�سبيل.
ب  -الب�صمة الوراثية من منظور الفقة الإ�سالمي  -د.علي حمي الدين القرهداغي.
ج  -الب�صمة الوراثية وت�أثريها على الن�سب �إثباتاً �أو نفياً  -د .جنم عبد اهلل عبد الواحد.
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د  -الب�صمة الوراثية وجماالت اال�ستفادة منها  -د.وهبة م�صطفى الزحيلي.
هـ  -الب�صمة الوراثية وجماالت اال�ستفادة منها  -د�.سعد الدين هاليل.
و  -الب�صمة الوراثية يف �ضوء الإ�سالم وجماالت اال�ستفادة منها  -د .عبد ال�ستار فتح اهلل �سعيد.
ز  -الب�صمة الوراثية وجماالت اال�ستفادة منها  -د.ن�صر فريد وا�صل.
 - 7م�ؤمتر الهند�سة الوراثية بني ال�شريعة والقانون املنعقد من � 24-22صفر 1422هـ
 2002/7/5جامعة الإمارات العربية املتحدة  -كلية ال�شريعة والقانون وقدمت البحوث الآتية:
�أ  -التحليل البيولوجي للجينات الب�شرية وحجيته يف الإثبات  -د .حممد املختار ال�سالمي.
ب  -الب�صمة الوراثية ودورها يف الإثبات  -د .وهبة الزحيلي.
ج  -الب�صمة الوراثية و�أثرها يف الإثبات  -القا�ضي وليد عاكوم.
د  -الب�صمة الوراثية ودورها يف �إثبات ونفي الن�سب  -د .حممد ر�أفت عثمان.
هـ  -الب�صمة والوراثية وحكم ا�ستخدامها يف جمال الطب ال�شرعي يف جمال الطب ال�شرعي
والن�سب  -د.نا�صر امليمان.
و  -الفح�ص اجليني ودوره يف ق�ضايا التنازع على الن�سب وحتديد اجلن�س  -د� .إبراهيم
�صادق اجلندي واملقدم /ح�سني ح�سن احل�صيني.
ز  -دور الب�صمة الوراثية يف الإثبات  -د .غنام حممد غامن.
ح  -التحليل اجليني وحجيته يف الإثبات اجلنائي بني ال�شريعة والقانون  -امل�ست�شار حممد
بدر املنياوي.
 - 8خليفة علي الكعبي:
الب�صمة الوراثية و�أثرها على الأحكام الفقهية  -درا�سة فقهية مقارنة  -املكتبة القانونية..
دار اجلامعة اجلديدة للن�شر 2004م
 - 9عبد الرحمن �أحمد الرفاعي:
الب�صمة الوراثية و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي درا��س��ة فقهية
مقارنة .2005
 - 10د .ح�سني حممود عبد الدامي :الب�صمة الوراثية ومدى حجيتها يف الإثبات  -درا�سة
مقارنة بني الفقة الإ�سالمي والقانون الو�ضعي  -دار الفكر العربي 2008م.
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عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين

درا�سة مقارنة يف �إطار
القانون امل�صري والإماراتي والفرن�سي

الدكتـور طاهـر شوقـي مـحمد محمـود
كـلـية الـحـقـوق  -جـامـعـة حـلـوان

مقدمة

تعد �شبكة الإن�ترن��ت �إح��دى �أدوات االت�صال ب�ين الب�شر وه��ي الأداة الأك�ث�ر انت�شاراً بعد
املوبايل حيث ت�ستحوذ على اهتمام حوايل  %30من �سكان العامل ،وقد و�صف التقرير ال�سنوي
لـ  ((( ICANNعن عام  2010هذه ال�شبكة ب�أنها املن�صة التي ميكن �أن يجتمع عليها نحو ملياري
�شخ�ص كمجتمع واحد (((.
وت�ستخدم ال�شبكة يف عمليات التجارة الإلكرتونية وهي �أحد الأ�سباب الرئي�سة يف منو هذه
التجارة عاماً بعد �آخر ،وهو الأمر الذي ميكن ا�ستقرا�ؤه من الإح�صائيات املتتالية منها ما جاء
�أن حجم التجارة الإلكرتونية يف الواليات املتحدة خالل عام  2000بلغ حوايل  26بليون دوالر
وو�صلت يف عام � 2009إىل  143بليون دوالر ،وبلغت هذه التجارة يف فرن�سا عام  2000حوايل 345
مليون دوالر وو�صلت يف عام � 2010إىل  31بليون يورو (((.
ونظراً لهذه الأهمية التي تتمتع بها �شبكة الإن�ترن��ت ل��ذا جل��أ �إليها العديد من الأف��راد
وال�شركات على حد �سواء وعمدوا �إىل ا�ستخدامها يف �إجناز العديد من ال�صفقات التجارية �أو
اال�ستفادة من كنز املعلومات الهائل املوجود على ال�شبكة ((( ،ونظراً ملا حتتويه من كم كبري من
املعلومات لذا �أطلق عليها البع�ض بنك املعلومات (((.
و�أمام هذه الأهمية ل�شبكة الإنرتنت �سعى امل�شتغلون بالتجارة حول العامل �سواء كانوا �أفراداً
�أو �شركات لال�ستفادة منها �سواء ب�إن�شاء مواقع  websitesت�سمح بعر�ض منتجاتهم وخدماتهم
�سواء للدعاية �أو للتعاقد ،وملا ال و�شبكة الإنرتنت حتقق للتجار فر�صة النفاذ �إىل �أ�سواق كثرية
( )1اخت�صاراً لـ  Internet Corporation For Assigned Named and Numbersوهي هيئة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�ص�صة.
( )2راجع التقرير ال�سنوي  2010للأيكان على املوقع www.icann.org/ar/annualreport
( )3راجع تقرير منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OECDال�صادر عن م�ؤمتر برلني  14-13مار�س  2001على املوقع:
 www.oecd.orgو�أي�ضاً املواقعhttp://desterenwhite.com ، www.invest-in-france.org :
( )4بلغ عدد م�ستخدمي الإنرتنت حوايل  2.095مليار م�ستخدم حول العامل يف �أغ�سط�س  ،2011وي�ؤيد ذلك ما �أعلنه االحتاد الدويل
لالت�صاالت يف  27يناير � 2011أن عدد امل�ستخدمني و�صل �إىل ملياري م�ستخدم مع مطلع عام  ،2011راجع املواقع:
www.italib.net & www.klamtech.com & www.teqtoday.com & digital.argaam.com
( )5راجع م�ؤلفات لـ د .حممد ح�سام حممود :عقود خدمات املعلومات ،بدون� ،سنة  ، 1994د� .أ�سامة �أبواحل�سن جماهد :خ�صو�صية التعاقد
عرب الإنرتنت ،دار النه�ضة العربية� ،سنة .2000
الدكتـور طاهـر �شوقـي مـحمد حممـود
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حول العامل وممكن �أن يزور هذه املواقع العديد من الزائرين ميكن �أن ي�صل �إىل ماليني الأفراد
وبالتايل احتمالية كبرية للتعاقد على بيع ال�سلع �أو تقدمي اخلدمات ،وهو الأمر الذي ترتب
عليه زيادة عدد املواقع على ال�شبكة �إىل ما يزيد على  51مليون موقع حول العامل وفقاً لتقرير
منظمة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية  UNCTADعن التجارة الإلكرتونية لعام  ((( 2004ثم
جتاوزت  100مليون موقع بنهاية عام .((( 2009
و�أمام املزايا التي ميكن للتجار حتقيقها من املواقع الإلكرتونية �سعى الكثري منهم �إىل �إن�شاء
مواقع لهم ت�سمح بعر�ض منتجاتهم وخدماتهم �سواء للدعاية �أو للتعاقد ،وهذا يقت�ضي االتفاق
مع مقدمي خدمات الإنرتنت على �إن�شاء مواقع واختيار ا�سم نطاق  Domain Nameمييز كل
موقع ،كما يقت�ضي االتفاق على حتميل املعلومات الالزمة والتي تتعلق بال�سلع �أو اخلدمات
املقدمة حتى ميكن للجمهور االطالع عليها ،ويتم حتميل املعلومات من خالل تخزين البيانات
على م�ساحة قر�ص  espace disqueعلى الإنرتنت.
وتتم عملية تخزين البيانات واملعلومات من خالل عقد ي�سمى بعقد �إيواء املوقع الإلكرتوين،
وهو العقد الذي نتناوله بالتف�صيل من خالل هذا البحث والذي ن�أمل �أن يكون �إ�ضافة للمكتبة
القانونية ،وقد ر�أينا تق�سيم البحث �إىل:
الف�صل الأول :ماهية عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين.
الف�صل الثاين� :أركان عقد الإيواء و�آثاره.
واهلل ويل التوفيق

( )1وفقاً لتقرير الأونكتاد بلغ عدد املواقع يف يونيو  2004على ال�شبكة الدولية  51.635.284موقعاً يف العامل ،راجع الوثيقة
رقم  )A)GF.04 - 52702باملوقعwww.unctad.org/ecommerce :
(� )2أعلنت �شركة نيت كرافت �أن عدد مواقع الإنرتنت يف العامل جتاوز  100مليون موقع يف  ،2009/12/25راجع املوقعegyptate.hooxs.com :
عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين درا�سة يف �إطار القانون امل�صري والإماراتي والفرن�سي
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الفصل األول
ماهية عقد إيواء الموقع اإللكتروني

يتعلق عقد الإيواء باملوقع الإلكرتوين ،فما هو املوقع الإلكرتوين الذي يتم �إيوائه؟ ومن
خالل هذا الف�صل نبني ماهية عقد �إي��واء املوقع الإل�ك�تروين من خالل مبحثني نتناول يف
الأول ماهية املوقع الإلكرتوين باعتباره ال�شيء حمل الإيواء ويف املبحث الثاين نبني ماهية
عقد الإيواء.

املبحث الأول
ماهية املوقع الإلكرتوين

من خالل هذا املبحث نبني تعريف املوقع الإلكرتوين وعنا�صره و�أهميته و�أوجه ال�شبه بينه
وبني املحل التجاري وذلك من خالل ثالثة فروع.
الفرع الأول
تعريف املوقع الإلكرتوين
املوقع الإل�ك�تروين  ((( site webله تعريفات ع��دة فجاء �أن��ه جمموعة ال�صفحات الثابتة
التي تندرج حتت ا�سم النطاق  Domain Nameوحتتوي على معلومات عن الن�شاط واخلدمات
على مدى � 24ساعة وهي و�سيلة �إعالنية ب�شكل م�ستمر وبدون انقطاع ((( ،كما جاء �أنه حمل
افرتا�ضي على الويب  Virtual Location on wwwيحتوي على عدة مو�ضوعات وبيانات (((.
وبهذا املعنى الأخري جاء �أن املوقع الإلكرتوين يعد حم ً
ال جتارياً افرتا�ضياً (�إلكرتونياً) (((.
واحلقيقة �أن املوقع الإلكرتوين عبارة عن مكان �أو حيز يتم تخزينه مبعلومات على �شبكة
الإنرتنت وميكن الو�صول �إليه من خالل ا�سم النطاق ،وي�ستخدم لأغرا�ض جتارية �أو غري
( )1وت�سمى �أي�ضاً  ، site internet ، site électroniqueوبالإجنليزية .website
( )2راجع املواقعwww.actnowdomains.com , kenanaonline.com :
( )3راجعwww.businessdictionary.com :
(4) TH. Verbiest. site internet, lieu de vente, 10 Mai 2007, sur le site, www.ulys.net & I. Balassoupramaniance. le fonds de commerce virtuel , www.barreau.qc.ca & PH. Le Tourneau. contrats informatiques et électroniques, Dalloz. 6 éd. 2010, n 9.9.2, P. 339.
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جتارية ،ف�إذا كان املوقع لأغرا�ض جتارية فيعد حم ً
ال جتارياً افرتا�ضياً �أو كال�سيكياً Classique

وهو يت�شابه مع املحل التجاري التقليدي � ،Traditionnelأما �إذا كان املوقع لأغرا�ض غري جتارية
ك�أن يقوم ببث معلومات عامة �أو متخ�ص�صة ملراكز �أبحاث �أو جامعات �أو م�ؤ�س�سات تعليمية �أو
جهات حكومية فيعد املوقع خدمياً و�إن ارتبطت اخلدمة يف بع�ض الأحيان مبقابل مايل يتم
�سداده مقابل احل�صول على اخلدمة.
وبذلك يكون املوقع الإلكرتوين م�ؤلفاً من ثالثة عنا�صر هي:
 - 1احل�صول على ا�سم نطاق (((  Domain Nameبت�سجيله لدى منظمة الآيكان ICANN
وفقاً لقاعدة �« Premier arrive , Premier serviأول القادمني �أول املخدومني» وهي تعني الأ�سبقية
للت�سجيل للقادم �أو ًال عن طريق �أحد مقدمي خدمات الإنرتنت (((.
 - 2تخزين البيانات واملعلومات على م�ساحة قر�ص  espace disqueعلى الإنرتنت ،وتتم
عملية التخزين مبوجب عقد الإيواء �أو اال�ست�ضافة بني مورد املعلومات ومتعهد الإيواء.
 - 3عن�صر االت�صال باجلمهور حيث ي�سعى كل موقع �إل�ك�تروين �إىل حتقيق ارت�ب��اط مع
اجلمهور� ،سواء كان هذا اجلمهور من الباحثني عن املعلومات �أو من العمالء الراغبني يف تنفيذ
�صفقات جتارية.

(((

وعليه يت�ضح �أن املوقع الإلكرتوين يتميز باخل�صائ�ص التالية:
 - 1كل موقع على الإنرتنت له ا�سم �أو عنوان ي�سمى با�سم النطاق.
� - 2أن املواقع منها ما يتعلق ب�أن�شطة جتارية و�أخرى غري جتارية.
� - 3إمكانية و�صول اجلمهور للمواقع واالنتفاع باملعلومات �أو اخلدمات �سواء ك��ان ذلك
مبقابل �أو بدون مقابل (جماناً) وهو ما ي�سمى بعن�صر االت�صال بالعمالء.
� - 4أن املوقع يعد مكاناً عاملياً لوجوده على ال�شبكة الدولية (الإنرتنت).

( )1ا�سم النطاق :ترجمة عربية للم�صطلح الإجنليزي  Domain Nameوهي ترجمة غري حرفية في�سمى ا�سم الدومني �أو ا�سم املجال
�أو ا�سم املوقع �أو ا�سم املنطقة ،راجع معجم امل�صطلحات العلمية مبوقع جممع اللغة العربية بالقاهرة ب�إ�صدار يناير  2007على املوقع:
www.arabicacademy.org.eg

( )2اخت�صاراً لـ  Internet Corporation For Assigned Named and Numbersوهي هيئة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�ص�صة.
( )3راجع للباحث :النظام القانوين ال�سم النطاق ،دار النه�ضة العربية� ،سنة � ،2010ص.34
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الفرع الثاين
�أهمية املوقع الإلكرتوين
نظراً لوجود املوقع الإلكرتوين على الإنرتنت لذا ف�إن �أهميته تنبع من �أهمية الإنرتنت ذاته
والذي يحقق العديد من املزايا �سواء للجمهور �أو للتجار.

�أو ًال� :أهمية املوقع الإلكرتوين للجمهور:

 - 1احل�صول على املعلومات يف �شتى جماالت احلياة ،ونحن من هنا ندين بالف�ضل لكثري
من املواقع القانونية يف توفري العديد من املراجع لهذا البحث وما �سبقه من �أبحاث وكذلك
لغريي من الباحثني.
 - 2اال�ستفادة من الربيد الإلكرتوين وما يحققه من �إمكانية �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل
الإلكرتونية.
� - 3أداة ه��ام��ة يف حتقيق االت���ص��ال ب�ين الب�شر � �س��واء م��ن خ�ل�ال امل��واق��ع االجتماعية
(� )Facebook ، Twitterأو من خالل الدرد�شة  Chatيف كثري من مواقع املنتديات.
 - 4االطالع على املجالت وال�صحف يف كافة دول العامل من خالل مواقعها على الإنرتنت.

ثانياً�:أهمية املوقع الإلكرتوين للتجار:

� - 1إن�شاء حمالت جتارية افرتا�ضية �أو امل�شاركة يف مراكز جتارية على النت (((.
 - 2القيام بالدعاية والت�سويق للمنتجات �أو اخلدمات عرب الإنرتنت عن طريق ن�شر الإعالنات
يف املواقع املختلفة �أو ا�ستخدام الن�شرات الإخبارية �أو ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين (((.
 - 3تقدمي خدمات خمتلفة للعمالء �سواء بن�شر بيانات لالت�صال مثل رقم التليفون �أو
الفاك�س �أو عنوان الربيد الإلكرتوين و�ساعات العمل ،وخدمة الرد على الأ�سئلة الأكرث �شيوعاً
�أو توفري خدمة الربيد الإلكرتوين (((.
� - 4إمكانية التعاقد على البيع �أو ال�شراء للمنتجات �أو االتفاق على تقدمي خدمات من خالل
( )1فرانك فيور� :إن�شاء م�شروع جتاري عرب الإنرتنت ،ترجمة تيب توب ،دار الفاروق للن�شر والتوزيع ،الطبعة العربية الأوىل� ،سنة ،2003
�ص 67وما بعدها.
( )2فرانك فيور :املرجع ال�سابق� ،ص.227
( )3فرانك فيور :املرجع ال�سابق� ،ص.205 : 201
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املوقع �أو من خالل مركز جتاري على ال�شبكة �أو عرب الربيد الإلكرتوين �أو من خالل املزادات (((.
 - 5احل�صول على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات من املواقع املختلفة ودرا�سة مدى �إمكانية مناف�سة
هذه املواقع يف العر�ض ب�أ�سعار �أقل �أو تقدمي نف�س املنتج بجودة �أعلى.
� - 6ضمان احل�صول على العمالء حيث ميكن �أن ي��زوره الكثري بغية االط�لاع �أو ال�شراء
والتعاقد خا�صة و�أن املوقع يعد حم ً
ال جتارياً عاملياً ميكن �أن يرتاده الآالف من الب�شر �إن مل
يكن املاليني منهم.
الفرع الثالث
�أوجه ال�شبه بني املوقع الإلكرتوين واملحل التجاري
يرى البع�ض �أن املوقع الإلكرتوين مبثابة حمل جتاري افرتا�ضي ويطبق عليه الأحكام
القانونية للمحل التجاري ((( ،وهو ر�أي �صحيح عندما يتعلق املوقع الإلكرتوين ب�أن�شطة
جتارية� ،أما �إذا كان املوقع ال يتعلق مبثل هذه الأن�شطة فال يعد حم ً
ال جتارياً ،و�إمنا موقع
خدمي ،وغالباً ما يكون جمانياً ،وال يغري من هذه ال�صفة وجود بع�ض اخلدمات مبقابل
م��ايل ،و�إذا ك��ان هناك بع�ض ال�شبه بني املوقع الإل�ك�تروين واملحل التجاري �إال �أن��ه تبقى
بينهما اختالفات ،وهو الأمر الذي نو�ضحه بعد عر�ض �أهم �أحكام املحل التجاري من خالل
النقاط التالية.

�أو ًال� :أهم الأحكام القانونية للمحل التجاري:

املحل التجاري �أو املتجر ه��و جمموع �أم��وال معنوية وم��ادي��ة تخ�ص�ص مل��زاول��ة مهنة
جتارية ،وهو يتكون من عنا�صر معنوية وعنا�صر مادية� ،أما العنا�صر املعنوية incorporels
فت�شمل االت�صال بالعمالء  clientèleوال�سمعة التجارية  ،((( achalandageواال�سم التجاري
( )1فرانك فيور :املرجع ال�سابق� ،ص.33 ، 18
( )2د .ر�شا حممد تي�سري ،د .مها يو�سف خ�صاونه :تطبيق النظام القانوين للمحل التجاري على املوقع التجاري الإلكرتوين ،جملة
ال�شريعة والقانون بالإمارات ،العدد � ،46أبريل � ،2011ص ، 243و�أي�ضاً:

I. Balassoupramniane. op. cit. & TH. Verbiest. op. cit. & H. Baussard. le fonds de commerce virtuel: une réalité Juridique? sur le

site, droit-entreprises-lemondedudroit.fr, à la 28 Octobre 2002 & TH. Verbiest. M. Le Borne. le fonds de commerce virtuel, sur le
site, droit-technologie.org, à la 5 Juillet 2002.

( )3اختلف الفقه يف اعتبار االت�صال بالعمالء وال�سمعة التجارية عن�صر واحد �أم عن�صرين متميزين ،فذهب البع�ض �إىل �أنهم عن�صر
مبعنى واحد و�أن ال�سمعة التجارية لي�ست �شيئاً متميزاً عن االت�صال بالعمالء و�أنه من املتعذر بيع �أحد العن�صرين دون الآخر وهما
يختلطان ببع�ضهما ،ومنهم د .علي ح�سن يون�س :املحل التجاري ،دار الفكر العربي� ،سنة � ،1974ص & 17د .حممد ح�سني عبا�س :املوجز
عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين درا�سة يف �إطار القانون امل�صري والإماراتي والفرن�سي
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والعنوان والعالمة وغريها� ،أما العنا�صر املادية  Corporelsفت�شمل الب�ضائع واملهمات ،وال
ي�شرتط توافر كل هذه العنا�صر و�إمنا يكفي بع�ضها و�أهمها االت�صال بالعمالء وال�سمعة
التجارية ((( ،بينما ذهب البع�ض الآخر �إىل �أن االت�صال بالعمالء وال�سمعة التجارية عن�صر
الزم لوجود املحل التجاري وبدونه ال يوجد حمل .((( il n´y a pas
ويعد املحل التجاري من الأموال املنقولة املعنوية  meuble incorporelوهذا ال مينع
من وجود عنا�صر مادية ،ويرتتب على ذلك جواز بيعه ورهنه ويتم حمايته بدعوى املناف�سة
غري امل�شروعة طبقاً للمادة  163من القانون امل��دين امل�صري وامل��ادت�ين  1383 ،1382من
القانون املدين الفرن�سي ((( (والتي تقابلها املادة  199من القانون املدين الإماراتي رقم 22
ل�سنة .)2004

يف القانون التجاري ،اجلزء الأول ،مكتبة النه�ضة العربية� ،سنة � ،1950ص & 134د .هاين دويدار :التنظيم القانوين للتجارة ،دار اجلامعة
اجلديدة للن�شر� ،سنة � ،2001ص، 214 :212

J. Guyénat. cours de droit commercial, dépôt légal, 1977, P. 309.

بينما ذهب البع�ض الآخر �إىل �أنهما عن�صران ومنهم د .حممد حممد هالليه :مبادئ القانون التجاري ،مكتبة اجلالء اجلديدة باملن�صورة،
الطبعة الأوىل� ،سنة � ،2000ص & 303د .ثروت علي عبدالرحيم� :شرح القانون التجاري امل�صري اجلديد ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة
الثالثة� ،سنة � ،2000ص & 226د .م�صطفى كمال طه :مبادئ القانون التجاري ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية� ،سنة � ،1979ص & 148د .كمال
حممد �أبو�سريع :املحل التجاري� ،سنة � ،1994ص، 40

G. Azéma. la gérance du fonds de dommerce, Belfond, Paris, 1993, P. 28.

( )1د .م�صطفى كمال طه :املرجع ال�سابق� ،ص & 148د .ثروت علي عبدالرحيم :املرجع ال�سابق� ،ص & 221د .حممد ح�سني عبا�س :املرجع
ال�سابق� ،ص & 134د .حممد حممد هالليه :املرجع ال�سابق� ،ص.300
( )2د .علي ح�سن يون�س :املرجع ال�سابق� ،ص & 42 ،17د .هاين دويدار :املرجع ال�سابق� ،ص & 212وهذا الأمر �أكده ق�ضاء النق�ض يف
الطعن رقم � 629سنة 43ق جل�سة � 1977/5/18س� 28ص ،1329الطعن رقم � 351سنة 34ق جل�سة � 1972/5/10س� 3ص ، 835الطعن رقم 284
�سنة 46ق جل�سة « 1981/3/30مل ين�شر بعد» ،راجع د� .أحمد ح�سني :ق�ضاء النق�ض التجاري يف خم�سني عاماً  ،1981-1931من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندرية( ،د.ت)� ،ص ،345القاعدة  ،541و�أي�ضاً
J. Guyénot. op. cit., P. 311 & A. Dusart. J. Vatin. Droit commercial, les editions Foucher, Paris, 1973, P. 45 & S. Corone. Qu´est
– Ce qu´an fonds de commerce? Publié le 27 Juin 2011, sur le site, lentreprise.lexpress.fr & O. Juridoc. la cession de fonds de
commerce, à la 6 Octobre 2009, sur le site, legavox.fr/articale, www.unice.fr/droit, www.fr.jurispedia.org

( )3د .هاين دويدار :املرجع ال�سابق� ،ص & 239 :232د .حممد حممد هالليه :املرجع ال�سابق� ،ص ،338 & 334د .حممد ح�سني عبا�س:
املرجع ال�سابق� ،ص & 132 :131د .علي ح�سن يون�س :املرجع ال�سابق� ،ص & 288 ،154 ،118 ،55د .م�صطفى كمال طه :املرجع ال�سابق،
�ص ،175 ،157 ،155 ،154و�أي�ضاً:

A. Dusart. J. Vatin. op. cit. , www.unice.fr/dorit
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ثانياً� :أوجه ال�شبه بني املوقع الإلكرتوين واملحل التجاري:

يت�شابه كل منهم يف الآتي:
 - 1لكل منهما ا�سم �أو عنوان للداللة عليه ،وي�سمى يف املوقع الإلكرتوين با�سم النطاق
 nom de domaineبينما يف املحل التجاري ي�سمى باال�سم التجاري � nom commercialأو
العنوان  ،enseigneوكالهما يعدان من العنا�صر اجلاذبة والعالمات املميزة �سواء للموقع
الإلكرتوين �أو املحل التجاري (((.
� - 2إن ك� ً
لا م��ن ا�سم النطاق للموقع الإل �ك�تروين واال��س��م التجاري �أو العنوان للمحل
التجاري ،من الأموال ويتمتعان بقيمة اقت�صادية  valeur économiqueوكالهما من الأموال
املنقولة املعنوية (((.
 - 3يتم حماية كل من ا�سم النطاق للموقع الإلكرتوين واال�سم التجاري للمحل التجاري
بدعوى املناف�سة غري امل�شروعة .((( la concurrence déloyale
 - 4توافر عن�صر االت�صال بالعمالء  la clientèleيف كلٍ من املوقع الإلكرتوين التجاري واملحل
التجاري وهما يقومان بن�شاطهما من �أج��ل جذب املزيد من العمالء ((( ،ويق�صد بالعمالء:
جمموع الأ�شخا�ص الذين يتعاملون مع املحل التجاري من �أج��ل احل�صول على احلاجات �أو
اخلدمات ب�صفة اعتيادية �أو ب�صفة عابرة ((( ،وجاء بتعريف حمكمة النق�ض الفرن�سية ب�أنهم
4) TH. Verbiest. M. Le Brone. op. cit. & M. Loiseau. nom de domaine et internet: Turbulences autour d´un nouveau signe distinctif, D. 1999, n 23, chron. P. 245 , E. Tardieu – Guigues. noms de domaine, petites nouvelles, droit de l´internet, JCP 2004, N 4,
chron 111, P. 123 : 125 & PH. Le Tourneau. op. cit., n 12.8, P. 404.

( )5راجع بالن�سبة ال�سم النطاق ،للباحث :املرجع ال�سابق� ،ص، 30 : 29

www.murielle-cahen.com & www.droit-prive-et-contrat.oboub.com & CA Paris, 8 Oct. 2003 & CA Paris, 5 Mars. 2003, D. 2004, n
16, Juris. P. 1157 et 1158.

وبالن�سبة لال�سم التجاري راجع د� .سميحة القليوبي ،امللكية ال�صناعية ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة اخلام�سة� ،سنة � ،2005ص ، 795د.
حممد حممد هالليه :املرجع ال�سابق� ،ص.303
 )6راجع ا�سم النطاق لدى الباحث :املرجع ال�سابق� ،ص ، 64وبالن�سبة لال�سم التجاري ،راجع د� .سميحة القليوبي :املرجع ال�سابق،
�ص ، 813د .حممد حممد هالليه :املرجع ال�سابق� ،ص.304

I. Balossoupramaniane. op. cit. & TH. Verbiest. site internet …., op. cit. & CA Paris, 30 Nov. 2011, N 09-17146, sur le site,
Murielle-cahen.com & CA Paris, 8 Oct. 2003 & CA Paris, 5 Mars. 2003, D. 2004, n 16, Juris, P. 1157 et 1158.

7) TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit. & S. Fernando. vers la reconnaissance du fonds de commerce et du bail commercial
électronique? sur le site, droit-tic.com & www.domainesinfo.fr & B. Poidevin. Mettre en valeur son fonds de commerce électronique, journal N 5-5467, 30 Mai. 2008, sur le site, echos-judiciaires.com & TH. Verbiest. site internet …., op. cit & F. Silva. vers
la reconnaissance du fonds de commerce et du bail commercial électronique? sur le site, avocats-publishing.com/vers , à la 17
Juillet. 2004 & PH. Le Tourneau. op. cit., n 12.6.4, P. 406.

 )8د .علي ح�سن يون�س :املرجع ال�سابق� ،ص ، 17د .م�صطفى كمال طه :املرجع ال�سابق� ،ص ، 148د .حممد حممد هالليه :املرجع ال�سابق� ،ص.301
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جمموع الأ�شخا�ص املرتبطني بالتاجر ب�سبب الثقة � Confianceأو العادة .((( Hàbitude
� - 5إن ك ً
ال من املوقع الإلكرتوين واملحل التجاري من الأموال املنقولة املعنوية ،لذا ميكن
(((
حوالة  Cessionاملوقع الإلكرتوين ورهنه  nantissementمثلما هو احلال بالن�سبة للمحل
التجاري حيث ميكن بيعه ورهنه.
� - 6أن طبيعة الن�شاط يف كل من املوقع الإلكرتوين واملحل التجاري تتعلق �إما بتقدمي
�سلع �أو خدمات.
� - 7إن كالهما يعد من الأماكن التجارية  Liens Commerciauxوهو الأم��ر ال��ذي �أكده
الق�ضاء الفرن�سي بحكم يف  29نوفمرب  2011باعتبار �أن ن�شر معلومات عن الب�ضائع يف املوقع
الإلكرتوين يعد عر�ضاً للب�ضائع وبالتايل يجب �أن ي�شمل الن�شر كافة املعلومات عن الب�ضائع
و�أن تكون املعلومات �صحيحة و�إال عد ذلك غ�شاً  ،((( Tromperieوج��اء �أي�ضاً بحكم حمكمة
النق�ض الفرن�سية يف  7دي�سمرب � 2010أن مواقع �شركة  ebayعلى ال�شبكة الدولية تعد �أماكن
جتارية حيث يتم من خاللها البيع وال�شراء للمنتجات ((( ،كما جاء �أي�ضاً �أن املواقع الإلكرتونية
التي تقدم عرو�ضاً  offresجتارية ت�ستخدم عالمات جتارية تعد �أماكن جتارية ويجب �أن تلتزم
بقواعد املناف�سة وحماية امل�ستهلك (((.

ثالثاً� :أوجه االختالف بني املوقع الإلكرتوين واملحل التجاري:

� - 1إن جمال ن�شاط كل منهم خمتلف حيث ي�سبح املوقع الإل�ك�تروين يف ف�ضاء وعامل
اف�ترا��ض��ي  Virteulل��ذا ي�سمى باملحل ال�ت�ج��اري االف�ترا��ض��ي �أو امل�ح��ل ال�ت�ج��اري احلديث
 Classiqueبينما املحل التجاري يوجد يف مكان ما على �أر�ض الواقع وي�سمى باملحل التجاري
التقليدي .((( Traditionnel
� - 2إن طبيعة الأعمال �أو الن�شاط يف كل منهما خمتلفة حيث يتعلق املوقع الإلكرتوين
ب�أن�شطة جتارية �أو �أن�شطة غري جتارية يف حني �أن املحل التجاري يتعلق ب�أن�شطة جتارية
فقط.
1) O. Rollux. la clientele: element preponderant du fonds de commerce, Fiche, 1 Octobre 2009, sur le site, univ-lyon3.fr & Cass.
Com, 31 Mai. 1988, RTD, 1988, P. 609, obs. Deruppé.
2) TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit & PH. Le Tourneau. op. cit., n 13.6.3, P. 402.
3) Cass. Com, 29 Nov. 2011, N: 10-27402, sur le site, legifrance.gouv.fr
4) Cass. Com, 7 Déc. 2010, N: 09-16811 et N: 09-14545, sur le site, legifrance.gouv.fr
5) Cass. Com, 13 July. 2010, N: 08-13944, sur le site, legifrance.gouv.fr
6) H. Baussard. op. cit & TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit. & F. Silva. op. cit & TH. Verbiest. site internet …., op. cit.
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� - 3إن الن�شاط يف املوقع الإلكرتوين يعد عاملياً لوجوده على ال�شبكة الدولية يف حني �أن
الن�شاط يف املحل التجاري يكون حملياً الرتباطه بنطاق معني �أو �إقليم معني.
� - 4إن حجم عدد العمالء املت�صلني باملوقع الإلكرتوين يومياً يكون �أكرث من عدد العمالء
املت�صلني باملحل التجاري حيث قد ي�صل �إىل عدة �آالف وهو �أمر غري مت�صور بطبيعة احلال لأي
حمل جتاري مهما كانت �شهرته (((.
� - 5إن عنا�صر املوقع الإلكرتوين ت�شمل ت�سجيل ا�سم نطاق وعقد الإيواء واالت�صال باجلمهور
وهو خليط من العنا�صر املعنوية (ا�سم النطاق  ،االت�صال باجلمهور) والعنا�صر املادية (عقد
الإيواء) الذي يت�ضمن تخزين املعلومات ((( ،بينما عنا�صر املحل التجاري خليط من العنا�صر
املعنوية (االت�صال بالعمالء وال�سمعة التجارية واال�سم التجاري والعالمة  ....الخ) وعنا�صر
مادية (ب�ضائع ومهمات).
(((
� - 6إن املوقع الإلكرتوين يكت�سب ا�سمه بت�سجيله لدى منظمة الآيكان ملدة �سنة �أو �أكرث ،
بينما ا�سم وعنوان املحل التجاري يكت�سب بت�سجيله لدى مكتب ال�سجل التجاري املخت�ص وهو
حق ن�سبي مقيد بنوع التجارة ومقيد باملكان «دائرة ال�سجل التجاري» ومقيد باملدة وهي خم�س
�سنوات جتدد بتجدد القيد بال�سجل التجاري (((.
� - 7إن ا�سم املوقع الإلكرتوين يتمتع بحماية دولية وفقاً لقواعد ال�سيا�سة املوحدة حلل
املنازعات على �أ�سماء النطاق باللجوء �إىل الت�سوية الإداري��ة عن طريق مراكز حتكيم حمددة
تابعة للآيكان ،كما يتمتع ا�سم النطاق باحلماية الق�ضائية وهي و�سيلة اختيارية يتم اللجوء
�إليها يف حالة عدم قبول الت�سوية الإدارية ((( ،بينما يتمتع ا�سم �أو عنوان املحل التجاري باحلماية
الق�ضائية فقط مبوجب دعوى املناف�سة غري امل�شروعة.

( )1جاء �أن املوقع الإلكرتوين رمبا يزوره �أكرث من  400.000زائر يومياً راجع F. Silva. op. cit :وجاء �أي�ضاً �أن عن�صر االت�صال بالعمالء
�أكرث ظهوراً يف موقع الإنرتنت من املحل التجاري .راجع.B. Poidevin. op. cit :
2) B. Poidevin. op. cit.

( )3راجع للباحث :املرجع ال�سابق� ،ص 33وما بعدها.
( )4د� .سميحة القليوبي :املرجع ال�سابق� ،ص.801 :506
( )5راجع للباحث :املرجع ال�سابق� ،ص 43وما بعدها.
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الفرع الرابع
عقد �إن�شاء املوقع الإلكرتوين
يعد �إن�شاء املوقع الإلكرتوين  Création de site webاخلطوة الأوىل لوجود �أي �شخ�ص على
�شبكة الإنرتنت ويتم ذلك من خالل عقد �إن�شاء املوقع الإلكرتوين يتم االتفاق عليه مع �أحد
مقدمي خدمات الإنرتنت.
ومبوجب العقد يلتزم مقدم اخلدمة ب�إن�شاء موقع للعميل من خالل جهاز الكمبيوتر
اململوك له واملت�صل بال�شبكة بحيث يتمكن من التعامل عرب هذا املوقع من خالل اجلهاز،
ويعد هذا العقد من عقود تقدمي اخلدمات غري امل�سماة التي مل يطلق عليها ا�سماً مبوجب
القانون �أو يتم تنظيمه ،ف��إذا �أردن��ا رده �إىل �أح��د العقود امل�سماة فيكون العقد من عقود
املقاولة  ،Contrats d´enterpriseوهو الأمر الذي ا�ستقر عليه الفقه يف م�صر وفرن�سا (((.
ومبوجب العقد يلتزم مقدم اخلدمة �أو م�صمم املوقع  le conceptuerب�إجناز ذلك عرب
املوا�صفات الفنية واجلمالية كما قد يلتزم ببع�ض االلتزامات الإ�ضافية مثل �إيواء املوقع
و�إمتام الإجراءات الإدارية الالزمة للح�صول على ا�سم للموقع الذي يقوم العميل باختياره
ويف�ضل �أن يكون ق�صرياً و�سه ً
ال ومرتبطاً بنوع الأعمال التي يقوم بها العميل (((.
وتعد التزامات م�صمم املوقع «مقدم اخلدمة» واجبة التحقق مبوجب العقد وبالتايل يكون
التزامه بتحقيق نتيجة  obligation de resultatوبالتايل تتحقق م�س�ؤوليته عند عدم تنفيذ
الأعمال املطلوبة (((.

( )1د .حممد ح�سني من�صور :امل�س�ؤولية الإلكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة� ،سنة � ،2009ص.24

PH. Le Tourneau. op. cit, n 12.3, P. 399 & P. Breese. G. Kaufman. guide juridique de l´internet et du commerce électronique ,

edition vaibert, 2000, P. 97 & S. Guinchard. M. Harichaux. R. de. Tourdonnet. internet pour le droit, montchrestien, 1999, P. 140.

( )2د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص ، 25فرانك فيور :املرجع ال�سابق� ،ص .71 : 70
3) PH. Le Tourneau. op. cit., n 12.4, P. 400.
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املبحث الثاين
ماهية عقد الإيواء
�إن �أهمية �أي موقع �إلكرتوين ترجع بالأ�سا�س �إىل مدى �أهمية املعلومات التي يحتويها،
ويتم و�ضع هذه املعلومات على املوقع لكي تظهر للجمهور مبوجب عملية ت�سمى الإي��واء �أو
اال�ست�ضافة.
ويف هذا املبحث نتناول بحث تعريف عقد الإيواء وخ�صائ�ص العقد و�أطراف العقد وطبيعته القانونية.
الفرع الأول
التعريف بعقد الإيواء
�إيواء يف اللغة م�صدرها �أوى وتعني �أ�سكنه و�أنزله وا�ست�ضافه ((( ،ومنها قوله تعاىل« :وملا
دخلوا على يو�سف �آوى �إليه �أخ��اه» ((( ،وقوله تعاىل« :وت ��ؤوي �إليك من ت�شاء» ((( ،والإي��واء
� ((( hébergementأو اال�ست�ضافة هو توفري م�ساحة قر�ص �صلب  espace disqueعلى حا�سوب
«كمبيوتر» خادم  serveurلتخزين معلومات ميكن طلبها على مدار ال�ساعة من �أي كمبيوتر
مرتبط ب�شبكة الإنرتنت على �أن يقوم �صاحب املوقع بدفع مقابل لهذا الإي��واء ((( ،وج��اء �أن
الإيواء هو و�ضع الو�سائل التقنية واملعلوماتية مبقابل �أو باملجان حتت ت�صرف العمالء ليتمكنوا
من الدخول �إىل �شبكة الإنرتنت يف �أي��ة حلظة بغية بث م�ضمون معلوماتي معني «ن�صو�ص،
�صور� ،أ��ص��وات »..... ،للجمهور ويتوىل ه��ذه املهمة متعهد الإي��واء ال��ذي يعمل على تخزين
البيانات واملعلومات التي يبثها �أ�صحاب املواقع الإلكرتونية على حا�سباتهم الآلية املرتبطة على
الدوام ب�شبكة الإنرتنت بحيث يتمكن �أ�صحاب هذه املواقع من �إطالع اجلمهور على م�ضمونها
املعلوماتي على مدار ال�ساعة (((.
( )1املعجم الوجيز �صادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة ،طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم� ،سنة  ،1990باب «�أوى»� ،ص ،30وراجع
قامو�س املعاين على املوقعwww.almaany.com :
( )2الآية  69من �سورة يو�سف.
( )3من الآية  51من �سورة الأحزاب.
( )4بالإجنليزية hosting
(5) www.chawkitabib.info

( )6د .ر�شا حممد تي�سري ،د .مها يو�سف خ�صاونه :املرجع ال�سابق� ،ص ،372د� .أحمد فرح :النظام القانوين ملقدمي خدمات الإنرتنت،
جملة املنارة بالأردن ،املجلد  ،13العدد  ،9ال�سنة  ،2007على املوقع� ، www.lawjo.net :ص.324
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وجاء يف تعريف عقد الإيواء هو اتفاق ي�سمح للتاجر با�ستئجاره لدى مورد الإيواء مل�ساحة
قر�ص مت�صل بالإنرتنت ((( ،وجاء �أنه عقد يقدم فيه املورد للم�شرتك الأدوات الفنية مل�ساحة
قر�ص  ،((( espace disqueوجاء �أي�ضاً �أنه عقد من عقود اخلدمات وفيه يلتزم مقدم خدمة
الإنرتنت ب��أن ي�ضع حتت ت�صرف امل�شرتك جانباً من �إمكاناته الفنية ال�ستعمالها يف حتقيق
م�صاحله وذلك ب�إتاحة انتفاع امل�شرتك بجزء من �إمكانات �أجهزته و�أدواته املعلوماتية ويتمثل
ذلك يف ال�سماح له باالنتفاع مب�ساحة على القر�ص ال�صلب ب�أحد �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة به
((( ،ومبوجب عقد الإي��واء يلتزم �أط��راف العقد وهما متعهد الإي��واء ومورد املعلومات للموقع
بالتزامات العقد التي �سوف نتناولها الحقاً بالتف�صيل.
الفرع الثاين
خ�صائ�ص عقد الإيواء
 - 1يعد العقد من العقود غري امل�سماة � innoméأو عقد من نوع خا�ص  ،((( sui generisحيث
مل يتناوله امل�شرع بالتنظيم �أو يخ�صه با�سم معني (((.
 - 2عقد م�ستمر التنفيذ لأن الأمر يقت�ضي وجود املعلومات ب�شكل م�ستمر على مدى
� 24ساعة وبدون انقطاع ((( ،وهو الأمر الذي عرب عنه امل�شرع الفرن�سي بقانون � 30سبتمرب
 1986ب�أن ن�شاط الإي��واء هو التخزين املبا�شر وامل�ستمر  ،permanentو�أن املعلومات تكون
متوفرة .((( 24h/24
 - 3يعد العقد من عقود التجارة الإلكرتونية وفقاً ملا جاء باملادة  14من القانون الفرن�سي
رقم  2004/575واملتعلق بالثقة يف االقت�صاد الرقمي �أن التجارة الإلكرتونية ت�شمل كل ن�شاط
اقت�صادي بوا�سطة �شخ�ص يتم عن ُبعد بو�سيلة �إلكرتونية لتوريد ال�سلع �أو اخلدمات ،وخدمات
1) I. Balassoupramaniane. op. cit.
2) P. Caplain. le contrat d´hebergement de site web, sur le site, juriscom.net, P. 9 & TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit.

( )3د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص ، 23د� .إميان م�أمون �أحمد :اجلوانب القانونية لعقد التجارة الإلكرتونية ،ر�سالة
دكتوراه ،كلية حقوق املن�صورة� ،سنة � ،2006/2005ص.72
4) I. Balassoupramaniane. op. cit. & P. Caplain. op. cit., P. 16 et P. 20 & www.chawkitabib.info

(� )5أ .حممد ر�ضوان �إح�سان :عقد اال�شرتاك باخلدمة الهاتفية( ،د.ن)� ،سنة � ،91/90إهداء من كلية حقوق دم�شق حلقوق عني �شم�س� ،ص.27
6) P. Caplain. op. cit., P. 27 & www.kenanaonline.com
7) CH. Féral – Schuhl. Cyper droit, Dalloz, 6. éd, 2010, n 114.11 et 114.12, P. 794.
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التجارة الإلكرتونية ت�شمل توريد املعلومات على اخلط ........ ،و�إيواء املعلومات (((.
 - 4من العقود امللزمة للجانبني  synallagmatiqueحيث يلتزم كل طرف بالتزامات مقابلة
للطرف الآخر ((( ،وهو الأمر الذي �أكده ق�ضاء حمكمة النق�ض الفرن�سية يف  10مايو .((( 2012
 - 5من عقود الإذعان  d´adhesionحيث ي�سلم مورد املعلومات بال�شروط التي ي�ضعها متعهد
الإي��واء وال يقبل فيها �أي تعديل ،وملا كان عقد �إي��واء املوقع الإلكرتوين من عقود االت�صاالت
الإلكرتونية ومن عقود التجارة الإلكرتونية وكالهما عقود �إذعان ((( ،وهو الأمر الذي �أكده
الق�ضاء الفرن�سي بقوله �إن عقود االت�صاالت الإلكرتونية تكون الإرادة لي�ست حرة متاماً حيث
ال يوجد ا�ستقالل اقت�صادي للإرادة .((( dependence économique à la volience
 - 6من العقود الر�ضائية حيث يكفي النعقاده توافر الر�ضا دون حاجة �إىل الكتابة �أو �أي
�شروط �شكلية.
 - 7من عقود املعاو�ضة ،حيث يتلقى كل طرف مقاب ً
ال وعو�ضاً ملا يعطي ،فيقوم متعهد الإيواء
بتخزين املعلومات وبثها على املوقع حتى تكون متاحة للجمهور عند دخوله �إىل املوقع ومقابل
ذلك يتعهد املورد للمعلومات �أو �صاحب املوقع ب�أداء اال�شرتاك املتفق عليه ،ويحدث �أحياناً �أن
يقوم متعهد الإيواء بتقدمي خدمة الإيواء جماناً �إال �أن ذلك ال ينفي �صفة املعاو�ضة ،وال يعد
العقد من عقود التربع وذلك لوجود مقابل يح�صل عليه املتعهد ويتمثل يف �إلزام �صاحب املوقع
بو�ضع �إعالنات على املوقع وهي �إعالنات ي�ستفيد من مقابلها امل��ايل ،فتكون ا�ستفادة متعهد
الإي��واء بطريق غري مبا�شر من الإع�لان��ات ،وهناك كثري من املواقع التي تعر�ض ا�ست�ضافة
مواقع �أخرى �أو عر�ض ب�إن�شاء مواقع جمانية مقابل الإعالنات ومن �أ�شهر هذه املواقع Google
 ،((( Adsenseوقد ا�ستقر الفقه على �أن العقود تكون معاو�ضة حتى ولو كان هناك بع�ض العقود
التي تتم على �سبيل املجاملة �أي تبدو بدون مقابل ظاهر ولكن تعترب مع ذلك عقود جتارية
مثل اخلدمات املجانية التي تقدمها البنوك للعمالء والبيوع التي تتم يف �أوقات الت�صفية وذلك
1) Art. 14 du Loi N 2004/575 du 21 Juin. 2004, sur le site, legifrance.gouv.fr & J-M. Bruguière. l´exécution du contrat électronique, dans la livre «le contrat électronique», LGDJ, 2005, P. 71 & TH. Verbiest. site internet …, op. cit.
2) P. Caplain. op. cit., P. 28.
3) Cass. Com, 10 May. 2012, N: 11-15110, sur le site, legifrance.gouv.fr
4) www.lexinter.net & A. Taïeb. la modification unilatérale des contrats de communications électroniques, Juin. 2007, sur le site,
juriscom.net, P. 12 & www.chawkitabib.info

د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص.28
(5) Cass. Civ, 30 Mai. 2000, D. 2000, 879, note Chazal & Cass. Civ, 3 Avril. 2002, D. 2002, 186d, note Gridel et Chazal.
( )6راجع املواقع www.djelfa.info & www.nizcosopt.com & ar.wikipedia.org/wiki
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النتفاء نية التربع يف مثل هذه احل��االت ،وكذلك يف حالة قيام �شركة جديدة بطرح منتج ما
وتقوم بتوزيع عينات جمانية بغر�ض الإع�لان عن نف�سها وعن منتجها وبالتايل ذيوع ا�سمها
فاملقابل موجود دائماً يف العقد التجاري �سواء مت بطريقة ظاهرة �أو م�سترتة (((.
الفرع الثالث
�أطراف عقد الإيواء

طرفا العقد هما متعهد الإيواء ومورد املعلومات نو�ضحهما يف النقاط التالية:

 - 1متعهد الإيواء  Fournisseur d´hébergementوله ت�سميات عدة فهو مورد الإيواء
�أو خمزن املعلومات � stockage d´informationأو  ،l´hébergeurوهو كل �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي يتوىل تخزين وحفظ البيانات لعمالئه ويوفر الو�سائل الفنية واملعلوماتية التي
ت�سمح لهم باحل�صول على هذه البيانات طوال �ساعات اليوم عرب الإنرتنت ،ويقوم بتقدمي
الأجهزة الفنية لالت�صال بالإنرتنت وي�ضعها حتت ت�صرفه ملدة معينة ومبقابل معني ،وهو
بذلك ي�سمح بالو�صول �إىل املوقع عن طريق �أجهزة مركزية  centres serveursمرتبطة
بالإنرتنت (((.
 - 2مورد املعلومات � fournisseur de contenuأو � l´hébergeأو املن�ش�أ وفقاً للمادة الأوىل من
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية الإماراتي رقم  1ل�سنة  ،2006هو �شخ�ص طبيعي �أو معنوي
يقوم ببث املعلومات والر�سائل املتعلقة مبو�ضوع معني على �شبكة الإنرتنت بحيث يتمكن م�ستخدمو
ال�شبكة من احل�صول عليها جماناً �أو مبقابل م��ادي ،ويعد مبثابة القلب الناب�ض لبث احلياة يف
ال�شبكة وتدفق املعلومات �إليها وهو الذي يحدد م�ضمون ما يبث على املوقع وهذه املعلومات قد تكون
يف �شكل ن�صو�ص مكتوبة �أو �صور �أو قطع مو�سيقية �أو منتجات �أو عالمات جتارية يتم الإعالن عنها،
( )1د .م�صطفى كمال طه :القانون التجاري ،دار املطبوعات اجلامعية� ،سنة � ،1986ص ،306د .ر�ضا عبيد :القانون التجاري ،الطبعة
اخلام�سة� ،سنة � ،1984ص  ،13د .علي جمال الدين عو�ض :القانون التجاري ،دار النه�ضة العربية� ،سنة � ،1989ص  ،7د .علي �سيد قا�سم:
قانون الأعمال ،اجلزء الرابع «العقود التجارية» ،دار النه�ضة العربية( ،د.ت)� ،ص ،5د .حممد بهجت عبداهلل قايد :العقود التجارية ،دار
النه�ضة العربية ،الطبعة الأوىل� ،سنة � ،1995ص.8
( )2د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص  ،169د .عبدالفتاح حممود كيالين :مدى امل�س�ؤولية القانونية ملقدمي خدمة الإنرتنت،
على املوقع  ،www.flaw.bu.edu.egد� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص  ،325د .عايد رجا اخلاليله :امل�س�ؤولية التق�صريية الإلكرتونية،
دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل� ،سنة � ،2009ص  ،314د .ر�شا حممد تي�سري ،د .مها يو�سف خ�صاونه :املرجع ال�سابق� ،ص ،373

P. Caplain. op. cit., P. 20 & I. Balassoupramaniane. op. cit. & J. Huet. Sedo n´est pas un hébergeur, D. 2009, N 6, 410 & J. Larrieu. le numérique et les contrats: le statut d´hébergeur, D. 2010, N 30, 1974.
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وهذه املعلومات قد يكون هو م�ؤلفها �أو قام بتجميعها حتى تتاح للجمهور عرب ال�شبكة ،ومهمته على
ذلك هي ن�شر املعلومات حتى ميكن للجمهور االطالع عليها وهي تعد خدمة ن�شر (((.
الفرع الرابع
الطبيعة القانونية لعقد الإيواء

�أو ًال :الطبيعة التجارية للعقد:

ذهب �أغلبية الفقه �إىل �أن التفرقة بني العقد املدين والعقد التجاري تعتمد على مو�ضوع العقد
و�أطرافه معاً ف�إذا كان ن�شاط العقد من الأعمال التجارية �أ�صلية كانت �أو تبعية �أو كان �أحد �أطراف
العقد تاجراً ،كان العقد جتارياً� ،سواء كان العقد من العقود امل�سماة �أم من العقود غري امل�سماة (((.
وقد جاء بقانون التجارة امل�صري رقم  17ل�سنة  1999يف امل��ادة اخلام�سة �أن �أعمال توريد
الب�ضائع واخل��دم��ات و�أع �م��ال الن�شر واالت���ص��االت تعد جت��اري��ة �إذا مت��ت مزاولتها على وجه
االحرتاف ،كما جاء يف املادة  10/6من قانون املعامالت التجارية الإماراتي رقم  18ل�سنة 1993
�أن ن�شاط مكاتب اخلدمات من الأن�شطة التجارية �إذا متت مزاولتها على وجه االحرتاف ،وهذا
الن�ص الأخري جاء عاماً لي�شمل كافة التوريدات وبالتايل يدخل فيها توريد خدمة الإيواء.
وملا كان عقد �إي��واء املوقع الإلكرتوين يتعلق بتقدمي خدمات على �شبكة الإنرتنت «�أداة
ال جتارياً
ات�صال» ،و�أن حمل الإيواء هو تخزين معلومات على املوقع الإلكرتوين الذي يعد حم ً
افرتا�ضياً وقد انتهينا �إىل �أنه مال منقول معنوي �إ�ضافة �إىل �أن العقد من عقود املعاو�ضة
حتى لو كان الإي��واء جمانياً فيوجد مقابل وهو ن�شر الإعالنات على املوقع وبالتايل يوجد
منفعة متبادلة وهو ما ينفي نية التربع ،لكل ذلك يعد عقد الإيواء من العقود التجارية ،وما
انتهينا �إليه م�ؤيد من الفقه والق�ضاء حيث يعد عقد الإيواء من عقود التجارة الإلكرتونية
التي تعد جتارية ((( ،وه��ذا الأم��ر �أدى ببع�ض الفقه �إىل اعتبار عقد الإي��واء مبثابة �إيجار
جتاري .((( Bail Commercial
( )1د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص  ،167د .عبد الفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق ،د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق،
�صP. Caplain. op. cit., P. 20 ، 328 : 327
( )2د .علي جمال الدين عو�ض :املرجع ال�سابق� ،ص  ،4د .عبدالف�ضيل حممد �أحمد :العقود التجارية وعمليات البنوك ،مكتبة اجلالء
اجلديدة باملن�صورة( ،د.ت)� ،ص  ،6د .حممد بهجت عبداهلل قايد :املرجع ال�سابق� ،ص .6
( )3د� .أ�سامة �أبو احل�سن جماهد :املرجع ال�سابق� ،ص.55 : 53

I. Balassoupramaniane. op. cit & www.lexinter.net & Cass. Com, 29 Nov. 2011, N 10-27402, sur le site, legifrance.gouv.fr
(4) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.8, P. 371 & TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit.
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ثانياً :حتديد الو�صف القانوين لعقد الإيواء:

نظراً لعدم تنظيم عقد الإي��واء ت�شريعياً رمب��ا حلداثته وبالتايل فهو من العقود
غري امل�سماة وهو ما دفع الفقه ملحاولة رد العقد �إىل �أحد العقود امل�سماة بغية �إخ�ضاعه
للأحكام القانونية للعقد امل�سمى وقد اجتهد الفقه يف ذلك وذهبوا مذاهب �شتى نو�ضحها
يف النقاط التالية:
 - 1عقد عارية ا�ستعمال  :Prêt à usageوذلك عندما يتم الإيواء باملجان فيعد ذلك �إعارة
جزء من القر�ص ال�صلب � espace disqueأو مكان على ال�شبكة تابع للمتعهد (معري) ل�صاحب
املوقع الإل�ك�تروين (م�ستعري) ((( ،والواقع �أن عمليات الإي��واء املجانية كثرية ومنت�شرة على
الإنرتنت حتى �إن العرو�ض ال تكتفي بخدمة الإيواء فقط بل تعر�ض خدمة الربيد الإلكرتوين
وتوفري �أ�سماء نطاق جماناً ((( ،وهو الأمر الذي يالقي قبو ًال كبرياً لدى اجلمهور مادام الأمر
جماناً �إال �أن تلك املواقع ت�ستفيد بطريق غري مبا�شر من �إيواء املواقع عن طريق بيع م�ساحات
�إعالنية على املواقع التي يتم �إيوا�ؤها.
 - 2عقد مقاولة  :contrat d´enterpriseذهب البع�ض �إىل �أن عقد الإي��واء من عقود
خدمات املعلومات ،وعقد خدمات املعلومات يعد من عقود املقاولة وال يعد عقد تقدمي خدمة
لكونه تكييفاً و�صفياً ملحل العقد ولي�س تكييفاً قانونياً للعقد نف�سه و�أن �أعمال املقاولة تنت�شر
يف كل املجاالت ((( ،ويف هذا االجت��اه يرى �آخر �أن خدمة الإي��واء يلتزم فيها امل��ورد بتقدمي
الأدوات والأجهزة التقنية وتركيبها يف احلا�سب ال�شخ�صي للعميل و�أن هذا العمل ال يعد
�إيجاراً بل عقد مقاولة على �سند من �أن الغر�ض من العقد لي�س ت�أجري الآلة �أو اجلهاز بل
هو العمل �أو اخلدمة املقدمة للم�ستهلك و�أن اجلهاز �أو الآلة ما هي �إال و�سيلة لتنفيذ العمل
�أو اخلدمة (((.

( )1د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص ، 326وقد �أورد البحث ر�أيه بالن�سبة للإيواء مبقابل مايل على �أنه �إيجار كما �سرنى.
وراجع E. Barbry. A. Bensoussan. op. cit :حيث جاء �أن عقد الإيواء هو عقد تقدمي خدمات �أو عقد �أجارة م�ساحة �أو عارية وانتهى
�إىل �أنه عقد تقدمي خدمات كما�سبق.
(2) www.djelfa.info & www.nizcosoft.com & www.ayrade.com & edu.arabsgate.com

( )3د .حممد ح�سام حممود :املرجع ال�سابق� ،ص.165 : 163
( )4د� .أ�سامة �أحمد بدر :حماية امل�ستهلك يف التعاقد الإلكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة� ،سنة � ،2005ص.124
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 - 3عقد مقاولة وعقد �إيجار :ذهب البع�ض �إىل �أن عقد الإي��واء خليط  mixteبني عقد
املقاولة وعقد الإيجار متى كان االتفاق على الإي��واء �إ�ضافة �إىل خدمات �أخ��رى مثل الربيد
الإلكرتوين وتوفري �أ�سماء النطاق� ،أما �إذا اقت�صر االتفاق على خدمة الإيواء فقط فيكون العقد
�إيجار �أ�شياء (((.
 - 4عقد �إيجار �أ�شياء  :louage de choseذهب �أغلبية الفقه �إىل �أن عقد الإي��واء يعد عقد
�إيجار �أ�شياء حيث يقوم املتعهد ب�إيواء �صفحات  webعلى حا�سباته اخلادمة مقابل �أجرة معلومة
ويكون للم�ست�أجر حرية ن�شر ما يريد من ن�صو�ص �أو �صور �أو تنظيم م�ؤمترات �أو حلقات نقا�شية
�أو �إن�شاء مواقع معلوماتية ،و�أن العقد ي�سمح للتاجر با�ستئجار م�ساحة قر�ص مت�صل بالإنرتنت
عن طريق م��ورد الإي��واء ،و�إيجار هذه امل�ساحة تكون عن�صراً جوهرياً يف االتفاق رمبا يطابق
 assimileعقد �إيجار الأ�شياء �أو الإيجار التجاري  bail commercialولذا ي�سميه البع�ض عقد
الإيجار املعلوماتي (((.
 - 5ر�أينا اخلا�ص:
ملا كان العقد يتعلق بتخزين معلومات على القر�ص ال�صلب الذي يتم حتميله على اخلادم
 serveurلأحد مقدمي خدمات واملت�صل بالإنرتنت ،ووفقاً لطبيعة العقد ف�إن مقدم اخلدمة
يلتزم بتوفري م�ساحة ملورد املعلومات لكي تظهر على �شبكة الإنرتنت مقابل �أجرة وعليه ف�إن
العقد يكون �إيجار �أ�شياء� ،إال �أن الواقع العملي يقول الآتي:
�أ  -انت�شار عملية تخزين املعلومات �أو الإيواء من دون مقابل مادي يدفعه املورد ،وبالتايل
يكون العقد عارية وفقاً لن�ص امل��ادة  635من القانون امل��دين امل�صري ،وامل��ادة  849من قانون
املعامالت املدنية الإماراتي رقم  5ل�سنة .1985
ب � -إن عمليات الإيواء مبقابل ال تقت�صر يف الأغلب على الإيواء �أو اال�ست�ضافة فقط بل
( )1د .ر�شا حممد تي�سري  ،د .مها يو�سف خ�صاونه :املرجع ال�سابق� ،ص، 375 : 374
.www.chawkitabib.info & TH. Verbiest. M. Le Borne. op. cit
( )2د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص ، 23د� .إميان م�أمون �أحمد :املرجع ال�سابق� ،ص  ،72د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق،
د .ر�شا حممد تي�سري ،د .مها يو�سف خ�صاونه :املرجع ال�سابق� ،ص 374وهما ال ي�ستبعدان �أنه عقد خمتلط مقاولة و�إجارة �إذا وجدت خدمات �إ�ضافية
جانب خدمة الإيواء ،د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص 326وذلك يف حالة الإيواء مبقابل �أما �إذا كان الإيواء جماين فيعد عارية.

P. Caplain. op. cit., P. 27 & I. Balassoupramaniane. op. cit. & PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.8, P. 371 & S. Guinchard. M.

Hairichaux. R. de. Tourdonnet. op. cit., P. 149. & J. Larrieu. Le bénefice convoité de la responsabilité limitée des hébergeurs, D.
2009, N 29, 1998 & Cass. Com, 3 May. 2012, N: 11-15110.

د� .أ�سامة �أبو احل�سن جماهد :املرجع ال�سابق� ،ص .59
عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين درا�سة يف �إطار القانون امل�صري والإماراتي والفرن�سي
53

ت�شمل تقدمي خدمات مرتبطة بها مثل ت�سجيل ا�سم النطاق للموقع بامتدادات خمتلفة
 ، org, .net, .com.وخدمة الربيد الإل�ك�تروين وو�سائل حماية من الر�سائل املزعجة
 Spamوغريها من اخلدمات املرتبطة ،وعليه يعد عقد الإيواء يف هذه احلالة مبثابة عقد
تقدمي خدمات يف طائفة العقود غري امل�سماة ويقرتب من عقد املقاولة يف طائفة العقود
امل�سماة ،وهي مقاولة مالهي عمومية مثل دور ال�سينما حيث يلتزم متعهد الإيواء بتخزين
املعلومات على �أجهزته وعر�ضها على �شبكة الإنرتنت لكي يطلع عليها اجلمهور.
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الفصل الثاني
تكوين عقد اإليواء وآثاره

�إذا كان عقد الإي��واء على التف�صيل ال�سابق يعد من عقود التجارة لطبيعة الن�شاط يف
تقدمي خدمات وفقاً لن�ص املادة �/5أ من قانون التجارة رقم  17ل�سنة  1999واملادة  10/6من
قانون املعامالت التجارية الإماراتي رقم  18ل�سنة  ،1993وبالتايل يخ�ضع العقد للأحكام
اخلا�صة بالعقود التجارية وت�سري عليه قوانني التجارة ف�إذا مل يوجد ن�ص ،تطبق قواعد
العرف والعادات التجارية ،ف�إذا مل يوجد تطبق قواعد القانون املدين ((( ،وهذا يطبق يف
حالة كون طريف العقد من التجار �أو �أحدهما �أما �إذا كان �أحد الأطراف �شخ�ص غري تاجر
في�سري ب�ش�أنه �أحكام القانون املدين امل�صري وفقاً لن�ص املادة الثالثة من قانون التجارة
امل�صري رقم  17ل�سنة  ،1999بينما جاء باملادة  10من قانون املعامالت التجارية الإماراتي
رقم  18ل�سنة � 1993أنه �إذا كان العمل جتارياً بالن�سبة لأحد املتعاقدين ومدنياً للمتعاقد
الآخ��ر �صارت �أحكام ه��ذا القانون على التزامات الطرفني ما مل ين�ص القانون �أو يتفق
الطرفان على غري ذل��ك ،وبذلك يكون هناك وج��ه اختالف بني قانون التجارة امل�صري
وقانون التجارة الإماراتي.
والعنا�صر اجلوهرية للعقد � -سواء كان مدنياً �أو جتارياً  -تخ�ضع للقواعد الواردة يف
القانون املدين باعتباره ال�شريعة العامة لكافة العقود وبالتايل تخ�ضع العقود التجارية
ك�أ�صل عام للقانون املدين ما مل يرد ن�ص خا�ص ((( ،والعقود التجارية ال تختلف يف جوهرها
عن العقود املدنية �سواء من حيث �أركانها �أو �شروط �صحتها �أو �أ�سباب انق�ضائها ((( ،وعلى
ذلك ف�إن �أركان عقد الإيواء هي توافر الر�ضا واملحل وال�سبب ،كما يرتب العقد التزامات
على �أطرافه وهو ما نو�ضحه من خالل مبحثني نتناول يف الأول �أركان العقد ثم يف الثاين
�آثار العقد.

( )1املادة  1/2من قانون التجارة رقم  17ل�سنة .1999
( )2د .علي جمال الدين عو�ض :املرجع ال�سابق� ،ص & 29د .علي الزيني� :أ�صول القانون التجاري ،اجلزء الأول ،مكتبة النه�ضة امل�صرية،
الطبعة الثانية� ،سنة � ،1945ص & 181د .علي العريف� :شرح القانون التجاري امل�صري ،اجلزء الأول ،مطبعة �أحمد خميمر ،الطبعة الثانية،
�سنة � ،1959ص & 184د .ر�ضا عبيد :املرجع ال�سابق� ،ص & 7د .علي �سيد قا�سم :املرجع ال�سابق� ،ص .4:3
( )3د .عبدالف�ضيل حممد �أحمد :املرجع ال�سابق� ،ص & 5د .حممد بهجت عبداهلل قايد :املرجع ال�سابق� ،ص.5
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املبحث الأول
�أركان عقد الإيواء
�أرك��ان عقد الإي��واء ال تختلف يف جوهرها عن �أرك��ان العقود عموماً ،وهي تتمثل يف توافر
الر�ضا واملحل وال�سبب ،وهو ما نو�ضحه.
الفرع الأول
الر�ضا le consentement
الر�ضا يعد ركن العقد الأ�سا�سي وهو تعبري عن الإرادة ي�صدر من �شخ�ص ذي �أهلية بغر�ض
�إحداث �أثر قانوين ((( ،وي�شرتط فيه �شروط تتعلق بوجوده وت�سمى ب�شروط االنعقاد و�شروط
�أخرى ل�سالمة الر�ضا ت�سمى ب�شروط �صحة الر�ضا وهو ما نو�ضحه.

�أو ًال� :شروط انعقاد الر�ضا:

�إن الر�ضا يعني توافق �أو ارتباط بني �إرادتني �أو �أكرث ،وي�شرتط النعقاد العقد توافر �إرادتني
متطابقتني هي �إرادة املوجب و�إرادة القابل ،ويعرب عن هاتني الإرادتني بالإيجاب والقبول.
 - 1الإيجاب:
وي�سمى العر�ض  l´offreوهو تعبري عن الإرادة ي�صدر من �شخ�ص موجهاً �إىل الطرف الآخر
يف العقد يعر�ض عليه ما ير�ضى �أن يلتزم به منتظراً منه �أن يقبله بتعبري مطابق لإبرام العقد
بينهما ،وه��ذا العر�ض قد يكون موجهاً للجمهور �أو ل�شخ�ص معني بق�صد �إب��رام العقد (((.
وي�شرتط يف العر�ض �أن يكون باتاً يعرب عن �إرادة نهائية على التعاقد �إذا �صادف قبو ًال ،كما يجب
�أن يكون حمدداً وكام ً
ال ب�أن يت�ضمن كافة العنا�صر الأ�سا�سية يف العقد ((( ،والعر�ض يف عقد
الإيواء ي�صدر من متعهد الإيواء وعادة ما ي�صدر موجهاً للجمهور من خالل و�سائل الإعالن
( )1د .جميل ال�شرقاوي :النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الأول ،دار النه�ضة العربية� ،سنة � ،1991ص.295
( )2د .جميل ال�شرقاوي :املرجع ال�سابق� ،ص& 30

P. Breese. G. Kaufman. op. cit., P. 186

( )3د .عبداهلل اخل�شروم :عقود التجارة الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ،م�ؤمتر اجلوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكرتونية،
الكتاب الثالث� ،أكادميية �شرطة دبي ،خالل � 28 : 26أبريل � ،2003ص& 290

M. Isabelle. la formation des contrats de commerce electronque, September 1999, à la juriscom.net
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املختلفة و�أهمها موقعه على الإنرتنت ،وهذه العرو�ض ت�صدر نهائية غري قابلة للتعديل ،وت�شمل
العرو�ض كافة البيانات وهو ما يجعل العر�ض تاماً ونافياً للجهالة ((( وبالتايل �إذا �صادف قبو ًال
لدى �أي �شخ�ص انعقد العقد.
 - 2القبول : l´acception
وجه �إليه الإيجاب ويرتتب عليه �إذا ما
وهو التعبري الالحق للإيجاب ويعرب عن �إرادة من ّ
(((
تطابق مع الإيجاب انعقاد العقد ،وي�شرتط فيه �أن ي�صدر مطابقاً للإيجاب يف كل جوانبه ،
وي�صدر القبول من طالب الإيواء «مورد املعلومات» وعليه �أن يختار �أحد العرو�ض املقدمة دون
�أن يكون له حق تعديل العرو�ض ،و�إذا ما مت اختيار العر�ض املنا�سب واختيار ا�سم النطاق فعليه
�أن يقوم ب�إدخال بيانات للحجز و�إدخال معلومات عن كيفية دفع اال�شرتاك (((.
وملا كان قبول طالب الإيواء يتم دون حق �إبداء �أي اعرتا�ض على عرو�ض متعهد الإيواء �أو
حق التعديل وبالتايل ف�إن �إرادته لي�ست حرة متاماً ،وهو الأمر الذي يجعل عقد الإيواء مبثابة
عقد �إذع��ان ،ووفقاً لتعريف الفقه الذي ذكر �أن العقد الذي ي�سلم فيه القابل ب�شروط مقررة
ي�ضعها املوجب وال ي�سمح مبناق�شة فيها وذل��ك ل�سلع �أو مرافق �ضرورية تكون حمل احتكار
قانوين �أو فعلي ،وتكون املناف�سة حمدودة النطاق فيعد ذلك عقد �إذعان ((( ،كما جاء باملادة 100
من القانون املدين امل�صري التي يقابلها املادة  145من قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم
 5ل�سنة � 1985أن القبول يف عقود الإذعان يقت�صر على جمرد الت�سليم ب�شروط مقررة ي�ضعها
املوجب وال يقبل مناق�شة فيها ،وهو الأم��ر الذي ينطبق على عقد الإي��واء حيث ي�سلم طالب
الإي��واء «م��ورد املعلومات» ب�شروط متعهد الإي��واء فعليه �أن يقبلها كلها �أو يرف�ضها كلها ،كما
( )1ت�صدر عرو�ض ا�ست�ضافة املواقع �شاملة كافة البيانات واملعلومات ومن �أمثلة هذه العرو�ض ما جاء مبوقع �شركة نت م�صر من وجود
�أكرث من عر�ض لال�ست�ضافة وكل عر�ض له خدمات خمتلفة عن العر�ض الآخر من حيث م�ساحة اال�ست�ضافة فيوجد  2جيجا 5 ،جيجا10 ،
جيجا ....... ،الخ ،ومعدل نقل البيانات فيوجد  10جيجا 15 ،جيجا 20 ،جيجا � .......إلخ ،وح�سابات الربيد والنطاقات الفرعية ،و�سعر
جنيه ،و�ضمان ال�ستعادة الأموال خالل  30يوم وموا�صفات
جنيه و�سعر الدومني
جنيه و�سعر الدومني
الدومني
ال�سريفر ومكانه ب�أمريكا وطرق اال�شرتاك بالعرو�ض وذلك مقابل ا�شرتاك �سنوي  175جنيه 225 ،جنيه 325 ،جنيه ح�سب العرو�ض
بخالف عرو�ض �أخرى با�شرتاكات خمتلفة ،وهناك عر�ض �إ�ضايف �أن اال�شرتاك ملدة �سنتني مينح طالب اال�ست�ضافة �سنتني �إ�ضافيتني جماناً،
راجع هذه العرو�ض على املوقع www.netmasr.com
( )2د .جميل ال�شرقاوي :املرجع ال�سابق� ،ص & 308د .عبداهلل اخل�شروم :املرجع ال�سابق� ،ص 293
M. Isabelle. op. cit. & P. Breese. G. Kaufman. op. cit., P. 192.

( )3راجع موقع �شركة نت م�صر ال�ست�ضافة املواقع www.netmasr.com
( )4بالفرن�سية  contrat d´adhesionوت�سمى عند البع�ض بعقود االن�ضمام �أو التالحق ،راجع د .حممد �صالح :املرجع ال�سابق� ،ص& 206

د .علي الزيني :املرجع ال�سابق� ،ص & 186د .علي البارودي :املرجع ال�سابق� ،ص.219
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�أن خدمة اال�ست�ضافة تقدمها �شركات حمدودة وهو ما يجعلها يف و�ضع احتكار فعلي للخدمة،
كما تعد اخلدمة من اخلدمات ال�ضرورية لأنا�س كثريين ،وهذا ما �أو�ضحته حمكمة النق�ض
امل�صرية يف �شروط حتقق الإذعان عموماً ((( ،وجاء ب�أحكام حمكمة النق�ض الفرن�سية �أن الأ�صل
يف العقود ا�ستقاللية الإرادة ولكن هذه اال�ستقاللية تغيب يف عقود الإذعان حيث الإرادة لي�ست
حرة متاماً وعليه ف�إن عقود االت�صاالت الإلكرتونية تعد عقود �إذعان (((.

ثانياً� :شروط �صحة الر�ضا:

� - 1أهلية �أط��راف التعاقد :ونق�صد بها �صالحية ال�شخ�ص لإ��ص��دار ت�صرفات قانونية،
ومناطها التمييز ف�إذا كان طرفا العقد كالهما �أو �أحدهما من الأ�شخا�ص الطبيعيني فيجب �أن
يكون بالغاً واحداً وع�شرين �سنة ميالدية ((( وفقاً للقانون امل�صري والتي يقابلها املادة  85من
قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم  5ل�سنة  ،1985ويجوز ملن بلغ ثماين ع�شرة �سنة احل�صول
على �إذن من املحكمة باالجتار (((� .أما �إذا كان من الأ�شخا�ص املعنويني «االعتباريني» في�شرتط
�أن ي�صدر التعبري من ال�شخ�ص املخت�ص بذلك قانوناً وفقاً للنظام الأ�سا�سي لل�شخ�ص املعنوي.
� - 2أن ي�صدر التعبري خالياً من عيوب الإرادة وهي الغلط والتدلي�س والإك��راه واال�ستغالل
«الغنب» مع مالحظة �أن عيوب الر�ضا يف العقود التجارية عادة �أ�ضيق نطاقاً مما هو معروف يف
العقود املدنية ،وجرى العرف التجاري على قبول بع�ض و�سائل الرتويج يف الإعالنات يف املجال
التجاري والتي تعد من قبيل التدلي�س يف القانون املدين� ،إال �أن التاجر �شخ�ص فطن ال ي�صح �أن
تنطلي عليه احليل التدلي�سية بنف�س الدرجة التي تنطلي بها على غري التاجر ((( ،كما جاء يف
قانون التجارة امل�صري �أنه ال يجوز للتاجر ب�سبب اال�ستغالل �أو الغنب طلب �إبطال العقود التي
يربمها ل�شئون تتعلق ب�أعماله التجارية �أو �إنقا�ص االلتزامات التي ترتتب عليه مبقت�ضاها (((.
و�إذا ت��واف��رت كل من �شروط االنعقاد و��ش��روط ال�صحة ك��ان الر�ضا �صحيحاً و�أن�ت��ج �أث��ره
القانوين ،ويرتتب على عدم توافر �شروط االنعقاد بطالن العقد بطالناً مطلقاً لأنها �شروط
( )1نق�ض  12مار�س  ،1974جمموعة النق�ض� ،س ،25رقم � ،80ص & 492نق�ض  3يونيو  ،1969جمموعة النق�ض � ،20ص.851
(2) Cass. Civ. 30 Mai 2000, D. 2000, 879, note chazal & Cass. Civ. 3 Avril 2002, D. 2002, 1880, not Gridel et Chazal & A. Taïeb. op. cit.

( )3املادة  2/44من القانون املدين امل�صري.
( )4املادة  1/11من قانون التجارة امل�صري ،واملادة  18من قانون املعامالت التجارية الإماراتي رقم  18ل�سنة .1993
( )5د .عبدالف�ضيل حممد �أحمد :املرجع ال�سابق� ،ص.15
( )6املادة  52من قانون التجارة.
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الزمة لوجود العقد بينما يرتتب على عدم توافر �شروط ال�صحة هو قابلية العقد للإبطال
«بطالناً ن�سبياً» (((.
الفرع الثاين
املحل l´objet
حمل العقد هو ال�شيء الذي يلتزم املدين القيام به ،واملدين قد يلتزم بنقل حق عيني �أو القيام
ال �أو امتناعاً
بعمل �أو االمتناع عن عمل ،وي�شرتط يف املحل �أن يكون موجوداً وممكناً �إذا كان عم ً
عن عمل ،و�أن يكون معيناً �أو قاب ً
ال للتعيني ،و�أن يكون م�شروعاً مبعنى عدم خمالفته للنظام العام
والآداب ((( ،وجاء يف املادة  135من القانون املدين امل�صري «�إذا كان حمل االلتزام خمالفاً للنظام
العام �أو الآداب كان العقد باط ً
ال» ،وهو نف�س ما جاء يف املادة  151من القانون املدين الإماراتي.
وحمل عقد الإيواء هو القيام بعمل ،ويتمثل يف تخزين املعلومات على قر�ص �صلب وحتميله
على خادم  serveurبحيث يظهر على املوقع بالإنرتنت لكل من يدخل على املوقع ،وهو ن�شاط
متحقق فيه ال�شروط من حيث �إمكانية الوجود ومعيناً وم�شروعاً حيث يخ�ضع لقانون تنظيم
االت�صاالت امل�صري رقم  10ل�سنة  2003وكل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقدم خدمة االت�صاالت
البد �أن يح�صل على ترخي�ص بذلك من جهاز تنظيم االت�صاالت وفقاً للمادة  21من القانون
رقم  10ل�سنة .2003
الفرع الثالث
ال�سبب la cause
ال�سبب هو الباعث الدافع �إىل التعاقد ولي�س جمرد الغر�ض النهائي ،وي�شرتط فيه �أن يكون
م�شروعاً  ،liciteوال�سبب امل�شروع هو الذي ال يحرمه القانون �أو يخالف النظام العام والآداب (((،
( )1ذهب �أكرث الفقه �إىل �أن البطالن نوعان هما بطالن مطلق وبطالن ن�سبي بينما يرى البع�ض �أن البطالن واحد ،راجع د .جميل
ال�شرقاوي :املرجع ال�سابق� ،ص.249
( )2د .علي الزيني :املرجع ال�سابق� ،ص.M. Isabelle. op. cit & 187
( )3د .جميل ال�شرقاوي :املرجع ال�سابق� ،ص & 229د .علي الزيني :املرجع ال�سابق� ،ص& 187

M. Isabelle. op. cit.

= وجاء باملادة  1133من القانون املدين الفرن�سي �أن ال�سبب غري امل�شروع عندما يكون ممنوع قانوناً �أو يخالف الآداب العامة
 l´bonnes moeursوالنظام العام .l´ordre public
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وجاء باملادة  155من القانون املدين الإماراتي واملادة  136من القانون املدين امل�صري «�إذا مل يكن
لاللتزام �سبب �أو كان خمالفاً للنظام العام كان العقد باط ً
ال» ،كما جاء باملادة  1108من القانون
املدين الفرن�سي �أنه ي�شرتط للتعاقد �أن يكون ر�ضا كل طرف �صادر من ذي �أهلية وحمل م�ؤكد
و�سبب م�شروع لاللتزام.
وال�سبب يف عقد الإي��واء يتمثل يف رغبة م��وردي خدمات الإنرتنت يف القيام باال�ست�ضافة
للمواقع نظري مقابل مادي وهي رغبة م�شروعة ،و�أي�ضاً رغبة طالب الإيواء �أو موردي املعلومات
يف تخزين ون�شر معلوماتهم على املواقع الإلكرتونية وهي رغبة م�شروعة طاملا مت االلتزام
بالقواعد القانونية املتعارف عليها �سواء بالن�سبة ملوردي اخلدمات �أو موردي املعلومات.

املبحث الثاين
�آثار عقد الإيواء
عقد الإي ��واء م��ن العقود امللزمة للجانبني حيث يلتزم ك��ل ط��رف ب��ال�ت��زام��ات مقابلة
اللتزامات الطرف الآخر ،ويف هذا املبحث نبني هذه االلتزامات وطبيعتها وجزاء الإخالل
بها يف فروع ثالثة.
الفرع الأول
التزامات متعهد الإيواء
يرتب عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين جملة التزامات على عاتق متعهد الإي��واء نو�ضحها يف
النقاط التالية.

�أو ًال :االلتزام بتخزين املعلومات :stockage d´informations

يعد االل�ت��زام الأ�سا�سي بالعقد هو قيام املتعهد بتخزين املعلومات على �أج�ه��زة ال�سريفر
املركزية ،وهذا االلتزام يقت�ضي الآتي (((:
A. Gittan. responsabilite des hébergeurs: «Coke en stock»?, sur le site, droit-technologie.org, 13 Avril 2001.
( )1د .حممد ح�سني من�صور :املرجع ال�سابق� ،ص & 23د� .إميان م�أمون �أحمد :املرجع ال�سابق� ،ص & 72د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص326

& د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق� ،ص & 338د .ر�شا حممد تي�سري  ،د .مها يو�سف خ�صاونه :املرجع ال�سابق� ،ص& 374

& P. Caplain. op. cit., P. 8, P. 28
�أ .حامت ب�سبا�س :املوقع الإلكرتوين نظامه القانوين يف ظل الت�شريع التون�سي ،على املوقعwww.chawkitabib.info :
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العمل على توفري م�ساحة على القر�ص ال�صلب وحتميلها على �أجهزته الفنية وبالتايل
يجب عليه توفري الأدوات الفنية التي ت�سمح بذلك.
االلتزام بامل�ساعدة الفنية حتى تتوفر املعلومات على املوقع طوال اليوم وعلى مدار ال�ساعة.
االلتزام باملحافظة على املحتويات «املعلومات» من خالل توفري خوادم مركزية serveurs
�سريعة وقوية وذات م�ستويات حماية متقدمة ،وقد جاء بقانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية
الإماراتي رقم  1ل�سنة  2006يف املادة اخلام�سة �أنه ي�شرتط حلفظ املعلومات:
�أ -حفظ ال�سجل الإلكرتوين بال�شكل الذي �أن�شئ �أو �أر�سل �أو ا�ستلم به �أو ب�شكل ميكن من
�إثبات �أنه ميثل بدقة املعلومات التي �أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ا�ستلمت يف الأ�صل.
ب -بقاء املعلومات حمفوظة على نحو يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها فيما بعد.
ج� -أن يتم حفظ املعلومات بطريقة حتدد من�ش�أ الر�سالة الإلكرتونية وجهة و�صولها وتاريخ
ووقت �إر�سالها وا�ستالمها.
وتقوم �شركات الإي��واء بعمل ن�سخ احتياطي يومي و�أ�سبوعي و�شهري ملواقع العمالء
وفقاً لنظام باك �أب  Backupلتفادي الأخطاء املمكن حدوثها �أو عند وج��ود اخ�تراق من
القرا�صنة  ،((( Hackersويعد هذا االلتزام �أ�سا�سياً لتحقيق وجود العقد ف�إذا مل يتحقق �أو
ينفذ التخزين �أو مل يظهر على موقع ال�شبكة الدولية قامت م�سئوليته ،وهو ما يجعل هذا
االلتزام بتحقيق نتيجة (((.

ثانياً :االلتزام بواجب احليطة واحلذر :devoir de prudence et diligence

ومقت�ضاه �أن يقوم ب�أخذ احليطة واحلذر عند مترير املعلومات �إىل ال�شبكة الدولية والت�أكد
من م�شروعيتها واتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع بث املعلومات غري امل�شروعة وعليه يجب على
املتعهد �أن يقوم بالآتي:
 - 1طلب البيانات التي حتدد �شخ�صية العمالء واالحتفاظ ب�سريتها وعدم الك�شف عنها
�إال لل�ضرورة ،وبالتايل يجب عدم التعامل مع جمهول اال�سم  ،l´anonymatويجب االحتفاظ

CH. Féral – Schuhl. op. cit, n 114.11 et 12, P. 794 & PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.9, P. 371 & TGI Nanterre, 8 Déc. 1999, D.
2000, Somm. 274, obs. Caron. & La méme sentence, à la JCP 2000, N 15-16, P. 657 & Cass. Com, 3 May. 2012, N: 11-10507,
sur le site, legifrance.gouv.fr & J. Larrieu. op. cit., 1974 & L. Thoumyre. op. cit & J. Huet. op. cit.
(� )1أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق & املوقع www.netmasr.com
(2) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.9.1, P. 372.
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مبوافقته على االل�ت��زام بالقواعد القانونية ((( ،وه��و الأم��ر ال��ذي �أك��ده القانون الإم��ارات��ي
للمعامالت والتجارة الإلكرتونية رقم  1ل�سنة  2006يف املادة .21
 - 2وقف بث املحتويات غري امل�شروعة التي يظهر عدم م�شروعيتها le manifestement illicite
وذك��ر الفقه �أن مظاهر عدم امل�شروعية تتمثل يف االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة �أو �إذا كان
املحتوى يتعلق بجرائم �ضد الإن�سانية �أو جرائم احل��رب �أو التحري�ض على الكراهية وال�صور
الإباحية للأطفال ((( .ويف هذا ق�ضت حمكمة ا�ستئناف باري�س يف  10فرباير  1999بغرامة تهديدية
على متعهد الإي��واء لن�شره �صوراً عارية لـ  Estelle Hallydayب��دون موافقتها و�ألزمته مبنع بث
ال�صور مو�ضوع الدعوى ((( ،كما ق�ضت حمكمة ا�ستئناف فر�ساي يف  8يونيو  2000بتعوي�ض 20.000
فرانك لعار�ضة الأزياء  Lynda Lacosteيلتزم بها متعهد الإيواء لقيامه بن�شر �صورها على الإنرتنت
و�إخالله بالتزامه باحلذر عن حمتوى املعلومات ((( ،كما ق�ضت املحكمة التجارية بباري�س يف 2
مار�س  2012ب�صفة م�ستعجلة بعدم وجود مظاهر لتقليد املوقع الإلكرتوين Psychologie.com
وبالتايل غياب مظاهر عدم امل�شروعية وال يوجد اعتداء على حقوق امللكية الفكرية (((.
 - 3و�ضع نظام للفلرتة  Filtrageبحيث ال يتم نقل وتخزين املعلومات غري امل�شروعة وذلك
بناء على طلب ال�سلطة الق�ضائية ل�ضمان �إقامة التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلقوق
الأخ��رى وبني احلريات اجلوهرية (حرية التعبري وحرية املعلومات) ،وه��ذا ما �أكدته حمكمة
الق�ضاء لالحتاد الأوروبي  ((( CJUEبقرارها يف  16فرباير  2012لفلرتة خدمات الإيواء (((.
ومقت�ضى نظام الفلرتة �أن يقوم املتعهد بفر�ض نوع من الرقابة على املعلومات �أو ما ي�سمى
االلتزام باملراقبة  ((( obligation de veillerبالرغم من �أن التوجيه الأوروب��ي رقم 2000/31
( )1د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص� & 339أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق &

A. Gittan. op. cit. & CA de Reims, 5 Mai. 2009, D. 2009, N 36, 2470, note Huet (J).

(2) CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 114.34, P. 803 & O. Fondeville. A-S. Jouannan. le manifestement illicite, mystérieux point de
recontre entre la victime et l´hebergeur, sur le site, juriscom.net & L. Thoumyre. comment les hébergeurs Français sont devenus
jurges du manifestement illicite, à la 28 Juillet 2004, sur le site, juriscom.net.
(3) CA Paris, 10 Fér. 1999, D. 1999, jur. 389, note mallet-poiyol.
(4) CA Versailles, 8 Juin. 2000, sur le site, juriscom.net.
(5) T. Com de Paris, 2 Mars. 2012, sur le site, legalis.net.
( )6اخت�صاراً لـ Cour de justice de l´union européenne
( )7راجع القرار رقم  12/11يف  16فرباير  2012لـ  CJUEعلى املوقع:

www.pcinpact.com

(8) A. Singh. Loi «création et internet»: une obligation «F loue» à la charge de l´internaute?, D. 2009, N 5, 306. & L. Marino. la
loi du 28 Octobre 2009 relative à la protéction pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, D. 2010, N 3, 160 : 162.

الدكتـور طاهـر �شوقـي مـحمد حممـود
62

ح��ول التجارة الإلكرتونية يف امل��ادة  1/15حظر على ال��دول الأع�ضاء فر�ض ال�ت��زام ع��ام على
مقدمي خدمات الإنرتنت برقابة املعلومات التي يتولون نقلها �أو تخزينها �أو التزام بالبحث
عن الأن�شطة غري امل�شروعة ((( ،وال يوجد تعار�ض مع و�ضع نظام الفلرتة لأن التوجيه الأوروبي
ال�سابق ذكر يف املادة � 12أن على املهنيني �أن يت�صرفوا ب�شكل منا�سب ملنع الو�صول �إىل املحتوى
غري امل�شروع ،و�أن عليهم اتخاذ االحتياطات املنا�سبة يف حالة حتذيرهم بعدم م�شروعية املحتوى
�سواء من الق�ضاء �أو من الغري الذي يت�ضرر من عدم م�شروعية املحتويات ((( ،كما �أن و�ضع
نظام الفلرتة يتم بناء على طلب ال�سلطة الق�ضائية وبالتايل فال تعار�ض مع االلتزام العام بعدم
مراقبة املحتويات ،ويجب مالحظة �أن طبيعة التزام املتعهد بواجب احليطة واحلذر هو التزام
ببذل عناية .((( obligation de moyen

ثالثاً :االلتزام بالإعالم والن�صيحة واملعلومات:

 - 1يلتزم ب�إعالم �أ�صحاب املواقع «طالبي الإي��واء» ب�ضرورة احرتام القوانني واالتفاقيات
الدولية وعدم االعتداء على الغري واحرتام حقوق امللكية الفكرية (((.
 - 2يلتزم باحل�صول على بيانات العمالء «طالبي الإي��واء» من ا�سمه و�سكنه ورقم تليفونه
وبريده الإلكرتوين مع �ضمان �سريتها.
 - 3يلتزم بن�شر معلومات عنه باملوقع الذي يتم �إيوا�ؤه �سواء على �صفحة املوقع �أو من خالل �أيقونة
ي�سهل الو�صول �إليها من �صفحة املوقع ((( ،حتى يتمكن اجلمهور من االت�صال به لأي �سبب كان.
االلتزام ب�إعالم ال�سلطات املخت�صة  informer les autoritèsعن كل الأن�شطة غري امل�شروعة
وعليه واجب امل�ساعدة على مكافحة اجلرائم �ضد الإن�سانية والكراهية العن�صرية وغريها وفقاً
لن�ص املادة  I/V/6من قانون الثقة يف االقت�صاد الرقمي الفرن�سي رقم  575ل�سنة .((( 2004
( )1د .عبد الفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص& 347

R. Hardouin. Observations sur le nouvelles obligations prétoriennes des hébergeurs, sur le site, juriscom.net

( )2د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص.334
(� )3أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق & د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق &

CA Versailles, 8 Juin. 2000, sur le site, juriscom.net

( )4د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص & 334املوقع & chawkitabib.info

P. Caplain. op. cit., P. 29 & A. Gitton. op. cit.
(5) A. Gittan. op. cit.

(6) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.19, P. 379 & R. Marichez. Sécurité des hébergeurs, sur le site, media.fmog.org
& www.universites-numeriques.fr
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الفرع الثاين
التزامات مورد املعلومات
يعد مورد املعلومات هو الطرف الثاين يف عقد الإيواء ويطلق عليه الفقه ت�سميات عدة فهو
م��ورد املحتويات � ،((( le fournisseur de contenusأو امل�ستفيد من الإي��واء � ،((( l´hebergeأو
العميل � ،((( clientأو الطالب  ،((( demandeurوهذا املورد يلتزم بالآتي:

�أو ًال :االلتزام بتوريد معلومات حقيقية وم�شروعة:

يعد مورد املعلومات امل�س�ؤول الأول عن املعلومات التي يقوم بن�شرها على موقع الإنرتنت من
خالل متعهد الإيواء فهو الذي يزود الو�سطاء الفنيني «متعهدي الإيواء» باملعلومات والبيانات
التي تبث على املوقع ،وهو الذي يحدد م�ضمون ما يبث �سواء كانت ن�صو�صاً مكتوبة �أو �صوراً
�أو قطعاً مو�سيقية �أو عالمات جتارية يعلن عنها ،ومورد املعلومات قد يكون منتجها �أو م�ؤلفها
�أو يقت�صر دوره على جمرد اختيار هذه املعلومات وجتميعها وحتميل نظامها املعلوماتي على
الإن�ترن��ت لتكون حتت ت�صرف واط�لاع م�ستخدمي �شبكة الإن�ترن��ت ،وعليه �أن يلتزم بتوريد
معلومات حقيقية وهو ما يقت�ضي الت�أكد من �صحتها ويتم ذلك بعد فح�صها ورقابة م�ضمونها،
وعليه الت�أكد �أي�ضاً من م�شروعيتها و�أن�ه��ا ال تخالف النظام العام � l´ordre publicأو القيم
الأخالقية  valuers éthiquesو�أنها ال مت�س حقوق امللكية الفكرية �أو حرمة احلياة اخلا�صة la
� vie privéeأو حت�ض على الكراهية �أو العن�صرية ،وجممل القول اح�ترام القوانني والأع��راف
الدولية ((( ،ويف هذا ق�ضت املحكمة االبتدائية لباري�س يف  24نوفمرب  2005ب�إدانة وم�س�ؤولية نا�شر
املعلومات باعتباره مدير حترير موقع الإنرتنت بجرائم القذف  diffamationوال�سب injure
لن�شره مقالة على موقعه بعنوان «الإ�سالم �أو كراهية الآخر »l´islam au la haine de l´autre
لأنها حت�ض على كراهية امل�سلمني والت�شهري بهم ((( ،كما ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف 29
نوفمرب � 2011أن ن�شر معلومات عن الب�ضائع باملواقع الإلكرتونية مع دعوة للتعاقد على البيع
يعد عر�ضاً للب�ضائع وهو ما يجعلها �أماكن جتارية  liens commerciauxوعلى نا�شري املعلومات
(1) CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.11, P. 822.
(2) P. Caplain. op. cit., P. 20.
(3) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.10, P. 373.
(4) S. Guinchard. M. Harichaux. R-de. Tourdonnet. op. cit., P. 148.
( )5د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص & 339د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & �أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق &

PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.26, P. 385 & CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.22, P. 824 & P. Caplain. op. cit., P. 29 et 30.
(6) CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.31, P. 825.

الدكتـور طاهـر �شوقـي مـحمد حممـود
64

�أن تكون عرو�ضهم حقيقية و�أن تكون املعلومات كاملة عن الثمن وم�صاريف الت�سليم ومدة
�صالحية العر�ض و�شروط ال�ضمان وخ�صائ�ص ال�سلع �أو اخلدمات املعرو�ضة ،ف�إذا مل تتوافر �أي
من هذه املعلومات عد ذلك غ�شاً  Tromperieوعد ذلك عملية جتارية غري م�شروعة تطبق عليها
املادتني  L 121 -1 , L 120 -1من قانون اال�ستهالك الفرن�سي (((.

ثانياً :االلتزام بال�شفافية :Transperence

ومقت�ضى ال�شفافية �أن يكون املورد للمعلومات مبثابة كتاب مفتوح للجمهور وعليه �أن يقوم بالآتي (((:
 - 1الإبالغ عن �أي ن�شاط غري م�شروع ي�صل �إىل علمه ،والأ�صل �أن يكون عاملاً بكل املحتويات
التي يتم ن�شرها على املواقع.
 - 2ن�شر بيانات التعريف به �إذا كان �شخ�ص طبيعي �أو معنوي من اال�سم وعنوانه �أو مركز �إدارته وفقاً
للمادة  1/3/6من قانون الثقة الفرن�سي الذي �ألزم كل من يتعامل مع الإنرتنت بالتعريف عن نف�سه (((.
� - 3أن ي�ق��وم بتحديد م��دي��ر حت��ري��ر للموقع �أو رئي�س حت��ري��ر ي�ك��ون م���س��ؤو ًال ع��ن �صحة
املعلومات وم�شروعيتها.
 - 4الك�شف عن ا�سم متعهد الإيواء وعنوانه ومركز �إدارته ويكون ظاهراً للعيان على موقع ال�صفحة
�أو على الأقل ميكن الو�صول �إليه من خالل ال�ضغط على �أيقونة �أو �إ�شارة من على �صفحة املوقع.
� - 5أن يلتزم بالتعاون  Coopérerمع متعهد الإيواء على حفظ النظام املعلوماتي وحمايته
مما ي�ضر بال�شبكات من فريو�سات وغريها �أو تبادل املعلومات ل�ضمان انتظام �أداء اخلدمة.

ثالثاً :االلتزام بحق الرد :droit de réponse

نظراً العتبار مواقع الإنرتنت �أدوات لن�شر املعلومات مثلها مثل غريها من ال�صحافة املكتوبة
�أو و�سائل الإعالم املرئية التي تلتزم ب�إعطاء اجلمهور حق الرد على كل ما مي�س �شرفه �أو اعتباره،
وهو الأمر الذي �أكد عليه الفقه من �أن موردي املعلومات يعدون مبثابة نا�شرين les editeurs
وفقاً للمادتني  43-10 ،43-9من قانون � 30سبتمرب  1986واملتعلق بحرية االت�صاالت (((.
(1) Cass. Com, 29 Nov. 2011, N 10-27402, sur le site, legifrance.gouv.fr
( )2د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص� & 339أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق &

P. Caplain. op. cit., P. 29 & PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.10, P. 373.
(3) CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.31, P. 825.

( )4د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص& 328

CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.31, P. 825.

عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين درا�سة يف �إطار القانون امل�صري والإماراتي والفرن�سي
65

ومقت�ضى االلتزام �أن يقوم املورد للمعلومات بن�شر رد اجلمهور على �أية مادة معلوماتية من�شورة على
�شبكة الإنرتنت مت�س ب�شرفه �أو ب�سمعته �أو تنتهك حقوقه ويجب عليه طبقاً للمادة  IV/6من قانون الثقة
الفرن�سي ((( �أن يقدم الرد �إىل مدير الن�شر امل�س�ؤول خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ وقف
بث امل�ضمون غري امل�شروع ويلتزم بن�شره خالل ثالثة �أيام من ا�ستالمه الرد ((( ،وتكون مدة ن�شر الرد
على الأقل ت�ساوي مدة ن�شر املعلومات غري ال�صحيحة وال تقل يف جميع الأحوال عن مدة � 24ساعة (((.

رابعاً :االلتزام بدفع الثمن :paiement de prix

(((

�سبق الذكر �أن الإيواء نوعان هما �إيواء مبقابل ،و�إيواء جماين � ، gratuitأما الإيواء املجاين
دون مقابل مادي و�إمنا يوجد له مقابل غري مبا�شر يتمثل يف �إي��رادات الإعالنات التي تن�شر على
املواقع املجانية التي عادة ما تعطي م�ساحة �صغرية على اخلادم � ،((( serveurأما الإي��واء مبقابل
فيلتزم امل��ورد للمعلومات بدفع الثمن املتفق عليه ال��ذي تختلف قيمته بح�سب م�ساحة القر�ص،
وتزيد ه��ذه القيمة كلما زادت امل�ساحة ((( ،وع��ادة ما يتم �سداد املقابل �شام ً
ال كل اخلدمات التي
بالعر�ض ،كما يتم ال�سداد مقدماً قبل حتقيق اخلدمة ،ويحدد متعهد الإيواء كيفية ال�سداد وهي
طرق عدة تي�سر للمورد �سبل دفع الثمن ((( ،ومتى مت االتفاق على الدفع والطريقة التي يتم بها
التزم املورد بذلك وفق امليعاد املتفق عليه و�إال كان من حق متعهد الإيواء �إيقاف البث املعلوماتي (((.
(1) Art. 6 modifié par Loi 2011/267 du 14 Mars. 2011, sur le site, legifrance.gouv.fr
( )2د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & �أ .حامت ب�سبا�س :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص& 339

CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117.21, P. 822.

(3) TH. Verbiest. P. Reynaud. le régime juridique du droit de réponse sur internet, sur légipresse, N 236, Nov. 2006, sur le site,
droit-technologie.org & TH. Verbiest. Le droit de réponse en ligne est enfin reglementé, sur le site, journaldunet.com
(4) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.10, P. 373 & E. Barbry. A. Bensoussan. op. cit.

( )5عادة املواقع املجانية يف حدود  1500ميجا بايت بينما املواقع غري املجانية فتكون م�ساحتها �أكرب مبراحل تبد�أ من  2جيجا بايت وحتى
 100جيجا بايت ،راجع املواقعwww.netmasr.com :
( )6تقا�س م�ساحة القر�ص على اخلوادم بالبايت  byteفيوجد كيلوبايت =  1024بايت ،ميجابايت  1024كيلوبايت ،جيجابايت 1024
ميجابايت ،وكلما كانت امل�ساحة كبرية �سمحت مبعدل نقل بيانات �أكرب ،فمث ً
ال م�ساحة  2جيجابايت تعطي معدل نقل بيانات  10جيجا ،انظر
العر�ض الأول ل�شركة نت م�صر على املوقع  ،www.netmasr.comوقيمة اال�شرتاك للعر�ض الأول مل�ساحة  2جيجابايت مبلغ  175جنيه
�سنوي ،والعر�ض الثاين مل�ساحة  5جيجابايت مبلغ  225جنيه �سنوي ،والعر�ض الثالث مل�ساحة  10جيجابايت مبلغ  325جنيه.
 )7حتدد ال�شركات عادة عدة طرق للدفع ف�إما �أن يتم الدفع يف املقر الإداري لل�شركة �أو �إيداع بنكي با�سم �أحد م�سئويل ال�شركة على رقم
ح�ساب حمدد مع رقم املوبايل للم�سئول �أو بحوالة بريدية فورية با�سم امل�سئول �أو عن طريق وي�سرتن يونيون لتحويل الأموال ،راجع ذلك
على املوقعwww.netmasr.com :
(8) P. Caplain. op. cit, P. 26 et 28 & PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.10, P. 373 & S. Guinchard. M. Harichaux. R-de.
Tourdonnet. op. cit., P. 148.
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الفرع الثالث
جزاء الإخالل بالتزامات عقد الإيواء
متى �أخل �أيٌّ من طريف العقد �أو �أحدهما بالتزاماته ن�ش�أت امل�س�ؤولية القانونية بحقه وكان
على املت�ضرر من ذل��ك املطالبة بالتعوي�ض �إن ك��ان له مقت�ضى ،ه��ذا بخالف �إمكانية حتقق
امل�س�ؤولية اجلنائية متى مت ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات ،وعليه
يوجد نوعان من امل�س�ؤولية هما امل�س�ؤولية املدنية وامل�س�ؤولية اجلنائية نو�ضحهما.

�أو ًال :امل�س�ؤولية املدنية:

تن�ش�أ امل�س�ؤولية املدنية نتيجة عدم تنفيذ �أي من طريف العقد التزاماته ،وامل�س�ؤولية نوعان
هي امل�س�ؤولية العقدية متى كانت هناك رابطة عقدية بني الطرفني ،وم�س�ؤولية تق�صريية عند
وقوع �ضرر نتيجة خط�أ �أحد املتعاقدين جتاه الغري ،وفيما يلي نبني حاالت امل�س�ؤولية و�شروط
حتققها وحاالت الإعفاء و�شروط اال�ستفادة منه.
 - 1حاالت امل�س�ؤولية املدنية:
تتوافر امل�س�ؤولية املدنية يف حالة توافر �أي من احلاالت التالية :
�أ -الإخالل ب�أحد االلتزامات التعاقدية.
ب -انتهاك حقوق امللكية الفكرية وحقوق الغري.
ج -انتهاك حرمة احلياة اخلا�صة.
د -عبارات ال�سب والقذف.
(((

� - 2شروط حتقق امل�س�ؤولية املدنية (((:
ي�شرتط لتحقق امل�س�ؤولية وفقاً للقواعد العامة وجود خط�أ و�ضرر وعالقة �سببية بينهما،
وقد �أورد الفقه حاالت للخط�أ التي يرتتب عليها حتقق امل�س�ؤولية وهي:
�أ -املعرفة احلقيقية  Connaissance effectiveللطبيعة غري امل�شروعة للمعلومات �أو الأن�شطة.
( )1د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص & 351د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق &

CA de Versailles, 8 June. 2000, N de RG: 2000-1481, sur le site, legifrance.gouv.fr

(2) D. Guilliet. R. Hardouin. Tableaux Comparatifs Commentes des regimes de responsabilite des prestataires techniques aux
Etats – Unis, en France, en Allemagne, en Espagne et en Finlande, sur le site, juriscom.net, P. 3 & J. Larrieu. op. cit.
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ب� -إن الأعمال حتمل مظاهر عدم امل�شروعية  le manifestement illiciteوذلك عند تعلق
املحتويات بجرائم �ضد الإن�سانية �أو جرائم احل��رب �أو التحري�ض على الكراهية �أو ال�صور
الإباحية للأطفال �أو �إذا كانت خمالفة للنظام العام والآداب العامة (((.
ج -التحذير بوجود �أعمال غري م�شروعة من خالل �إخطار مبح�ضر ر�سمي  processيبني
فيه الطالب طبيعة الأعمال غري امل�شروعة �أو بطلب من ال�سلطة الإدارية �أو الق�ضائية بوقف
الأعمال غري امل�شروعة ،و�أمام كل ذلك مل يتخذ متعهد الإيواء �أو مورد املعلومات �أية �إجراءات
لوقف بث هذه الأعمال غري امل�شروعة (((.
 - 3حاالت الإعفاء من امل�س�ؤولية:
وفقاً للمادة  14من التوجيه الأوروبي رقم  2000/31ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية يتم �إعفاء
مورد املعلومات يف احلاالت التالية(((:
�أ -عدم معرفة م�ضمون املحتويات غري امل�شروعة.
ب� -أن يتم وقف بث �أو ن�شر هذه املعلومات فور علمه بعدم م�شروعيتها �أو منع االت�صال بها
�أو احل�صول عليها �أو �سحب  retraitاملعلومات غري امل�شروعة ،ويجوز لأي �شخ�ص مت�ضرر وفقاً
للمادة ال�ساد�سة من قانون الثقة الفرن�سي رقم  575ل�سنة  2004تقدمي طلب �إىل الق�ضاء �أو �إىل
مقدم اخلدمة ب�سحب العمل غري امل�شروع.
كما جاء بقانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية الإماراتي رقم  1ل�سنة  2006باملادة /21
خام�ساً عدم م�س�ؤولية مزود اخلدمات عن �أي �ضرر �إذا �أثبت �أنه مل يرتكب �أي خط�أ �أو �إهمال �أو
�أن ال�ضرر ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه وهو ما يعرف قانوناً بعدم �صدور خط�أ من املتعاقد
وحالة القوة القاهرة.
� - 4شروط الإعفاء من امل�س�ؤولية:
وفقاً للمادة  1/12من التوجيه الأوروبي رقم  2000/31ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ي�شرتط
(1) O. Fondeville. A-S. Jouannon. op. cit. & T. Thoumyre. op. cit.
( )2د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص370 : 367

R. Hardouin. op. cit.

( )3د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق & د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص  & 372 : 371وراجع قرار حمكمة الق�ضاء لالحتاد
الأوربي يف  16فرباير  2012على املوقع:
legalis.net & R. Hardouin. op. cit & TH. Verbiest. Avant – projet de loi sur l´economie numerique: premiere analyse, sur le site,
droit-technologie.org & Cass. Com, 3 May. 2012, N: 11-10505, sur le site, legifrance.gouv.fr
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لإعفاء املورد من امل�س�ؤولية الآتي (((:
�أ� -أال يكون املورد م�صدر ال�ضرر.
ب� -أال يكون قد اختار املر�سل �إليه الذي ينقل �إليه املعلومات.
ج� -أال يختار املعلومات التي يقوم بنقلها �أو يعدل فيها.

ثانياً :امل�س�ؤولية اجلنائية:

تتحقق امل�س�ؤولية اجلنائية عندما يتم ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون
وتوافر �أركانها وفقاً للقواعد العامة من ركن مادي وهي الأفعال التي متثل اعتداء على احلقوق
التي يحميها القانون ،وركن معنوي يتمثل يف �ضرورة توافر الق�صد اجلنائي.
وتتحقق امل�س�ؤولية عندما يقوم مورد املعلومات بارتكاب �إح��دى اجلرائم املن�صو�ص عليها
�سواء يف قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر مثل قانون حماية امل�ستهلك رقم  67ل�سنة � 2006أو
قانون حماية امل�ستهلك الإماراتي رقم  24ل�سنة � 2006أو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
رقم  2ل�سنة  2006الإماراتي والقانون امل�صري حلماية امللكية الفكرية رقم  82ل�سنة .2002
ويف فرن�سا ��ص��در ال�ق��ان��ون رق��م  1311ل�سنة  2009يف � 28أك�ت��وب��ر  2009املتعلق باحلماية
اجلنائية للملكية الأدبية والفنية على الإنرتنت ((( ،وقد جاء هذا القانون بعقوبة تكميلية
 complémentaireوهي الإيقاف  la suspensionللم�شرتك بالإنرتنت وذلك ملدة �أق�صاها �سنة
واحدة وهي عقوبة ال توقع يف حالة العرو�ض التجارية عن طريق التليفون �أو التلفزيون ،ويلتزم
امل�شرتك بدفع اال��ش�تراك خ�لال م��دة الإي�ق��اف مل��ورد اخلدمة كما يتحمل امل�شرتك م�صاريف
�إزالة اال�شرتاك ويتم توقيع العقوبة من ال�سلطة الق�ضائية ويتم �إخطار مورد اخلدمة بتنفيذ
العقوبة خالل خم�سة ع�شر يوماً على الأك�ثر حت�سب من تاريخ الإخطار و�إذا مل يقم بتنفيذ
العقوبة توقع غرامة ال تتجاوز خم�سة �آالف يورو (((.
ويعد مورد املعلومات امل�صدر الأ�سا�سي للمعلومات وبالتايل هو امل�س�ؤول الأول عنها باعتباره
الفاعل الأ�صلي يف اجلرمية ،بينما تقوم م�س�ؤولية متعهد الإيواء على �أ�سا�س التدخل يف اجلرمية
�أو اال�شرتاك فيها بت�سهيل ن�شرها على الإنرتنت وعدم وقف بثها �أو �سحبها متى كانت حتمل
( )1د .عبدالفتاح حممود كيالين :املرجع ال�سابق.
(2) F. Pinard. le controle de la connexion internet par l´utilesateur, edite sur le site, juriscom.net, le 14 Mars. 2012 & JORF n
0251 du 29 Octobre. 2009, P. 18290.
(3) L. Marino. op. cit & Art. 7, du loi 2009/1311 à la 28 Octobre. 2009, sur le site, legifrance.gouv.fr
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مظاهر عدم امل�شروعية ،وال ميكن �إدان��ة امل��ورد �أو متعهد الإي��واء �إال �إذا ثبت علمهما بالأفعال
املرتكبة وتوافر الق�صد اجلنائي ،ف�إذا انتفى العلم انتفى الق�صد اجلنائي وبالتايل فال جرمية
يف حالة ثبوت عدم علمهما الفعلي  effectivement connaissanceباملعلومات غري امل�شروعة
�أو �إذا قاما مبجرد علمهما بعدم م�شروعيتها ب�شطبها من املواقع الإلكرتونية و�سحبها ومنع
و�صول اجلمهور �إليها (((.
وقد ا�ستقر ق�ضاء حمكمة النق�ض الفرن�سية ب�أحكامه يف  12يناير  1989و� 9سبتمرب 2003
على اعتبار نقل املعلومات دون موافقة �أ�صحابها مبثابة جرمية �سرقة  volو�أن ال�سرقة ال تتعلق
بال�سلع املادية فقط و�إمنا متتد لل�سلع املعنوية  biens incorporelsوت�شمل حمتوى املعلومات
وذلك حماية للنظام االجتماعي  ،((( l´ordre socialكما ق�ضت املحكمة االبتدائية لباري�س يف
 24نوفمرب  2005ب�إدانة مدير التحرير للموقع الإلكرتوين لن�شره مقالة بعنوان l´islam ou
 la haine de l´autreلتوافر جرائم القذف وال�سب .((( delits de diffamation et d´injure
الخاتمة

تناولنا يف هذا البحث عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين ،وهو �أحد عقود التجارة الإلكرتونية وقد مت
تق�سيم البحث �إىل ف�صلني تناولنا يف الف�صل الأول ماهية عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين وتكلمنا فيه
عن ماهية املوقع الإلكرتوين وعنا�صره ومدى �أهميته و�أوجه ال�شبه مع املحل التجاري ،كما تكلمنا
عن ماهية عقد الإيواء من تعريفه وخ�صائ�صه و�أطرافه وطبيعته القانونية ،وقلنا �أنه عقد جتاري
وقد اختلف الفقه يف حتديد و�صفه القانوين ،ور�أينا �أنه عقد �إيجار �أ�شياء �إذا اقت�صر على الإيواء
فقط� ،أما �إذا كانت هناك خدمات �أخرى مرتبطة وهو الغالب عم ً
ال فيكون عقد تقدمي خدمات وهو
مبثابة عقد مقاولة يف طائفة العقود امل�سماة ،ويف الف�صل الثاين تناولنا تكوين العقد و�آثاره وهو
يتكون من �أركان العقد يف العقود من ر�ضا وحمل و�سبب ،وذكرنا �أن العقد من عقود الإذعان التي
ي�سلم فيها مورد املعلومات ب�شروط متعهد الإيواء دون مناق�شة �أو حق التعديل ،ثم حتدثنا عن �آثار
العقد ،وب ّينا التزامات متعهد الإيواء التي ت�شمل االلتزام بتخزين املعلومات ،واتخاذ واجب احليطة
واحل��ذر ،وواجب الإع�لام والن�صيحة واملعلومات ،كما بينا التزامات مورد املعلومات وهي االلتزام
( )1د� .أحمد فرح :املرجع ال�سابق� ،ص& 353

D. Guilliet. R. Hardouin. op. cit. & CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 114.31, P. 800.
(2) PH. Le Tourneau. op. cit., n 10.12, P. 375.
(3) CH. Féral – Schuhl. op. cit., n 117-31, P. 825.
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بتوريد معلومات حقيقية وم�شروعة ،وااللتزام بال�شفافية ،و�إعطاء حق الرد للجمهور على كل ما
يتم بثه يرى فيه م�سا�ساً بحقوقه ،وااللتزام بدفع الثمن متى كان الإيواء مبقابل ،ثم حتدثنا عن
جزاء الإخالل بتلك االلتزامات ،وهي ترتب م�س�ؤولية مدنية و�أخرى جنائية.
وختاماً نرى بحث التو�صيات التالية:
 - 1العمل على تدخل الأجهزة املعنية بتنظيم االت�صاالت يف تنظيم العقود املتعلقة ب�إيواء
املواقع الإلكرتونية مبا يزيل كثرياً من �شروط الإذعان مع �إعطاء احلق للم�ستفيد من الإيواء
يف نيل حقوقه امل�شروعة وتفعيل ه��ذه احلقوق من خدمة جيدة وب�سعر �أق��ل وه��و ما يتطلب
تفعيل قواعد املناف�سة مبا ي�صب يف النهاية مل�صلحة امل�ستهلك.
 - 2العمل على �سرعة �إ�صدار قانون ينظم خدمات الإنرتنت ،ومنها خدمة �إي��واء املواقع
الإلكرتونية �سواء من خالل قانون للإنرتنت �أو جزء من خالل قانون للتجارة الإلكرتونية
على �أن ي�شمل تنظيم عقود التجارة الإلكرتونية ومنها عقد �إن�شاء املوقع الإلكرتوين وعقد
الدخول �إىل الإنرتنت وعقد �إيواء املوقع الإلكرتوين.
 - 3العمل على تغليظ العقوبات للجرائم املرتكبة من خالل الإنرتنت لأن �أث��ر اجلرائم
من خالل ال�شبكة �أكرث ت�أثرياً من �أي و�سيلة �أخرى لالت�صال ،وهو الأمر الذي يتطلب العمل
ب�شفافية يف هذا املجال لكل من يرتبط به من �إدالء باملعلومات والبيانات اخلا�صة ب�إمكانية
االت�صال ،والرد على ال�شكاوى ب�سرعة.
� - 4إعطاء احلق لأي مت�ضرر من املعلومات املن�شورة على الإنرتنت يف التقدم ب�شكوى �إىل
متعهد الإي��واء� ،أو مورد املعلومات �أو اجلهات الإداري��ة والق�ضائية للحد من اجلرائم املرتكبة
يومياً على ال�شبكة ،وهو الأمر الذي يتطلب تنظيماً ت�شريعياً لكل اجلرائم على ال�شبكة.
 - 5ت�شديد العقوبات على كلٍ من متعهد الإيواء ومورد املعلومات للجرائم التي يتم ارتكابها
يومياً على ال�شبكة باعتبارهما �شركاء يف اجلرمية �أو فاعلني �أ�صليني وهو الأمر الذي يتطلب
تنظيماً ت�شريعياً.
 - 6العمل على الن�ص يف الت�شريع اجلديد للتجارة الإلكرتونية �أو قانون للإنرتنت بتوقيع
عقوبة الإيقاف لكل م�شرتك يخالف التعليمات �أو مي�س بحقوق الغري مثلما هو احلال يف املادة
ال�سابعة من القانون الفرن�سي رقم  2009/1311ال�صادر يف � 28أكتوبر  2009واملتعلق باحلماية
اجلنائية للملكية الأدبية والفنية على الإنرتنت.
واهلل ويل التوفيق
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الت�صويت الإلكرتوين و�أثره
يف ممار�سة الدميقراطية

الدكتور عبد الكريم محمد محمد السروي
دكتوراة يف القانون الد�ستوري
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المقدمة:

تلعب الو�سائل الإلكرتونية دوراً هاماً يف العملية االنتخابية ،ب��دءاً من �إع��داد اجل��داول
االنتخابية ،ومروراً بالت�صويت الإلكرتوين ،وانتها ًء ب�إعالن النتائج ،وال �شك �أنها تتعلق بالعمل
الإداري ،وترتبط بقرار �إداري يف نهاية الأمر ،ي�صدر ب�إعالن نتيجة الت�صويت وميكن ا�ستخدام
احلا�سب الآيل يف �إعداد اجلداول االنتخابية و�إ�صدار البطاقات املمغنطة ،ف�ض ً
ال عن ا�ستخدامه
يف �إعداد الدوائر االنتخابية ،وجتميع البيانات واملعلومات الدقيقة عنها ،كما ميكن ا�ستخدامه
يف عملية الت�صويت من �أجل حتقيق احليدة والنزاهة للعملية االنتخابية.
وقد مت تطبيق ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف الرنويج �أثناء االنتخابات العامة الإلكرتونية،
وذلك يف عام  ،1993حيث متت االنتخابات با�ستخدام احلا�سب الآيل� ،إذ يقوم الناخب بو�ضع
البطاقة اخلا�صة به ،وامل�سجل عليها ا�سمه وعنوانه ،وكافة البيانات اخلا�صة به يف مكان خا�ص
مت�صل باحلا�سب الآيل ،من بني مائة وت�سعني جهازاً مت ا�ستخدامها لهذا الغر�ض.
وي��ؤدي احلا�سب الآيل دوراً كبرياً يف جناح العملية االنتخابية� ،إذ يقوم مبقارنة املعلومات
امل�سجلة على بطاقة الناخب مع �سجل الناخبني ،للتعرف على الناخب و�إلغاء ا�سمه تلقائياً من
�سجل الناخبني ،متى كان هناك عدم تطابق منعاً من تكرار اخلط�أ.
وبعد �أن تنتهي عملية الت�صويت يقوم ع�شرون جهازاً من �أجهزة احلا�سب الآيل بجمع عدد
الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح ،ويتم �إع�لان نتيجة االنتخابات بعد ثالث �ساعات من
انتهاء العملية االنتخابية.
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أو ً
ال :مفهوم االقتراع:

واالقرتاع يق�صد به� :إجراء مدخلي تبا�شر من خالله اجلماهري دورها يف اختيار من ت�سند
�إليهم ال�سلطة يف املجتمع ،وتتنوع �صور االق�تراع �إىل ع��ام متار�سه اجلماهري ب ��إزاء ال�سلطة
التنفيذية عند اختيار الرئي�س ،وهناك اقرتاع عام تبا�شره اجلماهري جتاه ال�سلطة الت�شريعية
عند اختيار ن��واب ال�برمل��ان ،وم��ن ثم يعترب االق�تراع هو الأداة العامة التي ت�ستخدمها كافة
الأنظمة لإ�سناد ال�سلطة ،وقد يكون االقرتاع مبا�شراً ،وهو الذي متار�س اجلماهري من خالله
�إرادتها يف االختيار ،من خالل مرحلة واحدة �أو درجة واحدة ،وبال �شك ف�إن االختيار يتم هنا
ب�شكل مبا�شر� ،إذ يتم به اختيار �أع�ضاء الربملان �أو رئي�س الدولة �أو �أع�ضاء املجال�س املحلية.
وقد يكون غري مبا�شر� ،إذا مت اختيار املر�شح على مرحلتني �أو �أكرث� ،إذ يقوم اجلمهور باختيار
مندوبني يتولون االختيار على مراحل.
وتعترب العملية االنتخابية عملية معقدة ومركبة ،والتزال تلعب ال�سلطة التنفيذية ممثلة
يف وزارة الداخلية دوراً ب��ارزاً ،تبد�أ من وقت قيد الناخبني يف اجل��داول االنتخابية و�إعدادها
والرقابة على �سالمتها ،ثم بتق�سيم البالد �إىل دوائ��ر انتخابية ،وتق�سيم الدوائر �إىل جلان،
وتوزيع الناخبني على اللجان ،ومتابعتها يف جميع مراحلها املختلفة �إىل حني االنتهاء من
عملية الت�صويت والفرز و�إعالن النتائج النهائية لالنتخاب (((.
أهمية موضوع البحث:

تعترب االنتخابات واال�ستفتاءات �إح��دى الدعامات الأ�سا�سية لنظام احلكم الدميقراطي،
باعتبارها �إحدى قنوات االت�صال بني احلكام واملحكومني ،ميكن من خاللها امل�شاركة يف تكوين
حكومة نيابية ،تنوب عن الأم��ة ب�أ�سرها وت�ستمد وجودها يف ال�سلطة وبقاءها من ا�ستنادها
�إىل الإرادة ال�شعبية والتي هي م�صدر ال�سلطات ،وحجر الزاوية يف �أي نظام �سيا�سي ،والقاعدة
الأ�سا�سية يف قيام احلكومة الدميقراطية ،و�إطالق الثورات التحريرية ((( وي�شهد العامل الآن
متغريات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وعلمية ،ف�ضال ًعن وجود حتول �سريع يف كافة املجاالت،
وب�صفة خا�صة يف جمال املعلومات واالت�صاالت ،غري �أن التطور امل�ستمر يف جمال احلا�سب الآيل
وما يحققه من نتائج باهرة ،قد فتحت �شهية الكثريين يف الإقبال على اقتنائها ،مبا ي�ؤكد على

( )1د/م�صطفى حممود عفيفي :نظامنا االنتخابي يف امليزان مكتبة �سعيد ر�أفت �سنة � 1984ص.5
 )2د�/إبراهيم دروي�ش :النظام ال�سيا�سي ،الطبعة الرابعة دار النه�ضة العربية القاهرة �سنة � 1978ص.192
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�أننا نواجه ثورة جديدة يف جمال الإدارة وهو ما ي�سميه البع�ض بالثورة الإلكرتونية ((( وال
ريب يف �أن احلكومة الإلكرتونية ت�ؤدي خدمات �سريعة وب�شكل مي�سر مبا ي�ضمن توفري الوقت
واجلهد واملال ،ويت�سم يف ذات الوقت بالكفاءة والفاعلية وح�سن الأداء يف العمل ،مبا يكفل تطور
�أداء الإدارة وي�ساعدها على التخل�ص من �سلبيات وم�ساوئ العمل احلكومي التقليدي ((( ولي�س
بخاف على �أحد من الباحثني �أن الت�صويت يف االنتخابات وفقاً للنظم التقليدية يحتاج �إىل
وقت وجهد ،ف�ض ً
ال عن طول فرتة �إعداد ك�شوف النتيجة والفرز ،الأمر الذي �ساعد على زيادة
الروتني وانت�شاره يف العملية االنتخابية ،بل ت�سبب يف تزوير النتائج االنتخابية ،وهو ما �أدى �إىل
�إعاقة الدميقراطية و�سريان البريوقراطية املعقدة بدي ً
ال عنها ((( وتكمن احلكمة من درا�سة
الت�صويت الإلكرتوين  -باعتباره �أحد تطبيقات نظام احلكومة الإلكرتونية � -أنه �أ�صبح �ضرورة
ع�صرية ،بل و�سيلة لتح�سني �أداء احلكومة ،خا�صة يف جم��ال االنتخابات وممار�سة العملية
الدميقراطية ،في�ساعدها ذلك على بناء الثقة مع جمهور املتعاملني معها ،والت�أكيد على �أنها
تتم من خالل قواعد ال�شفافية واملناف�سة النظيفة التي حر�صت كافة الد�ساتري على الن�ص
عليها ((( .ومع تطور ثورة املعلومات وتقدم و�سائل االت�صاالت احلديثة ،كان من ال�ضروري �أن
تواكب احلكومات هذا التطور ،خا�صة يف جمال القانون الإداري ،الذي يحكم غالب ن�شاطها
باملرونة والتطور ،ال�ستيعاب امل�ستجدات احلديثة من �أجل �أداء اخلدمة جلمهور املتعاملني مع
احلكومة بكفاءة وامتياز ((( وقد ترتب على التطور التكنولوجي ((( العديد من التحديات التي
تفر�ض على احلكومات ال�سعي قدماً نحو ا�ستخدامها يف كافة املجاالت اليومية والإدارية ،ومنها
االنتخابات الرئا�سية والربملانية واملحلية ،وال ريب يف �أن��ه توجد �صعوبات �أم��ام تطبيق هذه
الأفكار يف الدول النامية ،بل جتعل تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف �شتى املجاالت �أمراً �صعباً.
ويزيد من �صعوبة البحث �أن احلكومة الإلكرتونية ،كما تقدم خدمات جليلة لبني الإن�سان
 )1د/داود الباز:الإدارة العامة  -احلكومة الإلكرتونية و�أثرها على النظام القانوين للمرفق العام و�أعمال موظفيه  -طبعة  2004جمل�س
الن�شر العلمي جامعة الكويت �ص.6
 )2د/عبد الفتاح حجازي :احلكومة الإلكرتونية ونظامها القانوين دار الفكر العربي اال�سكندرية �سنة � 2004ص.97
 )3د/ماجد راغب احللو :احلكومة الإلكرتونية واملرافق العامة ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر العلمي الأول الذي نظمته �أكادميية ال�شرطة
بدبي يف الفرتة من 26-حتى  2003/4/28اجلزء الأول �ص.6
 )4د/حممد عبد الواحد اجلميلي:من ال�سرية �إىل ال�شفافية ،دار النه�ضة العربية �2000ص ،83عبداهلل �إمام :مقال بعنوان  -خطوات
�إيجابية على طريق التفا�ؤل يف �ضوء احلكومة الإلكرتونية  -من�شور مبجلة روزاليو�سف العدد رقم 7223ال�صادر يف �2002-2-29ص.8
 )5د/على ال�سيد الباز :احلكومة الإلكرتونية والإدارة املحلية بحث من�شور �ضمن �أعمال امل�ؤمتر العلمي الأول الذي نظمته �أكادميية
�شرطة دبي الفرتة من 26-حتى  2003/4/28اجلزء الأول �ص.124
� )6شم�سان ناجي �صالح اخليلي :اجلرائم امل�ستحدثة بطرق غري م�شروعة ل�شبكة الإنرتنت درا�سة مقارنة دار النه�ضة العربية القاهرة
�سنة � 2009ص.36
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ف�إنه ميكن اخرتاق ال�شفرات اخلا�صة ب�أجهزة احلا�سب الآيل ،خا�صة و�أن القرا�صنة �أو مرتكبي
ه��ذه اجل��رائ��م من ال��ذك��اء غري ال�ع��ادي ،فلديهم م�ه��ارات تقنية ودراي��ة كبرية بنظم احلا�سب
الآيل والإنرتنت ،ومن ثم ي�صعب على ال�سلطات �أن تالحق املجرم الإلكرتوين �أو تتبع �أعماله
الإجرامية ،خا�صة و�أنه يدخل على �شبكة الإنرتنت حتت ا�سم وهمي �أو م�ستعار ،الأمر الذي ي�ؤكد
�أن ا�ستخدام الت�صويت الإلكرتوين ،وخا�صة يف الدول النامية يحيط به العديد من التحديات.
و�إمياناً من املجتمع ال��دويل ب�أهمية الت�صويت الإل�ك�تروين ،ح��اول و�ضع احللول لظاهرة
اخرتاق احلا�سب الآيل� ،أو حماولة التقليل منها عن طريق التثقيف االجتماعي وبيان املخاطر
التي حتيط بهذه الآلية.
وتزداد �أهمية املو�ضوع جلدية وحداثة امل�س�ألة التي نتناولها على ب�ساط البحث  -الت�صويت
الإلكرتوين و�أثره يف ممار�سة الدميقراطية  -والتي فر�ضت نف�سها على رجال القانون خا�صة
الفقة والق�ضاء الإداري والد�ستوري.
و�سوف نتبع يف درا�ستنا هذه منهج الدرا�سة التحليلية املقارنة.
وعلى �ضوء ما تقدم �س�أق�سم هذه الدرا�سة �إىل �أربعة مباحث وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :مفهوم احلكومة الإلكرتونية والت�صويت الإلكرتوين.
املبحث الثاين :نظم الت�صويت الإلكرتوين والتنظيم الت�شريعي له.
املبحث الثالث� :آليات جناح الت�صويت الإلكرتوين.
املبحث الرابع :نحو تنظيم ت�شريعي �أمثل للت�صويت الإلكرتوين.
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المبحث األول
مفهوم الحكومة اإللكترونية والتصويت اإللكتروني

نظراً ملا تقدمه احلكومة الإلكرتونية من خدمات جليلة ،تتمثل يف اخت�صار الوقت واجلهد
واملال وتب�سيط الإج��راءات ،وح�سن �أداء اخلدمات يف العمل بكفاءة وفاعلية ،لذا اجتهت الدول
�إىل الأخذ بهذا النظام بهدف التخل�ص من �أداء العمل احلكومي التقليدي ،والذي ت�سبب يف
هدم الإدارة وت�أخر تنفيذ الأعمال املنوطة بها ،ومن ثم كانت احلكومة الإلكرتونية �أداة جديدة
للتخل�ص من �سلبيات الإدارة احلكومية الروتينية ((( كما �أن الت�صويت الإل�ك�تروين تطبقه
الدول املتقدمة يف الوقت احلايل ،بغية حتقيق ال�شفافية والنزاهة يف العملية االنتخابية� ،ضماناً
لتمكني ال�شعب من امل�شاركة ال�سيا�سية ال�صحيحة ،التي تقود املجتمع �إىل ال�سري يف طريق
الدميقراطية.
لذا �سوف �أتناول هذا املو�ضوع يف مطلبني على النحو التايل:
املطلب الأول :تعريف احلكومة الإلكرتونية و�أهدافها.
املطلب الثاين :تعريف الت�صويت الإلكرتوين ومزاياه.

املطلب الأول
تعريف احلكومة الإلكرتونية و�أهدافها
متهيد وتق�سيم:

فر�ضت ف�ك��رة احل�ك��وم��ة الإل�ك�ترون�ي��ة نف�سها يف ال��وق��ت احل ��ايل ،وخ��ا��ص��ة بعد االع�ت�راف
بالتوقيع الإلكرتوين ،ومن ثم ب��د�أت احلكومات توجه النظر والفكر لتنظيمها والعمل على
جناحها ،و�أ�ضحى وجودها �ضرورياً بعد التوقيع الإلكرتوين ،بل هي من �أهم جماالته ،وخا�صة
يف جمال �أعمال الإدارة احلكومية.
لذا �سوف �أتناول هذا الأمر يف فرعني �أخ�ص�ص الأول منهما لتعريف احلكومة الإلكرتونية،
والثاين لأهداف احلكومة الإلكرتونية.
 )1د/ر�أفت ر�ضوان :عامل التجارة الإلكرتونية  -بحث من�شور لدى املنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة الطبعة الأوىل �سنة � 1999ص.17
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الفرع الأول
تعريف احلكومة الإلكرتونية
تعددت التعريفات ب�ش�أن احلكومة الإلكرتونية ب�سبب اختالف الأبعاد الإداري��ة والتجارية
واالجتماعية والتقنية التي لها دور م�ؤثر يف وجودها �أو اختفائها ،ولبيان ذلك �سوف �أتناول
تعريف الفقهاء لهذا امل�صطلح �أو ًال ،ثم تعريف املنظمات الدولية له ثانياً.
�أو ًال :تعريف الفقه للحكومة الإلكرتونية:
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا امل�صطلح يتكون من كلمتني ،يجب حتديد املعنى العام لهما حتى
ميكن فهمه ،وتت�ضح الر�ؤية للقارىء.
مدلول كلمة احلكومة:

�أو ًال :احلكومة باملعنى الوا�سع:

ويق�صد بها كافة الهيئات احلاكمة العليا يف الدولة ،تلك امل�ضطلعة مبمار�سة كافة وخمتلف
مظاهر ال�سلطة وال�سيادة يف املجتمع� ،سواء كانت ت�شريعية �أو تنفيذية �أو ق�ضائية ،ومن ثم جتمع
احلكومة يف يدها وفقاً لهذا املدلول جميع ال�سلطات يف الدولة (((.

ثانياً :احلكومة وفقاً للمعنى الوظيفي:

ويق�صد بها ممار�سة ال�سلطة و�أ�سلوب عملها داخل الدولة ،و�شكل نظام احلكم ال�سائد يف
الدولة ،والذي يتمخ�ض عنه قيام �أ�شكال خمتلفة من احلكومات ،حيث �أن لكل �شعب حكومة
يختارها و�أياً كان �شكلها (((.

ثالثاً :احلكومة باملعنى ال�شائع:

ويق�صد بها ال��وزارة �أو جمل�س ال��وزراء �أو ال�سلطة التنفيذية ،بحيث ت�شمل جميع �أجهزة
الدولة �سواء كانت تابعة للوزارات �أو املجال�س املحلية املنتخبة �أو امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات العامة،
فال يخرج من نطاقها �إال رجال ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية (((.
 )1د/حممود �سامي جمال الدين� :أ�صول القانون الإداري يف دولة الإمارات العربية املتحدة الكتاب الثاين  -نظرية العمل الإداري �سنة
� 1994ص.233
 )2د/م�صطفى عفيفي :الوجيز يف مبادىء القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية درا�سة مقارنة ،مطبعة �سعيد ر�أفت �سنة � 1999ص.184
 )3د�/صالح الدين فوزي :املب�سوط يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري دار النه�ضة العربية �سنة � 1997ص.609
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ويختلف مدلول احلكومة باملعنى العام عن احلكومة الإلكرتونية ،فالأوىل تر�سم اخلطط
وت�ضع ال�سيا�سة العامة وحت��دد الأه ��داف ،فكل ه��ذه املعاين ذهنية خالقة ،يقوم بها العقل
الب�شري ،وال تتوافر يف احلكومة الإلكرتونية ،والتي تقوم بتزويد الأج�ه��زة الإلكرتونية،
بالبيانات الالزمة لتزويدها بها عند احلاجة �إليها ،ف�ض ً
ال عن �أن احلكومة الإلكرتونية ال
ت�شمل ال�سلطات الثالث ،وال ميكن اعتبارها بدي ً
ال عن الدولة يف �أدائها واخت�صا�صاتها املنوطة
بها قانوناً (((.
ثاني ًا :تعريف احلكومة الإلكرتونية لدى الفقهاء:
عرفها البع�ض ب�أنها :عمل احلكومة ك�سلطة �إدارية مكلفة ب�إ�شباع احلاجات العامة ،من
خالل �إن�شاء املرافق العامة و�إدارت�ه��ا ،وينظمها من خالل ممار�سة ال�ضبط الإداري ،وهذا
يتحقق عندما ت�ستخدم احلكومة و�سائل االت�صال الإلكرتوين لإ�شباع احلاجات العامة (((.
وبناء على ما تقدم ف�إن احلكومة الإلكرتونية تعرب عن �إنتاج املعلومات وتوزيعها واخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة،خ�لال � 24ساعة يف ال�ي��وم و�سبعة �أي��ام يف الأ��س�ب��وع وبطريقة ترتكز على تلبية
احتياجات املواطنني (((.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الفقه قد ا�ستخدم مفهوماً �أو�سع للحكومة الإلكرتونية ،فقال
ب�أنها(اال�ستخدام العام ال�شامل للتكنولوجيا احلديثة و�إعادة هيكلة وتنظيم الإدارات احلكومية
وتطوير البنية التحتية ،وبطريقة ت��ؤدي �إىل حتقيق مزايا للحكومة من و�سائل االت�صاالت
احلديثة ،و�إجناز اخلدمات للأفراد ب�سهولة وي�سر (((.

تعريف احلكومة الإلكرتونية لدى علماء التكنولوجيا:

توجد تعريفات عديدة يف جمال النظم املعلوماتية حول مفهوم احلكومة الإلكرتونية،
والتي تعتمد يف املقام الأول على تقنية املعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت.
فريى البع�ض �أنها :حتديث احلكومة �إىل ا�سرتاتيجية تتفق وع�صر املعلومات ،تعمل على
 )1د�/سليمان الطماوي :ال�سلطات الثالث يف الد�ساتري العربية املعا�صرة ويف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي الطبعة اخلام�سة القاهرة مطبعة
جامعة عني �شم�س �سنة � 1986ص228
 )2د/علي ال�سيد الباز :احلكومة الإلكرتونية والإدارة املحلية الإلكرتونية �ضمن �أبحاث امل�ؤمتر العلمي الأول اجلوانب القانونية والأمنية
للتعليمات الإلكرتونية واملنعقدة ب�أكادميية �شرطة دبي يف الفرتة من � 28-26أبريل عام � 2002ص226
 )3د/حممد ح�سني الفيلي :الدعوة لتطبيق احلكومة الإلكرتونية ،ورقة عمل مقدمة �إىل م�ؤمتر الكويت حول احلكومة الإلكرتونية يف
الفرتة من � 15-13أكتوبر �سنة � 2003ص3
 )4د-حممد �سمري �أحمد الإدارة الإلكرتونية دار املي�سرة للن�شر �سنة � 2008ص79
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حتقيق خدمات �أف�ضل للمواطنني وامل�ؤ�س�سات ،وا�ستغالل �أمثل مل�صادر معلومات احلكومة ،من
خالل تطبيق لأ�ساليب وطرق التجارة الإلكرتونية يف احلكومة ،من خالل تطبيق لأ�ساليب
وطرق التجارة الإلكرتونية يف القطاع اخلا�ص (((.
اخل�لا��ص��ة� :أن م��دل��ول احل�ك��وم��ة الإل�ك�ترون�ي��ة ي�ق�ترب م��ن مفهوم اخل��دم��ات العامة
الإلكرتونية �أو الن�شاط الإداري ،مع �إ�ضفاء �صفة الإلكرتونية على هذا الن�شاط ،ال�صادر
من جهة الإدارة ،فنكون �أمام خدمة نفعية يقدمها املرفق العام ،لي�ستطيع املنتفعون بهذه
اخل��دم��ات اال�ستفادة منها ب�صورة �إل�ك�ترون�ي��ة ،بحيث ي�شمل ه��ذا الن�شاط كافة اجلهات
احلكومية ،والأ�شخا�ص االعتبارية العامة يف الدولة ،يف �إجن��از املعامالت فيما بينها من
ناحية ،وفيما بينها وبني الأفراد من ناحية �أخرى ،بو�سيلة تعتمد على ال�سرعة يف الإجناز
مع توفري اجلهد والتكاليف ،وه��ي و�سيلة االت�صال بالو�سائل احلديثة والتي من بينها
الهواتف والإنرتنت.

تعريف احلكومة الإلكرتونية لدى املنظمات الدولية:

وردت عدة تعريفات من املنظمات الدولية لتعريف احلكومة الإلكرتونية ومنها:

 - 1تعريف البنك الدويل:

عرفها ب�أنها :عملية ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات احلكومية لتكنولوجيا املعلومات  -مثل �شبكة
املعلومات العري�ضة و�شبكة الإنرتنت و�أ�ساليب االت�صال عرب الهاتف املحمول  -والتي لديها
ال �ق��درة على تغيري وحت��وي��ل ال�ع�لاق��ات م��ع امل��واط�ن�ين ورج ��ال الأع �م��ال وخمتلف امل�ؤ�س�سات
احلكومية (((.

 - 2تعريف منظمة التعاون والتنمية يف املجال االقت�صادي:

فقد عرفتها ب�أنها :ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وخ�صو�صاً الإنرتنت للو�صول
�إىل حكومة �أف�ضل.

 )1د /ماجد احللو :احلكومة الإلكرتونية واملرافق العامة بحث مقدم �إىل �أكادميية ال�شرطة بدبي يف الفرتة من � 28-26أبريل عام �2002ص.24
 )2د/فهد عبد الكرمي جعفر :احلكومة الإلكرتونية :التحديات وامل�صاعب ورقة عمل مقدمة �إىل م�ؤمتر الكويت حول احلكومة
الإلكرتونية يف الفرتة من � 15-13أكتوبر �سنة � 2003ص.3
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الفرع الثاين
�أهداف احلكومة الإلكرتونية
 - 1ت�ساهم احلكومة الإلكرتونية يف تعزيز ال�شفافية ،من خالل تقدمي معلومات ذات درجة
عالية ،و�أكرث دقة و�إتقاناً من الإجناز اليدوي ،كما �أنه يخ�ضع لرقابة �أ�سهل و�أدق من تلك التي
يتم فر�ضها على املوظف يف �أداء عمله ،يف ظل الإدارة احلكومية التقليدية ،ومن ثم ميكن من
خاللها تقدمي خدمات �أف�ضل للمواطنني ،ويتحقق ذلك من خالل ا�ستغالل احلكومة لأ�ساليب
قريبة ال�شبه من و�سائل التجارة الإلكرتونية.
 - 2رفع م�ستوى �أداء اخلدمة املقدمة من الإدارة و�سرعة �إجنازها ،حيث ت�سعى احلكومة
الإلكرتونية �إىل تقدمي اخلدمة العامة للمواطنني ب�شكل �أف�ضل  ،ومبوا�صفات تتفق وجودة
ذات خدمة �أعلى من القطاع اخلا�ص �إن مل تت�ساوى معها ،ويتم رفع م�ستوى الأداء يف اخلدمة،
من خالل �إمكانية تداول انتقال املعلومات والبيانات بدقة ومرونة بني كافة امل�صالح احلكومية،
والهدف من ذلك هو منع تكرار الأ�سماء والتعامالت مع بيانات وهمية.
وحتر�ص احلكومة الإلكرتونية على تال�شي الأخطاء التي يقع فيها املوظف التقليدي �أثناء
نقل البيانات وحفظها يف الأر�شيف الإل�ك�تروين ،والعمل على احلفاظ عليها ب��دون حماولة
للتالعب �أو الك�شط منه ،حتى ت�ضمن تخزين بيانات �صحيحة ،و هو ما يجعل املوظف يحر�ص
على دقة البيانات التى يقوم بتغذيتها ،والت�أكد من �صحتها ،الأم��ر الذي يجعل النتائج التي
يقررها يقينية ((( ولعل الواقع ي�شهد رفع م�ستوى �أداء اخلدمة الإلكرتونية ،و�سرعة تداولها
والتعامل معها ب�سرعة خالل دقائق معدودة ((( ،بد ًال من االنتظار لعدد من ال�شهور �أو الأيام
بغية ق�ضاء امل�صالح من جانب احلكومة التقليدية ،هذا ف�ض ً
ال عن �أن التحدث مع الأجهزة
احلديثة من خالل «الأون الين» يخفف من انتظار الطابور ملدد �أطول (((.
 - 3كما تهدف احلكومة الإلكرتونية �إىل �أداء اخلدمات املرفقية للجمهور وللم�ستثمرين،
عن طريق �شبكة املعلومات ،دون حاجة �إىل التوجة �إىل الإدارة املعينة ،وذلك مثل جتديد الرخ�ص
ودفع فواتري اال�ستهالك للكهرباء واملاء عن طريق الإنرتنت.
 - 4توفري امل��ال وال��وق��ت وامل��وارد امل�ستخدمة من قبل �إدارات احلكومة ،وذل��ك من خالل
 )1د/غازي �أبو عرابي ود/فيا�ض الق�ضاة حجية التوقيع الإلكرتوين درا�سة يف الت�شريع الأردين جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية
والقانونية املجلد  20العدد الأول �سنة �2003ص.169
 )2د/عبد الفتاح بيومي حجاز ي :النظام القانوين حلماية احلكومة الإلكرتونية مرجع �سابق �ص.99
 )3د/ابراهيم الد�سوقي �أبو الليل :بحث بعنوان  -اجلوانب القانونية للتعامل عرب الإنرتنت وو�سائل االت�صال احلديثة  -مقدم �إىل كلية
ال�شريعة والقانون بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 3-1مايو.2000
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الت�أثري الإيجابي املبا�شر للحكومة الإلكرتونية يف حت�سني الأداء احلكومي.
 - 5حت�سني جودة اخلدمات العامة احلكومية املقدمة للم�ستفيدين ،وذلك يف �ضوء معايري
مو�ضوعية لقيا�س اجلودة.
 - 6حت�سني ا�ستجابة احلكومة الحتياجات املواطنني ،من خالل تزويدها باملعلومات الوافية.
 - 7العمل على خلق ت�أثري �إيجابي يف املجتمع ،من خالل ترويج وتنمية معارف ومهارات
تكنولوجيا املعلومات بني �أفراد املجتمع.
(((
 - 8تب�سيط الإجراءات والتحلل من الروتني والبريوقراطية املعقدة ويف الواقع تعتمد
احلكومة الإلكرتونية على تكنولوجيا املعلومات الرقمية ،والتي تبنى على ثالث ركائز وهي:
تكنولوجيا احلا�سبات ،ونظم االت�صاالت ،وهند�سة التحكم الآيل ،والتي ت�ساعد على تقلي�ص
الإج��راءات الإداري��ة ،واخت�صارها يف خطوات قليلة ،تتم من خالل التن�سيق بني كافة امل�صالح
احلكومية ،وه��و ما ي ��ؤدي يف النهاية �إىل تقليل امل�ستندات والأوراق التي يجب تقدميها من
املواطنني للح�صول على اخلدمة من الأجهزة احلكومية.

املطلب الثاين
مفهوم الت�صويت الإلكرتوين
متهيد وتق�سيم:

يف ظل االنت�شار الهائل للإنرتنت ((( وال�شبكة العاملية ،الذي �شهدته �أواخر الت�سعينات،
قد دفع الكثريين �سواء من داخل �أو خارج ميدان �إدارة االنتخابات� ،إىل النظر يف �إمكانية
ا�ستخدام ه��ذا امل��ورد العام ،ال��ذي ظهر حديثاً لتح�سني كفاءة االنتخابات الدميقراطية
وزيادة فعاليتها.
ويلعب الت�صويت الإلكرتوين دوراً هاماً يف الع�صر احلديث� ،إذ ميكن اخت�صار الإجراءات
اخلا�صة باالنتخابات ،ويوفر الوقت ويقلل من النفقات التي تقوم بها احلكومة لإمتام العملية
االنتخابية (((.
 )1د/فاروق ح�سني:الربيد الإلكرتوين الهيئة امل�صرية العامة للكتاب القاهرة �سنة � 1999ص.45
 )2ي�شهد العامل ثورة معلوماتية تت�صل بتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حتى ظهرماي�سمى بالنانو تكنولوجي ،وهو �أحدث
االكت�شافات احلديثة يف عامل تكنولوجيا املعلومات ،وهوعبارة عن جهاز ذي حجم �أقل وكفاءة �أكرب لكل �شيء موجود يف حياتنا ،ويعتربوحدة
قيا�س مهمة جدا لأنه ي�ساعد على الو�صول �إىل خوا�ص كيميائية وفيزيقية �أكرث .
 )3د/حممد عمريون�س :املجتمع املعلوماتي واحلكومة الإلكرتونية ،مقدمة �إىل العامل االفرتا�ضي الطبعة االوىل �سنة � 2003ص.125
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ولبيان ذل��ك �سوف �أق�سم ه��ذا املطلب �إىل ثالثة ف��روع ،نبحث يف الأول ماهية الت�صويت
الإلكرتوين ،ثم نخ�ص�ص الفرع الثاين ملزايا الت�صويت الإلكرتوين وعيوبه ،ثم نخ�ص�ص الفرع
الثالث للتكييف القانوين للت�صويت الإلكرتوين.
الفرع الأول
ماهية الت�صويت الإلكرتوين

�أو ًال يف اللغة:

يقال انتخب ال�شيء :اختاره ،واالنتخاب االقرتاع ،واالختيار واالنتقاء �أي�ضاً ،ومنه النخبة
وهم اجلماعة تختار من الرجال (((.

ثانياً :يف الفقه الد�ستوري:

وردت عدة تعريفات لهذا امل�صطلح منها� :إف�صاح عن �إرادات متفقة بق�صد �إجراء تعيني� ،أما
باملعنى الت�شريعي فيعرف ب�أنه (اختيار النواب عن طريق االنتخاب) (((.
بينما عرفه البع�ض ب�أنه (اختيار الناخبني ل�شخ�ص �أو �أكرث من بني عدد من املر�شحني لتمثيلهم
يف حكم البالد) ((( والت�صويت يق�صد به التعبري الذي ي�شمل عدة �أنواع خمتلفة من االقرتاع وي�شمل
جميع الو�سائل الإلكرتونية للت�صويت والو�سائل الإلكرتونية حل�ساب الأ�صوات ((( ويق�صد بالت�صويت
الإلكرتوين ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية لالقرتاع يف اال�ستفتاءات ،للت�سجيل الإلكرتوين املبا�شر،
والتي ت�سجل الت�صويت من دون �إر�ساله عرب ((( DREوهكذا ف�إن االنتخاب يت�ضمن معنيني:
الأول :هو الت�صويت �أو االختيار ،فال�شعب عن طريق الت�صويت يختار �شخ�صاً �أو حزباً
والثاين :هو التفوي�ض� ،إذ من خالل االنتخاب يفو�ض ال�شعب نوابه �سلطاته ال�سيادية ،ويرتتب
على هذا التفوي�ض عدة تفوي�ضات (((.
 )1ل�سان العرب البن منظور،دار املعارف القاهرة املجلد ال�ساد�س �ص4373
 )2د�/أنور �أحمد ر�سالن :الدميقراطية بني الفكر املادي والفكر اال�شرتاكي ر�سالة دكتوراة مقدمة �إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة �سنة
1971هام�ش� 1ص .84
 )3د/ماجد راغب احللو :اال�ستفتاء ال�شعبي وال�شريعة الإ�سالمية دار املطبوعات اجلامعية الإ�سكندرية �سنة �1983ص.103
 )4الت�صويت الإلكرتوين ما له وما عليه مقال من�شور على موقع �أكادميية هم�س الثقافية �ص.1
5) http://aceproject.org/ace-ar/focus/E-VOTING/ONEPAGE

 )6د/عمر حلمي فهمي :االنتخاب و�أثره يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية دار الثقافة اجلامعية القاهرة �سنة �1988ص.7
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من ذلك يت�ضح �أن االنتخاب  -الت�صويت �أو االقرتاع  -يعترب �أ�سلوباً دميقراطياً يختار ال�شعب
من خالله احلكام والنواب الذين يعربون عن �إرادته ،ومن ثم يكون االنتخاب �صورة جديدة من
�صور ال�شرعية الدميقراطية ،ولعل ذلك ما ي�ؤكد التالزم بني الدميقراطية واالنتخاب (((.
وهكذا يتفق املعنى اللغوي للت�صويت مع املعنى اال�صطالحي يف القانون الد�ستوري ،والذي
يقوم فيه الناخب وب�سرية تامة ب ��الإدالء ب�صوته الختيار �أف�ضل املر�شحني واملمثلني ل��ه يف
الربملان ،والت�أ�شري قرين ا�سمه ورمزه يف الورقة االنتخابية املقررة من قبل ال�سلطات املخت�صة،
�أو بت�سويد الدائرة اخلا�صة بعبارة موافق �أو غري موافق يف ورقة اال�ستفتاء ،بهدف م�ساهمته
وم�شاركته يف احلياة ال�سيا�سية (((.
ويعترب م�صطلح الت�صويت الإلكرتوين من امل�صطلحات اجلامعة،الذي ي�شمل العديد من
نظم وو�سائل الت�صويت ،فالت�صويت الإلكرتوين ي�شمل الأك�شاك املغلقة للت�صويت ،وامل��زودة
ب�أدوات �إلكرتونية مثل الربجميات و الطرفيات ونظم املعاجلة واملعدات والو�سائل وال�شا�شات،
و�شبكات وو�سائل االت�صاالت ((( �إلخ ،وي�شمل كذلك البطاقات الذكية التي حتتوي على �شريحة
�إلكرتونية ،بها بيانات امل�صوت �أو نظم اال�ستعراف البيومرتية ،وهي النظم احليوية القيا�سية
التي تعتمد على قيا�س اخلوا�ص اجل�سدية ،التي يتفرد بها كل �شخ�ص ويختلف بها عن الآخر،
مثل ب�صمة الإ�صبع وب�صمة �شبكية العني وب�صمة احلم�ض النووي (.)DNA
الفرع الثاين
مزايا الت�صويت الإلكرتوين و عيوبه

�أو ًال :مزايا الت�صويت الإلكرتوين:

ميثل الت�صويت كقاعدة �أهمية ق�صوى يف املمار�سة الدميقراطية ،لأنه يج�سد م�شروعية
ممار�سة ال�سلطة وتداولها با�سم ال�شعب ،ف�ض ً
ال عن �أنه �أداة لتمثيل املحكومني ،كما �أنه يعد
و�سيلة لالت�صال بني احلاكمني واملحكومني ،كما ميثل �صك ال�شرعية التي متار�س احلكومة

 )1د/حميد ال�ساعدي :مبادىء القانون الد�ستوري وتطور النظام ال�سيا�سي يف العراق دار احلكمة للطباعة والن�شر املو�صل �سنة � 1990ص.87

 )2د/ال�سيد �أحمد مرجان :دور الق�ضاء واملجتمع املدين يف الإ�شراف على العملية االنتخابية الطبعة الثانية دار النه�ضة العربية �سنة
� 2010ص.49
 )3ا/جمال حممد غيطا�س :مقال يف جريدة الأهرام امل�صرية بعنوان  -الت�صويت الإلكرتوين واجلدل حول تعديل املادة 88من الد�ستور
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�سلطتها من خالله وتربر براجمها و�أهدافها (((.
وتوجد العديد من املزايا للت�صويت الإلكرتوين وهي (((:
 - 1يقلل من التكاليف ويحقق �أ�سرع النتائج و�سرعة الو�صول �إليها بدقة �أكرب و�أقل خطورة
من الأخطاء الب�شرية وامليكانيكية ((( ،فمن خالل هذا النظام يتم ت�سجيل البيانات ال�شخ�صية
للم�صوت ،عرب م�ساحات بيومرتية لب�صمة الإ�صبع �أو ب�صمة ال�شبكية �أو ب�صمة احلم�ض النووي،
�أو قراءة البطاقة ال�شخ�صية الذكية التي حتتوى على �شريحة �إلكرتونية ،ت�شمل بيانات امل�صوت
�أو با�ستخدام رقم كودي �سري ،يح�صل عليه امل�صوت من ال�سلطة املنظمة لالنتخابات ويتفرد
به عن غريه ،مثل امل�ستخدم يف بطاقات االئتمان ،ويت�سلم الرقم باليد �أو بالربيد �أو بالربيد
الإلكرتوين عرب الإنرتنت يف ر�سالة موقعة �إلكرتونياً� ،إ�ضافة �إىل ت�صوير الناخب عند قيامه
بالدخول �إىل حمطة الت�صويت الإل�ك�تروين ،ف ��إذا كانت البطاقة ال�شخ�صية حتمل �شريحة
�إلكرتونية بها بيانات ال�شخ�ص تتم قراءة البيانات عرب الوحدة الطرفية يف حمطة الت�صويت،
فيتم الت�أكد من �أن الناخب �أو امل�صوت هو ال�شخ�ص الثابت يف اجلداول االنتخابية مع توافر �أداة
ثبوتية م�صورة وموثقة لقيامه بعملية الت�صويت.
وال تتطلب معظم ال��دول البطاقة ال�شخ�صية التي حتمل �شريحة �إلكرتونية ،و�إمن��ا يتم م�سح
�صورة رخ�صة القيادة �أو رخ�صة ال�سالح �أو جوازات ال�سفر ،عن طريق ما�سح �ضوئي ي�ضاف �إىل ت�صوير
�شخ�ص امل�صوت بالفيديو ،والت�صوير الثابت حال قيامه بالت�صويت �إ�ضافة �إىل البيانات احليوية
اجل�سمية ،لذلك ال يجوز لل�شخ�ص �أن ي�صوت �أكرث من مرة �أو �أن يقوم غريه بانتحال �شخ�صيته.
 - 2ي�ساعد الت�صويت الإلكرتوين على الق�ضاء على الغ�ش �أو التالعب ،فال ميكن الت�صويت
ل�شخ�ص ميت �أو غائب كما هو احلال يف الت�صويت التقليدي (((.
 - 3ت�ساعد الأجهزة الإلكرتونية �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة من الإدالء ب�أ�صواتهم بي�سر
و�سهولة وخا�صة فاقدي الب�صر.
 - 4ي�ساهم الت�صويت الإلكرتوين يف زيادة دائرة امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة
عدد كبري ممن لهم احلق يف الت�صويت ،دون م�شقة ال�سفر �أو االنتظار يف طوابري االنتخاب،
 )1د/عمر حلمي فهمي :االنتخاب و�أثره يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية مرجع �سابق �ص .5

http://www.christian-dogma.Com/vb/showthread.php=99197

 )2د/امل�ست�شار :عادل بور�سلي :املتطلبات الد�ستورية والقانونية للإدارة االلكرتونية ،ورقة عمل قدمت �إىل ندوة الأبعاد القانونية
للحكومة الإلكرتونية التي عقدت مبقر غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف � 2003-2-4ص.5
3) https://www.aswat.com/ar/node/618
4) https://www.aswat.com/ar/node/618
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فتت�سع دائرة امل�شاركة ال�سيا�سية من كل �أطياف املجتمع من خالل التليفون ،با�ستخدام امل�سجل
للت�سجيل املركزي لل�صوت حال الت�صويت وكود تعارف �سري ،فيتم ت�سجيل �صوت امل�صوت �أو من
خالل الت�صويت عرب الإنرتنت ،وال يوجد ثمة م�شكلة بالن�سبة لتمييز ال�صوت� ،إذ ميكن من
خالل الب�صمة ال�صوتية متييز ال�صوت.
 - 5ت�ؤدي عملية الت�صويت الإلكرتوين �إىل خف�ض تكاليف العملية االنتخابية� ،إذ �أنها ال
حتتاج �إىل �أوراق �أو �إجراءات �إدارية ومكتبية و�أمنية �أو ت�أجري �أماكن لإجراء الت�صويت فيها �أو
الفرز للأ�صوات (((.
 - 6يرتتب على الأخذ بالت�صويت الإلكرتوين ا�ستحالة حدوث اختالالت �أمنية ،نتيجة لعدم
تكد�س الناخبني �أو حدوث �إجراءات تتدخل للت�أثري على �إرادة الناخبني �أو منعهم �أو �إعاقتهم عن
الإدالء ب�أ�صواتهم.
 - 7ت�ساعد عملية الت�صويت الإلكرتوين على �سهولة تعرف الناخب على املر�شح من خالل
�صورته ال�شخ�صية� ،أو من رمزه االنتخابي ،فيقوم بلم�س الآلة �أو ال�شا�شة يف املو�ضع الظاهر
به الرمز االنتخابي �أو �صورة املر�شح ،ومن ثم تتم عملية ت�سجيل �إرادة الناخب �إلكرتونياً يف
ذاكرة فرعية يف الدائرة االنتخابية ،خالل عمليات العد والإح�صاء الورقي� ،أو �إ�ضافة بطاقات
انتخابية �إىل ال�صناديق التى حتتوي على البطاقات الورقية ،ويتم ف�صل بيانات و�صورة الناخب
عن اختياره يف النظام حتقيقاً ملبد�أ �سرية االقرتاع (((.
 - 8يرتتب على الت�صويت الإلكرتوين �إمكانية حفظ وتخزين البيانات يف �أكرث من موقع
�أ�صلي �أو ب��دي��ل ،ف�ض ً
ال ع��ن �سرعة معاجلة البيانات وا�ستخراج النتائج م��ع �صعوبة تزوير
العملية االنتخابية �أو التدخل فيها ،متى كانت نظم االنتخابات الإلكرتونية قد متت معايرتها
وجتربتها ،مع ا�ستمرار التفتي�ش عليها فنياً ومتابعتها ،من خالل هيئة فنية �إداري��ة �سيا�سية
قانونية حمايدة.
 - 9ي�شمل نظام الت�صويت الإلكرتوين جميع خ�صائ�ص النظم الإداري��ة املكتبية ،ومن ثم
ميكن ا�ستخراج النتائج منه يف �شكل ورقي مطبوع.
 - 10ميكن من خالل الت�صويت الإلكرتوين �أن يح�صل كل ناخب فور الت�صويت على �إي�صال
 )1ا/جمال غيطا�س:مقال بجريدة الأهرام امل�صرية بعنوان  -الت�صويت الإلكرتوين واجلدل حول تعديل املادة  88من الد�ستور بتاريخ
�2007-2-13ص16
 )2يراجع يف مزايا الت�صويت الإلكرتوين :د/ب�شري على باز :دور احلكومة الإلكرتونية يف �صناعة القرار الإداري والت�صويت الإلكرتوين
دار الكتب القانونية � 2009ص151وما بعدها ،الت�صويت الإلكرتوين:مزايا وعيوب من�شور على موقع

http://www.christian-comdogma.com/vbshowthread.php?=99197
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ر�سمي مطبوع� ،أو�شهادة ر�سمية من اجلهاز ثابت به بيانات امل�صوت و�ساعة الت�صويت واختياراته،
بحيث يكون هذا الدليل م�ستنداً ورقياً له حجيته القطعية حال الطعن �أو املنازعة ،ويحتفظ به
الناخب ومن ثم يتم درء �أي تزوير �أو حتايل �أو تغيري يف �إرادة الناخب ،ف�ض ً
ال عن جتنب �أعطال
الأجهزة الإلكرتونية ،ومن ثم يكون الإي�صال املطبوع ال��ذي يح�صل عليه مبثابة �شهادة ر�سمية
بالوقائع ال�صحيحة ،فيما يتعلق ببياناته واختياراته لها حجية قانونية كاملة ،بل ميكن طبع �شهادة
ر�سمية بها عالمة مائية �أو هولوجرافية متنع من تزويرها فتكون ذات حجية قطعية يف الإثبات.
 - 11يحقق الت�صويت الإلكرتوين درجة �أمان عالية� ،إذ متتلك ال�سلطة االنتخابية جهاز
�إدراك ومراقبة كاملني ،ف�ض ً
ال عن نظام الت�شغيل اخلا�ص بها والربامج التطبيقية.
 - 12ي�ساعد الت�صويت الإلكرتوين على �إجراء عملية التدقيق ،والتحقق من الأ�صوات من
خالل معدات االقرتاع الإلكرتوين ،فتقوم الدولة بو�ضع الرموز عرب �شبكة الإنرتنت ،وتطلب
م�ساعدة املنظمات الدولية �أو من له خربة كبرية يف الإنرتنت.
 - 13ي�ساعد الت�صويت الإلكرتوين على حل املنازعات التي تن�ش�أ يف دوائر الق�ضاء ،ب�سبب
العملية االنتخابية والطعن على نتيجة االنتخابات وع��دد الأ��ص��وات ،فعن طريق الأ�شخا�ص
�أ�صحاب اخلربة الفنية ميكن ا�ستخراج هذه املعلومات ،و�إعطائها للمحكمة والتي تقوم مبراجعة
الأدلة الإلكرتونية �أو الرقمية بغية تقييم البيانات الواردة فيها.
 - 14ميثل الت�صويت الإلكرتوين وخا�صة يف الدول النامية نقلة نوعية وح�ضارية يف حت�سني
الأداء ال�سيا�سي� ،إذ ي�ضمن حتقيق ال�شفافية والنزاهة للعملية االنتخابية.
 - 15ميكن للمغرتبني الإدالء ب�أ�صواتهم االنتخابية ،من خ�لال الت�صويت الإل�ك�تروين
و�إتاحة احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية لهم ،مما يجعلهم على دراية م�ستمرة ب�أحوال �أوطانهم وهو
يحقق بال �شك م�شاركة �إيجابية (((.
 - 16ي�ساعد الت�صويت الإلكرتوين يف التغلب على الالمباالة والإقبال ال�ضعيف للناخبني
يف االنتخابات ،وهو ما ي�شجع الناخبني على امل�شاركة العامة يف �ش�ؤون البالد ،الأمر الذي يحقق
نفعاً للمجتمع.
اخلال�صة� :إن الت�صويت الإلكرتوين يرتتب عليه فوائد عديدة للدولة ،وخا�صة يف جمال
االنتخابات� ،إذ يحقق ال�شفافية والنزاهة وال�سرية ،وه��ي مقومات �ضرورية لنجاح العملية
االنتخابية ب�أ�سرها.
 )1د/ال�سيد عبد املق�صود دبيان بالإ�شرتاك مع د/وليد ال�سيد ك�شك :االجتاهات احلديثة يف الرقابة الداخلية على �أمن نظم املعلومات يف
ظل التجارة الإلكرتونية ودور املعايري الدولية من وقائع م�ؤمتر التجارة الإلكرتونية �ص511وما بعدها
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ثانياً :عيوب الت�صويت الإلكرتوين:

على الرغم من املزايا الكبرية التي يحققها نظام الت�صويت الإلكرتوين� ،إال �أنه توجد بع�ض
املخاطر التي جتعل بع�ض الدول ترتدد عند تطبيق هذا النظام والتي تتمثل فيما يلي:
 - 1وقوع �أخطاء عديدة من املوظفني �أثناء حتميل الربامج وت�شغيل البيانات ،وال �شك �أن ذلك يثري
م�شاكل عديدة تتعلق باخلط�أ يف ر�صد الأعداد التي قامت بالت�صويت وح�صرها على الوجه الدقيق.
 - 2من املمكن اخ�تراق املعلومات املخزنة على �أجهزة احلا�سب الآيل ،وذل��ك من حمرتيف
القر�صنة على الإنرتنت بهدف التالعب فيها وتدمريها بالفريو�سات ((( .وال �شك �أنه ميكن
التدخل يف االنتخابات من خالل الهاكرز (((  -حمرتيف الدخول على �شبكات الإنرتنت  -الذين
ي�ستطيعون اخرتاق الربامج والتالعب يف عدد الأ�صوات ل�صالح مر�شح معني (((.
 - 3توجد خماطر تتعلق بف�شل التكامل والتن�سيق مع اجلهات الإدارية الأخرى ،فالت�صويت
الإل �ك�تروين يرتبط ب ��وزارة الداخلية وال�ع��دل م��ن حيث �أع ��داد الأ� �ص��وات و�أث �ن��اء ال�ف��رز وعد
الأ�صوات� ،إذ يتعني وجود تن�سيق كامل بني اجلهة امل�شرفة على االنتخابات واحلكومة ووزارة
العدل والداخلية لت�أمني العملية االنتخابية ،ومن ثم ف�إن فقدان التن�سيق بينها يرتتب عليه
اخللل يف عملية الت�صويت الإلكرتوين.
 - 4خماطر تتعلق بف�شل �إر�سال البيانات واملعلومات �إىل اجلهة الإدارية ملرورها بعدة مراحل،
فيتم الإر�سال �أو ًال ثم الرتجمة ب�شكل معلوماتي ،ثم تخزينها على �شبكة الإنرتنت وهو ما قد
ينجم عنه اخلط�أ (((.
 - 5يفرت�ض وقوع اخلط�أ من جانب املوظف الإداري� ،إما لقلة خرباته املعلوماتية والتقنية
�أو نتيجة الإهمال يف تخزين البيانات� ،أو للرقابة ال�شديدة عليه �أو لتعدد �أجهزتها ال��ذي ال
ي�ستطيع معرفة خوا�صها ،مما يرتتب عليه ارتباك املوظف يف �أداء عمله ،ومن ثم يظهر اخلط�أ
يف �إدخال البيانات �أو تخزينها.
 - 6التدخل غري املخول من قبل طرف ثالث يف العملية االنتخابية ،ومن ثم فال توجد
�ضمانة كافية يف نظام الت�صويت الإلكرتوين ،ويكون الربنامج ال ي�سمح بتخزين وطباعة منوذج
�أو وثيقة تختلف عما تبدو عليه على ال�شا�شة.
)1
 )2هل حتتاج الكويت �إىل الت�صويت الإلكرتوين موقع م�صر من�شور بتاريخ .202-6-16
 )3ملاذا الإ�صرار على الت�صويت الإلكرتوين؟ املجل�س الإ�سالمي العلمائي من�شور على موقع
http://aceproject.org/ace-ar/focus/e-voting

http://www.olamaa.net/nabi/news.php?newsid=951
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 - 7قد يكون من ال�صعب الك�شف عن حتديد م�صدر الأخطاء والأعطال التقنية مما هي
عليه يف الت�صويت التقليدي ،ف�ض ً
ال عن احتمالية ف�شل املنظومة الإلكرتونية بكاملها يف �إ�صدار
النتائج وافتقارها �إىل �سجالت احتياطية ،ومن املحتمل وجود �أخطاء و�أعطال ناجتة عن تلف
النظم الإلكرتونية.
 - 8من املتوقع وجود تزوير وتزييف للعملية االنتخابية ،عن طريق هيئات يف داخل الدولة
لها م�صلحة يف ذلك ،ويكون ذلك عن طريق و�ضع فريو�سات يف الربامج حال الت�أ�سي�س �أو �إن�شاء
النظام �أو من خالل �إدارته �أو �صيانته.
 - 9لي�س من امل�ؤكد التيقن من �سالمة النظم الإلكرتونية ،من خالل املعاينة الب�شرية
لل�شخ�ص املعتاد.

موازنة بني الت�صويت التقليدي والإلكرتوين:

وميكن من خ�لال ما تقدم عقد مقارنة بني الت�صويت التقليدي والإل �ك�تروين� ،إذ متثل
املزايا التي �سبق ذكرها ب�ش�أن الت�صويت الإلكرتوين هي عيوب للت�صويت التقليدي ،ومن ثم
متتاز عملية الت�صويت الإلكرتوين بهذه ال�سمات غري املوجودة يف الت�صويت التقليدي ،وعلى
الرغم من ذلك ف�إن العيوب التي توجه للت�صويت الإلكرتوين ميكن �أن ي�شرتك البع�ض منها
يف الت�صويت التقليدي ،ويكون اجلامع بينهما هو تزييف وتزوير العملية االنتخابية ،ففي
الت�صويت التقليدي يكون البطء وتدخل ال�سلطة التنفيذية وتزوير �إرادة الناخبني له داللة
على تزييف العملية االنتخابية ،يف حني �أن اخلط�أ يف تخزين البيانات واخرتاق الربنامج عن
طريق فك ال�شفرة ي�ؤثر يف تزوير العملية االنتخابية.
وال ريب يف �أن ك ً
ال من النظامني له مزاياه وعيوبه� ،إال �أن كرثة عيوب الت�صويت التقليدي
جعل الفقه الد�ستوري وخرباء النظم املعلوماتية ي�ؤيدون اعتناق مبد�أ الت�صويت الإلكرتوين،
ملا يحمله من مزايا هائلة وخدمات �سريعة ت�ساعد على �إر�ساء الدميقراطية.
ولعل مما يقوي هذا الزعم �أن خرباء التكنولوجيا قد تولوا الرد على هذه العيوب مبا يلي:
 من خالل نظام االقرتاع ال�سري املبا�شر ،ال ميكن وجود و�سائل اال�ستعراف على �شخ�صيةامل�صوت بال�صوت وال�صورة حال الت�صويت� ،أو بيومرتياً بالو�سائل احليوية القيا�سية من قيام
�شخ�ص �آخر غري الناخب بالت�صويت (((.
� )1أبدت اجلمعيات ال�سيا�سية حتفظات على الت�صويت الإلكرتوين واعتربته بوابة �سهلة للتزوير ،ف�ض ً
ال عن التوج�س من التالعب يف نتائج
االنتخابات ،يراجع /مقال الت�صويت الإلكرتوين ريادة تقنية �أم نافذة للتحكم يف االنتخابات ؟جريدة الو�سط البحرينية تاريخ .2012-6-16
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 يف ظل وجود �سلطة حمايدة لها قدرات ومكنات �إدارية وقانونية وفنية ،ملراقبة ومتابعةالت�صويت والتفتي�ش على نظام الت�صويت الإلكرتوين حال ت�أ�سي�سه وت�شغيله ،فيمكن معاجلة
�أي احتماالت نتيجة تدخل الآخرين بطرق غري م�شروعة.
 �أنه يوجد نظم �إلكرتونية بديلة احتياطية ت�ؤدي �إىل درء �أية احتماالت لف�شل النظام �أوتعوقه عن �أداء عمله.
 �أن نظم االنتخابات الورقية ميكن التحايل عليها والغ�ش فيها ،طاملا �أن �سلطة الإ�شرافوالرقابة على العملية االنتخابية �سلطة غري حمايدة ،ولي�س لها �سلطات ومكنات التفتي�ش
واملتابعة واملراقبة.
 قيام النظام الإلكرتوين بطباعة �شهادة ر�سمية �أو �إي�صال ر�سمي �إلكرتوين يت�سلمه الناخبفور الإدالء ب�صوته ،يت�ضمن بياناته واختياراته وهو ما يعد دلي ً
ال ر�سمياً قطعياً على الإرادة
ال�صحيحة للناخب (((.
وهكذا ميكن تال�شي عيوب الت�صويت التقليدي والإلكرتوين من خالل التو�صيات التي نوه
عنها اخلرباء والتي تكفل جناح الت�صويت الإلكرتوين.
الفرع الثالث:
التكييف القانوين للت�صويت الإلكرتوين
تنوعت �آراء الفقهاء ب�ش�أن مدى اعتبار الت�صويت يف االنتخابات حقاً �أم وظيفة� ،أم �سلطة
قانونية مقررة للناخب من �أجل امل�صلحة العامة (((.
(((

 )1ذكر النائب عبد الرحمن �أبل من البحرين �أن هناك ن�صو�صاً قانونية تتعلق بال�سرية واملبا�شرة ال ميكن جتاوزها بتطبيق الت�صويت
الإلكرتوين ،ف�أو ًال حينما يعيد عليك النظام بعد اختيارك للمر�شح �س�ؤال هل �أنت مت�أكد؟ هذا تعدٍ على القانون ففي الورقة ال يتم �إيراد
مثل هذا ال�س�ؤال فنحن ل�سنا ب�صدد برنامج  -من �سريبح املليون  -وميكن اال�ستعانة باجلمهور �أو �صديق  -كما �أنه التوجد قوانني ب�ش�أن
تطبيق الت�صويت الإلكرتوين مرجع �سابق.
 )2للمزيد من التف�صيل يراجع د/عبد احلميد متويل :القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية مرجع �سابق �ص ،121د�/سليمان
الطماوي :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري مطبعة جامعة عني �شم�س القاهرة �سنة �1988ص.207
 )3د�/أنور ر�سالن :النظم ال�سيا�سية القاهرة طبعة  2007-2006بدون دار ن�شر �ص ،176د�/إبراهيم عبد العزيز �شيحا :النظم ال�سيا�سية
 الدول واحلكومات  -طبعة  2006بدون دار ن�شر �ص.154الدكتور عبد الكرمي حممد حممد ال�سروي
98

الر�أي الأول:
يرى �أن الت�صويت حق �شخ�صي :
(((

ويقوم هذا الر�أي على �أن لكل فرد حق ذاتي �أو �شخ�صي يتمتع به جميع املواطنني ،فهو من
احلقوق الطبيعية التي ال ميكن نزعها من الأفراد ،لأنه يت�صل بع�ضويتهم يف املجتمع وب�صفتهم
الآدمية ((( وهو ما ينا�سب املبد�أ الدميقراطي (((.
ويرتتب على هذا الر�أي:
(((
 تقرير حق االنتخاب العام للجميع ،و�أال يحرم منه �أحد �إال يف �أ�ضيق نطاق .� -أن الت�صويت يعترب حقاً اختيارياً ومن ثم ال يجوز �إجبار �أحد على ممار�سة حق االنتخاب.

الر�أي الثاين:
االنتخاب وظيفة اجتماعية :
(((

ف��الأف��راد ميار�سون هذا احلق لكونهم ملزمني باختيار ممثلني عنهم ،ولي�سوا �أ�صحاب
�سيادة ،ويتطلب ذلك �شروطاً معينة يف الناخبني �ضماناً حل�سن �أداء وظيفتهم ،وي�ؤدي ذلك
�إىل �أن مبد�أ االقرتاع يكون �إجبارياً (((.

الر�أي الثالث:
االنتخاب اخت�صا�ص د�ستوري يجمع بني احلق والوظيفة :
(((

ويكون االنتخاب لدى هذا ال��ر�أي مبثابة حق ف��ردي ،وميثل يف الوقت ذات��ه وظيفة واجبة
الأداء� ،أي �أنه يجمع بني احلق والوظيفة (((.

�ص.224

 )1د/عبد الغني ب�سيوين عبداهلل :النظم ال�سيا�سية مرجع �سابق
 )2د�/إبراهيم عبد العزيز �شيحا :النظم ال�سيا�سية الدول واحلكومات من�ش�أة املعارف الإ�سكندرية �سنة � 2006ص.153
 )3د�/سليمان الطماوي :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري مطبعة جامعة عني �شم�س القاهرة �سنة � 1988ص.207
 )4يقول جان جاك رو�سو يف هذا ال�صدد (�أن الت�صويت حق ال ميكن انتزاعه من املواطنني) يراجع د/نعمان اخلطيب :الو�سيط يف النظم
ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري دار الثقافة للن�شر والتوزيع �سنة � 2004ص.277
 )5د/كمال الغايل :مبادىء القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية مطبعة الداودي دم�شق �سنة � 1985ص209وما بعدها.
 )6د/عبد احلميد متويل :القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية بدون دار ن�شر �ص.121
 )7د/حم�سن خليل النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري اجلزء الأول دار النه�ضة العربية بريوت � 1972ص ،211د�/إبراهيم �شيحا:
مرجع �سابق �ص.160
 )8د/عبد الغنى ب�سيوين عبد اهلل :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري مرجع �سابق �ص.212
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الر�أي الرابع:
االنتخاب �سلطة قانونية :
(((

ويعتنق هذا ال��ر�أي معظم الفقهاء ،ومعنى �أن االنتخاب �سلطة قانونية� ،أي ي�ستمد قوته
من قانون االنتخاب ذاته ،والذي قررها بهدف حتقيق امل�صلحة العامة ،وي�ؤدي هذا الر�أي �إىل
�إلغاء �سلطة الناخب يف التنازل عن هذا احلق ،بل عليه �أن يخ�ضع ملا يوجبه القانون ((( و�أميل
مع الر�أي الغالب �إىل �أن الت�صويت �سلطة قانونية تنبع من مركز مو�ضوعي ،ين�شئه القانون
من �أجل ا�شرتاك الأف��راد يف اختيار ال�سلطات العامة يف الدولة ،لأن االنتخاب �سلطة مقررة
من �أجل اجلماعة ،ولي�س من �أجل الأفراد ،ومن ثم يجوز للم�شرع تعديل م�ضمونها �أو �شروط
ا�ستعمالها (((.

� 1964ص.197

 )1د/ثروت بدوي :النظم ال�سيا�سية اجلزء الأول دار النه�ضة العربية
 )2د�/إبراهيم عبد العزيز �شيحا :النظم ال�سيا�سية الدول واحلكومات مرجع �سابق �ص.219
 )3د/ثروت بدوي :النظم ال�سيا�سية دار النه�ضة العربية القاهرة طبعة �سنة � 1999ص .221
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المبحث الثاني
نظم التصويت اإللكتروني والتنظيم التشريعي له
تمهيد وتقسيم:

تتنوع �صور النظم التي حتكم الت�صويت الإلكرتوين على م�ستوى ال��دول ،فالبع�ض ي�أخذ
بنظام ا�ستخدام الو�سائط الورقية ،بينما ي�أخذ البع�ض الآخ��ر بنظام العد الآيل ،الحت�ساب
الأ�صوات ولكل منها مزايا وعيوب ،ف�ض ً
ال عن �أنه يتم ا�ستخدام الت�صويت الإلكرتوين يف �أمور
عديدة تقدم خدمات لبني الإن�سانية ،وال يتم تطبيق ه��ذه النظم �إال يف ال��دول التي تطبق
الدميقراطية وتن�ص عليها يف ت�شريعاتها.
لبيان ذلك نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني ،نبحث يف الأول نظم الت�صويت الإلكرتوين ،ثم
نخ�ص�ص املطلب الثاين للتنظيم الت�شريعي للت�صويت الإلكرتوين.

املطلب الأول
نظم الت�صويت الإلكرتوين

(((

يتم تطبيق ه��ذا ال�ن�ظ��ام يف ع��دد كبري م��ن ب�ل��دان ال�ع��امل يف جم��االت ع��دي��دة ،ول�ع��ل من
�أهمها ا�ستخدامه يف جمال االنتخابات� ،إذ يتم الت�صويت على اختيار املر�شح من خالل �أجهزة
خم�ص�صة لذلك ،وقد �ساعد ذلك كثرياً يف االنتهاء من عملية االنتخابات �سريعاً ،ف�ض ً
ال عن �أن
زيادة ن�سبة الإقبال بني الناخبني ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وتوجد عدة نظم للت�صويت الإلكرتوين وهي:

�أو ًال :الت�صويت با�ستخدام الو�سائط الورقية:

ويقوم هذا النظام على ت�سجيل الأ��ص��وات ،وميكن من خالله �إح�صاء الأ�صوات وعدها،
وا�ستخال�ص النتائج با�ستخدام و��س��ائ��ط ورق �ي��ة ،كالبطاقات ال��ورق�ي��ة والك�شوف الورقية
وال�سجالت الورقية� ،إذ يقوم الناخب ب�إحداث عالمة مطبوعة بقلم �أو ما �شابهه على بطاقة �أو
�سجل يف مقر الت�صويت املحدد ،كما ميكن ا�ستخدام الناخب �أ�سلوب ثقب عالمة مطبوعة يف
البطاقة مبثقاب �أو خالفه ،لتحديد اختياره يف الت�صويت ،كما توجد و�سائل �أخرى �إلكرتونية
 )1الت�صويت الإلكرتوين  -مزايا وعيوب مقال من�شور على الإنرتنت  -منتديات احلق وال�ضالل �ص.2
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ت�ستخدم يف النظم الورقية مثل املا�سحات الإلكرتونية �أو �أدوات اال�ستعراف الإلكرتوين �أو
البطاقات املثقبة ،غري �أنه يتعني توافر ثالثة �أم��ور حتى ميكن اعتبار هذه الو�سائل نظاماً
للت�صويت الإل �ك�تروين (م��دخ�لات ،معاجلة ب�ي��ان��ات ،خم��رج��ات) وذل��ك يرجع لأن الو�سيلة
الإلكرتونية ت�ستخدم يف تلك النظم كو�سائل م�ساعدة للنظام الورقي الأ�صلي مرحلة �أو مراحل
من عملية الت�صويت فقط وما يتبعها من فرز و�إعالن النتائج ،ف�إذا كانت العملية �إلكرتونية
جزئياً ،ال يعد ذلك ت�صويتاً �إلكرتونياً لأنه يكون نظاماً متكام ً
ال ،يبد�أ من �إجراءات اال�ستعراف
على ال�شخ�ص قبل الإدالء بال�صوت مروراً ب�إدخال ومعاجلة وتنظيم البيانات ور�صدها ،وينتهي
ب�إعالن النتائج �إلكرتونياً وذلك بعد معاجلة البيانات (((.

ثانياً :نظام الإح�صاء �أو عد الأ�صوات �إلكرتوميكانيكياً �أو بو�سائل �ضوئية:

ويطبق هذا النظام عن طريق البطاقات املثقبة ،حيث جتمع ويتم و�ضعها يف �آلة لعدها،
وهذا النظام الإلكرتوين ي�ستقبل مدخالت وبيانات حال قيام الناخب بالت�صويت ،ويقوم
مبعاجلتها و�إظهارها �إما على �شا�شات �أو يف �شكل مطبوع عرب اليوم �أو الأيام االنتخابية� ،أو
يف نهاية فرتة الت�صويت ،وقد يتم ا�ستخدام و�سائل تخزين البيانات �إلكرتونياً ،و�إر�سالها
ع�بر �شبكات لالت�صاالت� ،إىل مقر م��رك��زي يف ال��دول��ة حت��ت �إ��ش��راف ال�سلطة التي تقوم
بالإ�شراف على االنتخابات.

مظاهر �إيجابية و�سلبية هذا النظام:
�أو ًال :الإيجابيات:

 - 1من املمكن �إعادة عد الأ�صوات والبطاقات يدوياً
 - 2يتم تفادي م�شكلة الأمية لدى الناخب

�أو ًال :ال�سلبيات:

 - 1وجود �أعطال ميكانيكية ت�ؤدي �إىل تقطيع البطاقات �أو �إف�سادها.
 - 2العالمة �أو الثقب يف املو�ضع غري ال�سليم يف�سد ال�صوت االنتخابي.

 )1الت�صويت الإلكرتوين ما له وما عليه � -أكادميية هم�س الثقافية  -من�شور على موقع
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ثالثاً :العد امليكانيكي الآيل:

حيث يتم ا�ستخدام بطاقات بال�ستيكية ملونة ومرقمة ،ميثل كل لون ورقم �شخ�ص كل مر�شح
�أو قائمة من القوائم �أو حزباً من الأحزاب ،فيقوم امل�صوت بو�ضع بطاقة بال�ستيكية باللون الذي
يختاره يف الآلة ،فتقوم الآلة بفرز البطاقات البال�ستيكية وعدها وترتيبها طبقاً لألوانها و�أرقامها.
ويحقق هذا النظام �إيجابيات عديدة منها:
 �سرعة ا�ستخراج النتيجة. �سهولة �إمكانية عد الأ�صوات يدوياً لوجود بطاقات بال�ستيكية.�أما عن اجلوانب ال�سلبية فهي:
 �أنه ال ميكن ا�ستخدامها �إال يف حالة وجود عدد قليل من املر�شحني �أو القوائم �أو الأحزاب،ذلك لأن الكود اللوين لكل منهم يح�صر عدد الألوان املمكن ا�ستخدامها ،وقد طبقت �أملانيا هذا
النظام يف االنتخابات املحلية.

رابعاً :نظام الت�سجيل املبا�شر لعدد الأ�صوات ميكانيكياً (((:

�إذ يقوم امل�صوت بال�ضغط على ذراع �آل��ة ميكانيكية �أو �آل��ة ميكانيكية لت�سجيل الت�صويت
املبا�شر ،وتظهر النتائج من خ�لال ع��دادات ،يتم تخ�صي�ص �أحدها ملر�شح واح��د ،على �أن يتم
ت�سجيل الأ�صوات با�ستخدام معدات ميكانيكية �أو �إلكرتونية ب�صرية ي�شغلها الناخب ،الذي يقوم
بالت�صويت �سواء بلم�س �شا�شة �أو �ضغط زر �أو ا�ستخدام قلم �ضوئي على �شا�شة �إلكرتونية بعد
ا�ستعراف اجلهاز عليه ،من خالل ما�سح حيوي قيا�سي �سواء لب�صمة الإ�صبع �أو لب�صمة �شبكية
العني� ،أو يف نظم حديثة جداً ومتطورة يف جمال ب�صمة احلام�ض النووي.
ويف الغالب ت�ستخدم هذه الأجهزة ((( �أكرث من خا�صية حيوية واحدة للتثبت من ال�شخ�صية
فت�ستخدم اخل��وا���ص جمتمعة كب�صمة ال�شبكية وب�صمة الإ��ص�ب��ع ،وق��د ي�ستخدم اجل�ه��از يف
اال�ستعراف على الهوية ،قراءة بطاقة �شخ�صية حديثة ،بها �شريحة �إلكرتونية تت�ضمن بيانات
ال�شخ�ص ،ثم تقوم الآالت الإلكرتونية مبعاجلة البيانات بوا�سطة برنامج حا�سوبي ي�سجل
البيانات ال�سابقة ،واختيار الناخب �إ�ضافة �إىل �إمكانية �إ�ضافة �صورته الإلكرتونية حال القيام
بالت�صويت ،بنظام الت�صويت الثابت �أو الفيديو.
وت ��ؤدي معاجلة البيانات ،ثم �إ�ضافتها �إىل الذاكرة احلا�سوبية با�ستخدام برنامج يف النظام
)1
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احلا�سوبي ،ي�سجل الناخب وتفا�صيله وبياناته �إلكرتونياً مع �إمكانية ا�ستخراجها يف �شكل مطبوع
ي�سلم للم�صوت ،وقد ي�شمل هذا النظام و�سيلة �أخرى حتتوي على نظام لالت�صاالت �إلكرتوين ،ير�سل
بيانات الت�صويت �إىل مركز معاجلة البيانات املركزي والذي يتحقق من �صحة البيانات وتوثيقها.
ويحقق هذا النظام مظاهر �إيجابية منها:
 �أن النتيجة تظهر من خالل العدادات فوراً ،كما �أن الفح�ص للنظام امليكانيكي واختبارهومعايرته يكون �أ�سهل نظراً لعدم وجود برجميات �إلكرتونية (((.
ويرتتب على الأخذ بهذا النظام جوانب �سلبية منها:
 �أن الأجزاء امليكانيكية قد تتعطل. ال يوجد دليل ورقي ميكن بوا�سطته �إعادة �إح�صاء الأ�صوات عند وجود �شبهة التالعب. ميكن التالعب يف النتيجة عند نقل القراءة من العداد امليكانيكي �إىل �سجل يدوي يف نهايةالعملية االنتخابية.

خام�ساً :ال�شبكة العامة للت�صويت الإلكرتوين املبا�شر:

ويتم ذلك عن طريق ا�ستخدام �آلة الت�صويت الإلكرتونية املبا�شرة ،وي�ستخدم هذا النظام
�شبكة ات�صاالت عامة للبيانات الإلكرتونية ،فتنتقل بيانات الت�صويت يف حال حدوثها ،يف �شكل
منفرد �أو يف �شكل جمموعات ،يف �أوق��ات حم��ددة خ�لال اليوم ال��واح��د �أو يف �شكل جممع� ،إىل
حمطة �أو موقع مركزي �إلكرتونياً يف نهاية العملية االنتخابية ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا النظام
ميكن املواطنني من الت�صويت ،من منازلهم �أو من مقار �أعمالهم بعد التحقق من �شخ�صياتهم،
وذلك با�ستخدام الإنرتنت �أو التليفون ،فيمكن للناخب الإدالء ب�صوته� ،إما �إلكرتونياً يف مقر
الدائرة االنتخابية� ،أو �إلكرتونياً من منزله �أو من مقر عمله� ،أو من �أي مكان جغرايف داخل �أو
خارج البالد ،يتوافر فيه حا�سب �آيل قادر على �إر�سال البيانات �إىل املوقع الإلكرتوين للت�صويت.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ال�شركات واملنظمات ت�ستخدم ب�شكل روتيني الت�صويت بطريق
الإنرتنت ((( النتخاب ممثلي امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويعترب الت�صويت من خالل الإنرتنت هو الو�سيلة الأكرث ا�ستعما ًال يف الوقت احلايل  ،وهذا النظام يتم
ا�ستخدامه يف العديد من دول العامل يف �أمريكا و�سوي�سرا و�أيرلندا وبلجيكا� ،إذ يح�صل الناخب بالربيد
على رقمه �أو �شفرته ال�سرية ،التي ي�ستخدمها للإدالء ب�صوته من �أي حا�سب �آيل بطريق الإنرتنت.
1) http://aceprogect.org-ar/topics/et/eth/eth2
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�ساد�ساً :نظام عد الأ�صوات الإلكرتونية املركزي (((:

وه��و نظام م��رك��زي يقوم با�ستقبال  -م��ن خ�لال ال��دوائ��ر االنتخابية  -بيانات الت�صويت
فور ت�صويت الناخب ثم يقوم بر�صدها ،وتنظيمها وتخزينها عقب و�صولها �إليه عرب �شبكات
االت�صاالت الإلكرتونية ،ويقوم هذا النظام ب�إنتاج خمرجات �إلكرتونية تبني النتيجة العامة
للعملية االنتخابية على امل�ستوى املركزي.

�سابعاً :نظام الت�صويت عن طريق �أجهزة االت�صاالت احلديثة والتليفون (((:

نظراً للتطور املذهل يف عامل االت�صاالت� ،أ�صبح من املمكن ا�ستخدام التليفون من قبل
الناخب ل�ل�إدالء ب�صوته ،ويتحقق ذلك باالت�صال مبركز ت�سجيل الت�صويت التليفوين،
��س��واء ك��ان ه��ذا امل��رك��ز رئي�ساً �أو فرعياً ،فيتم ت�سجيل �صوته و�ساعة املكاملة واالختيار
ويحتفظ بالت�سجيل ال�صوتي ،لإثبات الت�صويت ل��دى ال�سلطة املحايدة القائمة على
الإ�شراف على االنتخابات ،وي�ستخدم الناخب عند الت�صويت من خالل التليفون �إما رقماً
�سرياً �أو بيانات ا�ستعرافية �أتاحتها له �سلطة الإ�شراف على االنتخابات ،وعند حدوث تنازع
ب�ش�أن االنتخابات يتم ا�ستخدام الب�صمة ال�صوتية للتعرف على �شخ�ص الناخب الذي قام
بالإدالء ب�صوته �إلكرتونياً.
ومن خالل ما تقدم ف�إن التمييز بني هذه النظم �أو الأ�شكال يتم من خالل:
�أن الت�صويت الإل �ك�ت�روين يف م��واق��ع االق �ت�راع ،ي��ديل فيه ال�ن��اخ�ب��ون ب��أ��ص��وات�ه��م عرب
الإن�ترن��ت ،من خ�لال �أجهزة عملية تقع فعلياً يف �أماكن االق�تراع الر�سمية ،وتخ�ضع فيه
�أجهزة وبرجميات العميل لرقابة م�سئويل االنتخابات ،وقد يتم التحقق فيه من هويات
الناخبني بالو�سائل التقليدية.
�أما الت�صويت الإلكرتوين يف �أك�شاك:
فيقوم الناخب ب ��الإدالء ب�صوته عن طريق �أج�ه��زة عملية ،على �أن تخ�ضع ه��ذه الأجهزة
والربجميات لرقابة م�سئويل االنتخابات ،لكنها تكون موزعة يف الأماكن العامة ،وال تخ�ضع
فيه البيئة املادية وعملية التحقق من هويات الناخبني لرقابة امل�سئولني املبا�شرة ،وكذلك ال
تخ�ضع عملية الت�صويت الإلكرتوين عن بعد لرقابة م�سئوىل االنتخابات ،غري �أن الطريقتني
الأوليتني حتققان الأمن ،لكن املزايا التي تتحقق من ورائهما ال تزيد يف اجلملة عن املزايا التي
1) http://www.hmselklop.com/vb/showthread.php?t=22748
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يحققها الت�صويت التقليدي ،ومن ثم ال تتحقق الفوائد الكاملة للت�صويت الإلكرتوين �إال يف
الأنظمة التي ميكن الناخب فيها من الإدالء ب�صوته ،يف الوقت الذي يراه منا�سباً عن طريق
حمطات الإنرتنت يف املنزل �أو مكان العمل �أويف الأماكن العامة ،ومن ثم تعد هذه الطريقة
�أخطرها على النظام الأمني (((.

ثامناً :الت�صويت عن طريق االنرتنت:

ت�أخذ الكثري من دول العامل ومنها على �سبيل املثال (�سوي�سرا و�أ�ستونيا وبلجيكا) بنظام
ت�صويت الناخب عرب الإنرتنت من �أي مكان يف العامل ،ويكون ذلك با�ستخدام رقم �سري -
كود  -ي�صل �إىل الناخب عن طريق الربيد امل�سجل �أو الإلكرتوين �أو با�ستخدام بطاقة هوية
ذكية حتتوى على �شريحة �إلكرتونية ،بها �سائر بيانات الناخب ،حيث تتم قراءة حمتوياتها
من خالل قارىء كروت مو�صول بالكمبيوتر ((( �أو من خالل مكائن االقرتاع التي ت�ستخدم
�شا�شة مل�س �أو ما�سح �ضوئي � -سكانر  -يقوم مب�سح �أوراق االقرتاع التي �أ�شر عليها الناخب
ب�صوته ،ويجري بعدها ت�سجيل ال�صوت والذي يتم تخزينه يف ماكينة االقرتاع ،ف�ض ً
ال عن
وجود و�سيلة �أخرى للت�صويت عرب الإنرتنت با�ستخدام احلا�سوب املت�صل بالإنرتنت للإدالء
بال�صوت و�إر�ساله ليخزن يف جهاز حا�سوب �آخر عن بعد ((( ومن املالحظ �أن معظم دول العامل
�أن�ش�أت قاعدة البيانات و اخلدمات اجلماهريية ،وبثها من خالل �شبكة الإنرتنت والتي ت�سمى
بالبوابة الإلكرتونية ((( وال ميكن يف الوقت احلايل لأي دولة �أن تغفل �أهمية برامج احلكومة
الإلكرتونية ،حيث تدخل اخلدمات الإلكرتونية �إىل كافة �أوجه احلياة ال�شخ�صية واملهنية
دون ا�ستئذان ،لذلك حتر�ص ال��دول على حتديث املواقع الإلكرتونية يف تقدمي اخلدمات
للمواطنني.

 )1الت�صويت الإلكرتوين :من�شور على موقع
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تا�سعاً :الت�صويت من خالل �أجهزة الفاك�س والتليفون (((:

تقدم احلكومات الإلكرتونية اخلدمات العامة للمواطنني من خالل الهواتف والفاك�سات،
فقد �أكد الواقع �إج��راء الت�صويت الإلكرتوين ،والذي يتم من خالل قيام الناخب بالت�صويت
عن طريق التليفون ،وقد ب ّينا ذلك �سابقاً عند احلديث عن نظام الت�صويت عن طريق �أجهزة
االت�صاالت والتليفون.
اخلال�صة� :أن الت�صويت الإلكرتوين قد يتم من داخل جلان الت�صويت �أوم��ن خارج مكان
االقرتاع الإلكرتوين ،وبذلك يتم الإدالء بال�صوت �سواء من الداخل �أو خارج اللجنة االنتخابية،
بوا�سطة حا�سوب و�إر�ساله عرب الإنرتنت ،و�سواء مت عرب الهواتف العادية �أو املحمولة لأغرا�ض
الإدالء بال�صوت �إلكرتونياً.

�أدوات التدقيق يف الت�صويت الإلكرتوين:

ي��وج��د ن�ظ��ام��ان للتدقيق يف ��س�لام��ة ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات ع�ن��د ا��س�ت�خ��دام الت�صويت
الإلكرتوين ((( وهما:
الأول :نظام التدقيق الورقي يف م�سار العملية االنتخابية ،وكذلك نظام التدقيق
ال��ورق��ي يف االق�ت�راع وهما و�سيلتان حلماية نظام الت�صويت الإل �ك�تروين م��ن خماطر
ال�ت��زوي��ر �أو تعطل الإن�ترن��ت ،وذل��ك مبحاولة �إي�ج��اد و�سائل ي��دوي��ة نابعة م��ن النظام
الإل�ك�تروين ميكن من خاللها عد الأ��ص��وات يدوياً ،متى كان ذلك �ضرورياً حيث تنتج
الآلة الإلكرتونية �إ�ضافة �إىل ال�شهادة الر�سمية التي يح�صل عليها امل�صوت ،ويحتفظ بها
�شهادة ورقية ثانية نظرية حتفظ يف الدائرة االنتخابية ،وال ميكن التالعب يف ذلك� ،إذ
�أن اجلهاز ال ي�صدر �أكرث من �شهادة واحدة للم�صوت و�شهادة �أخرى واحدة ل�صالح الهيئة
امل�شرفة على االنتخابات ،تو�ضح متام الت�صويت ،وميكن عند املنازعة التحقق من حقيقة
الت�صويت باالطالع على �أ�صل ال�شهادة املوجود لدى امل�صوت ،والتي حتتوي على بيانات
امل�صوت� ،إ�ضافة �إىل خياراته والتي توجد عند �سلطة الإ�شراف على االنتخابات.

1) http://www.hmselklop.com/vb/showthread.php?t=22748
http://aceprogect.org-ar/topics/et/eth/eth02 -

 )2مقال بعنوان :م�شروع الت�صويت الإلكرتوين حاز على �إعجاب دول ومنظمات ،جريدة الو�سط البحرينية على موقعها الإلكرتوين
�ص 3بتاريخ 2012-6-16
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الثاين:
نظام التدقيق يف الت�صويت عرب امل�سبار:

ويعترب هذا النظام جامعاً ،ال يتطلب �أوراقاً كو�سيط للتدقيق يف م�سار ت�سجيل الت�صويت،
ويتعني وجود �أجهزة خارجية متخ�ص�صة ،ي�صعب ا�ستخدامها من جانب الناخبني ،وت�سمى -
فيت  -وي�ؤكد خرباء الإنرتنت �أن هذا النظام من املمكن عملياً ا�ستخدامه حالياً ،خا�صة مع
وجود �أدوات تكنولوجية حديثة ت�ساعد على جناحه ومنها:
(((
ربط ال�شا�شات التي تعمل باللم�س �أو �أجهزة ت�سجيل الت�صويت الإل�ك�تروين املبا�شر ،
بطابعات ت�صدر �إي���ص��االت ورق�ي��ة ر�سمية �أو ��ش�ه��ادات مطبوعة حتمل ع�لام��ات مائية �أو
هولوجرافية ((( ي�ستلم ن�سخة منها امل�صوت وحتفظ الن�سخة الثانية لدى ال�سلطة امل�شرفة
على االنتخابات.

مزايا هذا النظام:

 ا�ستخدام املا�سح ال�ضوئي لبطاقات معلمة يدوياً من قبل ناخبني حيث ميكن عد هذهالبطاقات يدوياً حال املنازعة.
 �إمكانية القيام بالعد اليدوي عند وج��ود �شك �أو اعرتا�ض من املر�شحني �أو طعن على�إجراءات العملية االنتخابية (((.
 تبقى البطاقات املثقوبة موجودة متى مت ا�ستخدامها ،بل ميكن ا�ستخدامها يف التدقيق. ا�ستخدام نظام ت�شفري وترميز حيث ت�صدر الإي�صاالت معلمة �أو مرقومة بكود م�شفرحتتفظ به ال�سلطة التي تقوم بالإ�شراف على العملية االنتخابية ،وال �شك �أن ذلك ي�ؤدي �إىل
التدقيق ومتابعة �سالمة االنتخابات و�سالمة نتائجها.
املطلب الثاين
التنظيم الت�شريعي للت�صويت الإلكرتوين
نظراً لأهمية نظام الت�صويت الإل�ك�تروين ،اهتمت الت�شريعات يف بع�ض ال��دول بتنظيمه
وو�ضع ال�ضوابط التي تكفل جناحه� ،إال �أن موقف الدول قد تباين ب�ش�أن الت�صويت الإلكرتوين
من مقر االنتخاب� ،أو الت�صويت الإلكرتوين عن بعد.
1) http://www.hmselklop.com/vb/showthread.php?t=22748/-75-

 )2الت�صويت

الإ لكرتوين مقال من�شور على موقع يوميات �أودي امل�صروي �ص 2بتاريخ 2012-6-16
3) https://www.aswat.com/ar/node-618
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�أو ًال :الدول التي تعتنق الت�صويت الإلكرتوين من مقر االنتخاب:
 - 1الت�شريع الأ�سرتايل:

حر�صاً م��ن مفو�ضية االن�ت�خ��اب��ات يف منطقة العا�صمة الأ��س�ترال�ي��ة على ال�سماح للناخبني
الأ�سرتاليني يف �أي مكان من الإدالء ب�أ�صواتهم ،قدمت تو�صية �إىل احلكومة الأ�سرتالية بال�سماح
بالت�صويت الإل�ك�تروين النتخابات اجلمعية الت�شريعية حلكومة العا�صمة وقد ت�ضمن القانون
ال�صادر يف �سنة  1999تعدي ً
ال يق�ضي ب�ج��واز ا�ستخدام الت�صويت الإل �ك�تروين للمرة الأوىل يف
االنتخابات الربملانية الأ�سرتالية �سنة  ،2001وقد �أكدت الإح�صائيات �أن عدد الناخبني الذين �أدلوا
ب�أ�صواتهم عن طريق الإنرتنت بلغوا  16559ناخباً ،غري �أنه من املتوقع �إع��ادة ا�ستخدام االقرتاع
الإلكرتوين ،مرة �أخرى يف �أ�سرتاليا يف االنتخابات القادمة ،فقد �أو�صت مفو�ضية االنتخابات ب�أنه
يجب �إجراء الت�صويت الإلكرتوين يف �أماكن االنتخاب التي ت�ستخدم �شبكات �إنرتنت حملية �أمينة،
وال يعد الإنرتنت يف الوقت احلايل و�سيلة �أمينة ب�شكل م�ؤكد لإجراء االنتخابات الربملانية (((.

 - 2يف الربازيل:

اهتمت الربازيل بالت�صويت الإلكرتوين ،وحاولت ال�سلطات الفيدرالية مواكبة التطورات
التكنولوجية ،ودعم اجلهات احلكومية املتخ�ص�صة ،وقد �أ�صدرت ال�سلطات االنتخابية طلب
اقرتاحات ،ووجهته �إىل قطاع لت�صميم و�إنتاج �آلة خا�صة باالقرتاع الإلكرتوين.
وتوجد قاعدة بيانات مركزية للناخبني امل�سجلني،للتمكن من حتديد الت�سجيل ،ثم اكتملت
هذه القاعدة يف �سنة  ،1994ومت الربط بني جميع املحاكم االنتخابية الإقليمية والتي ت�سمح
جلميع م�سجلي االنتخابات الإقليمية بالتوا�صل فيما بينها (((.
ويف �سنة  1996مت تطبيق االقرتاع الإلكرتوين يف االنتخابات ويف جميع الدوائر االنتخابية،
ويف عام  2000مت ا�ستخدام �أكرث من � 400ألف ماكينة لالقرتاع الإلكرتوين ،ومت ر�صد النتائج
على م�ستوى املجتمع الربازيلي ،وحر�صاً على املحافظة على قاعدة البيانات ،مت نقل البيانات
على �أقرا�ص �أمينة �أو عرب هواتف الأقمار ال�صناعية �إىل حمطات اجلمع املركزية ،ويتم نقل
هذه البيانات �إلكرتونياً عرب خطوط �أمينة� ،إىل مكائن جدولة يف العا�صمة الربازيلية� ،إذ توحد
النتائج وتعلن خالل �ساعات (((.
)1

تقرير من�شور على الإنرتنت بعنوان البلدان ذات م�شاريع االقرتاع الإلكرتوين بتاريخ 2012-5-21

http://aceprogect.org/ace-ar/focous/e-voting/fjhvd

 )2هل حتتاج الكويت �إىل الت�صويت الإلكرتوين من�شور على موقع م�صر

�ص 2بتاريخ 2012 - 6-16
3) www.tst.gov.br
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 - 3يف بلجيكا:

مت ا�ستخدام �أم��اك��ن االق�ت�راع الإل �ك�تروين يف ع��ام  1991ث��م يف ع��ام  ،1994ويتم االق�تراع
الإلكرتوين يف �أماكن االنتخاب ،وكذلك مت العمل به يف عامي  1999و 2000وعام  ،2003ثم يف
االنتخابات الإقليمية والأوربية يف عام  ،2004ومن املالحظ �أنه يوجد �شا�شة وقارئ بطاقات
مغناطي�سية وكذلك قلم �ضوئي ،ي�ساعد يف �إجراء الت�صويت الإلكرتوين.

 - 4يف الرنويج (((:

مت �إجراء م�شاريع جتريبية يف ثالث بلديات بعد موافقة وزارة احلكم املحلي والتنمية الإقليمية،
وذلك خالل االنتخابات املحلية لعام  ،2003حيث مت الت�صويت الإلكرتوين يف حمطات االنتخاب
عن طريق �شا�شات اللم�س ،وقد �أظهرت النتائج التى تتعلق بتقييم هذه امل�شاريع �أنها نالت ا�ستح�سان
الناخبني ،غري �أنه يعاب عليها عدم الو�ضوح الكايف لهذا النظام ،ف�ض ً
ال عن عدم توافر الأمن الكايف
حلفظه ،لذلك �أوقفت احلكومة الرنويجية �أي ا�ستخدامات لنظام الت�صويت الإلكرتوين ،حلني
تقدمي جمموعة العمل املعينة من قبل الوزارة لوجهات نظرها ب�ش�أن هذه امل�سائل (((.

 - 5يف الربتغال:

قام املواطنون يف  13حزيران  2004باختبار اقرتاع �إلكرتوين غري ملزم ،يف مكان االنتخاب
خ�لال االنتخابات الأورب�ي��ة ،وق��د مت جتربة ثالثة نظم للت�صويت الإل�ك�تروين وه��ي (ماكنة
اق�ت�راع �إل�ك�تروين ب�شا�شة مل�س  -منظومة با�ستخدام القلم ال�ضوئي  -منظومة با�ستخدام
بطاقات �إلكرتونية) وقد �أدىل  50562مواطناً ب�أ�صواتهم من جمموع  128060ناخباً ،واعترب
رئي�س الوزراء الربتغايل هذا امل�شروع ناجحاً بدرجة جيد جداً ،وقد متنى �أن يتم تنفيذ اقرتاع
�إلكرتوين يكون ملزماً قانوناً يف امل�ستقبل.

 - 6يف الهند:

حر�صاً من امل�شرع الهندي على ع��دم تزوير االنتخابات� ،أن�ش�أ اللجنة القومية املحايدة
للرقابة على العملية االنتخابية ((( ،ومل يكتف امل�شرع الهندي بذلك ل�ضمان عدم التالعب
 )1ت�صويت �إلكرتوين موقع ويكبيديا املو�سوعة احلرة

�ص 1من�شور بتاريخ 2012-6-16
2) http://aceproject.org/ace-ar/focus/e-voting

 )3د/عبد الالة �شحاتة ال�شلقاين :مبد�أ الإ�شراف الق�ضائي على االقرتاع العام  -االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية واملحلية  -درا�سة
مقارنة دار الفكر اجلامعي �ص35
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والتزوير والت�صويت الق�سري والتهديدات التي رافقت االنتخابات ال�سابقة ،فاجته نحو تطبيق
الت�صويت التكنولوجي ،وقد قامت مفو�ضية االنتخابات منذ عام  1998بزيادة مكائن االقرتاع
الإلكرتوين ،ويف عام � 2003أجريت كافة االنتخابات الوطنية والفرعية با�ستخدام هذه املكائن،
وبالفعل مت جتهيز  10ماليني ماكينة اق�تراع �إلكرتوين يف االنتخابات العامة ((( ويبلغ عدد
الناخبني يف الهند  750مليون مواطن ،وتتم حتت �إ�شراف ق�ضائي كامل ،وتكون النتيجة معربة
عن �إرادة املواطنني وال ي�شوبها �أي تزوير (((.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام الت�صويت الإلكرتوين ،لي�س من قبيل اخليال العلمي  -كما
يقول د�/أح�م��د فتحي ��س��رور (ب��ل ه��و نظام مطبق يف ع�شرات ال��دول وا��س��أل��وا �أورب��ا و�أمريكا
واليابان وغريها ،ولي�س حلماً ال يتحقق �إال يف حقه التقدم االقت�صادي واحل�ضاري ،ولكنه
يتحقق مع الن�ضج الدميقراطي ،حتى ولو كان ممزوجاً مع الفقر واجلهل واملر�ض والأمية،
وا�س�ألوا الهند التي جعلت الأفيال حتمل ماكينات الت�صويت الإلكرتوين على ظهورها ،بينما
الناخبون يتحلقون حولها وي�صوتون ،ون�صبت املقار االنتخابية يف الغابات ،و�أجريت االنتخابات
يف ماكينات الت�صويت الإلكرتوين ،ولهذا �ضربت الهند �أروع الأمثلة يف الدميقراطية با�ستخدام
�أح��دث الأ�ساليب التكنولوجية يف الت�صويت) ((( ويوجد جهاز خم�صو�ص ملرحلتي الت�صويت
والفرز ،وميكن ا�ستخدامه يف كل االنتخابات� ،إذ يقوم الناخب من خالل ال�ضغط على الزر فقط
ثم يتم تزويده بالأ�سماء والرموز اخلا�صة باملر�شحني ((( ولعل القدرة الفائقة لهذا اجلهاز
وال��ذي ميكن ا�ستخدام ثالثة ع�شر ناخباً له للت�صويت من خالله يف دقيقة واح��دة ،وهو ما
ي�ساعد على �إجناز العملية االنتخابية ،ويوفر الوقت واجلهد ،وال يلزم علم الناخب �أو �إجادته
للقراءة والكتابة� ،إذ املطلوب هو ال�ضغط على الزر اخلا�ص باملر�شح الذي يريده فقط ((( ،ويف
نهاية اليوم االنتخابي يتم ت�سليم اللجان االنتخابية النتائج امل�سجلة يف ذاكرة تلك الأجهزة �إىل
اللجنة املركزية ،حتى تقوم بفرزها يف املوعد املحدد.
وبالنظر �إىل التجربة الهندية التي �أحرزت تقدماً يف الت�صويت الإلكرتوين ،ف�إن رئي�س جلنة
1) www.eci.gov.in/evm
2) http://www.aljazeera.ne /asia/2004/4-20/.htm

 )3د�/أحمد فتحي �سرو ر :الت�صويت �إلكرتونياً يف الهند �ضمانة نزاهة االنتخابات مقال من�شور بجريدة اجلمهورية بتاريخ � 2007-1-25ص5

 )4ي�ؤكد اخلرباء �أن اجلهاز لديه القدرة على حفظ البيانات يف ذاكرة خا�صة لفرتة ترتاوح مابني  30-25عاماً
 )5ذكر الزميل د/عبد الالة �شحاتة يف ر�سالته للدكتوراة حول الإ�شراف الق�ضائي على االقرتاع العام �سنة � 2005ص� 37أن هذا اجلهاز
�سبق ا�ستخدامه يف انتخابات  26دائرة انتخابية من خالل  17والية ومقاطعة هندية يف االنتخابات الربملانية التي �أجريت عام 1999
كتجربة �أولية لهذا اجلهاز.
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االنتخابات الهندية ،وامل�شرف على جهاز الت�صويت الإلكرتوين قد �أكد على �أنه ،ي�ضمن متكني
 770مليون �شخ�ص على الأقل يف الت�صويت بوا�سطة الكمبيوتر يف االنتخابات القادمة ،وهو بال
�شك �سيق�ضي على التزوير والعنف ،ويحفظ نتائج االنتخابات حلني البدء يف فرز وعد الأ�صوات.

 - 7يف �إيرلندا:

اجتهت احلكومة الإيرلندية �إىل الأخ��ذ بنظام الت�صويت الإل�ك�تروين يف مكان االنتخاب
منذ عام  ،1999وطبقت هذا النظام على انتخابات  ،2000وكان من املتوقع �أن يكون الت�صويت
الإلكرتوين مي�سراً خالل انتخابات الربملان الأوربي� ،إال �أن الواقع �أثبت وجود عقبات متنع من
تطبيق هذا النظام ب�شكل جيد.

ثانياً :الدول التي تطبق الت�صويت الإلكرتوين عن بعد (((:

اهتم القانون الد�ستوري يف العديد من الدول الدميقراطية ،التي ت�سعى �إىل تطبيق النظم
الإلكرتونية على نحو يكفل فاعليتها وت�سيريها ،مثل الت�صويت الإلكرتوين وحق خماطبة
ال�سلطات العامة والرقابة على �أعمال احلكومة ((( والري��ب يف �أن ال��دول الدميقراطية تهتم
بالأخذ بكافة الأ�ساليب التي تكفل امل�ساهمة العامة من �أف��راد ال�شعب ،وتو�سع من امل�شاركة
ال�سيا�سية ،وال �شك يف �أن ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية يف االنتخابات العامة ،وا�ستخدامها
ي�صب يف هذا االجتاه ،وقد طبقت العديد من الدول هذا
من مكان بعيد عن املقر االنتخابيّ ،
النظام ومنها:

 - 1م�شروع االقرتاع الإلكرتوين لالحتاد الأوربي:

�أطلقت املفو�ضية الأوربية يف �أيلول �سنة  2000م�شروع االقرتاع الإلكرتوين لالنتخابات عرب
الإنرتنت ،من خالل �ضمان اخل�صو�صية يف الت�صويت با�ستخدام من�صات �إنرتنت ثابتة ومتنقلة.
وي�ساهم امل�شروع يف تطوير منظومة االقرتاع الإلكرتوين �سنة  ،2003وقد مت �إجراء االختبار
الأول لهذا القانون يف دي�سمرب �سنة  ،2002يف مدينة  -ا�سي ليمونيه  -الفرن�سية وانتخب 860
مقرتعاً ممثليهم ملجل�س بلدات املدينة �إلكرتونياً ،وكذلك تكرر الأمر يف �أملانيا يف عام  2003يف
جامعة برمين ،وقد �شارك عدد كبري من الناخبني يف االقرتاع الإلكرتوين.
1) www.eci.gov.in/Evm

)2
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(((

 - 2يف فرن�سا:

مت �إجراء االقرتاع الإلكرتوين يف عام  2003للمواطنني املقيمني يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وذل��ك مبنا�سبة اختيار  12ع�ضواً للمجل�س الأع�ل��ى يف ال�برمل��ان الفرن�سي ،لتمثيل املواطنني
الفرن�سيني الذين يعي�شون يف اخل��ارج ،وق��د �أدىل ع��دد منهم ب�أ�صواتهم ويبلغ  %8تقريباً عرب
الإنرتنت ،وقد ن�شر منتدى حقوق الإنرتنت يف عام  2003عدد الأ�صوات التي قامت بالت�صويت
الإلكرتوين ،وكان من �ضمن تو�صياته حول م�ستقبل االقرتاع الإلكرتوين يف فرن�سا :ويتعني عدم
تقدمي االقرتاع الإلكرتوين عن بعد ،ماعدا املواطنني الفرن�سيني املقيمني يف اخلارج ،ممن يجب
�أن يكونوا قادرين على انتخاب مندوبي الإنرتنت ،وقد �أو�صى املنتدى بوجوب �أن يكون كل ناخب
قادراً على ا�ستخدام االقرتاع الإلكرتوين يف ك�شك االقرتاع يف مكان االنتخاب.
وقد �أ�صبح ا�ستخدام االقرتاع الإلكرتوين يف مكان االنتخاب ممكناً يف االنتخابات ال�سيا�سية
امللزمة قانوناً يف فرن�سا ،من خالل القرار الذي �أقرته احلكومة يف مار�س  ،2004ويخول هذا
القرار  33بلدية لن�شر مكائن االقرتاع الإلكرتوين ،وقامت  18بلدية ب�إجراء اختبارات االقرتاع
الإلكرتوين خالل االنتخابات الأوربية عام  2004ومت �إجراء االنتخابات الرئا�سية يف مايو 2007
والتي فاز فيها الرئي�س �ساركوزي ب�أغلبية �ساحقة ،وذلك بعد �إعالن جهاز الت�صويت الإلكرتوين
ح�صوله على الأغلبية بعد م�ضي ث�لاث �ساعات فقط من �إنهاء العملية االنتخابية ((( ،وقد
ا�ستخدمت الدول الأوربية نظام الت�صويت الإلكرتوين بوا�سطة التوقيع الإلكرتوين ،عند اختيار
�أع�ضاء الربملان الأوربي ،وقد �أ�سفر عن نتائج باهرة عند ت�شكيل الربملان الأوربي (((.

 - 3يف �أمريكا:

يقوم الكوجنر�س بو�ضع جدول الأعمال والتقارير اخلا�صة بن�شاطه من خالل �شا�شات عر�ض
داخل قاعات الكوجنر�س ،حتى ميكن للجميع االطالع عليها ،ف�ض ً
ال عن �إبداء الر�أي ب�ش�أنها من
خالل الت�صويت الإلكرتوين ،وكذلك احلال يف االنتخابات الرئا�سية وباقي �صور االنتخابات (((.
 )1حلم الت�صويت الإلكرتوين مقال من�شور على موقع الأهرام الرقمي من�شور بتاريخ

2012-6-16
2) democracie-electronique.org

 )3د�/سعيد ال�سيد قنديل :التوقيع الإلكرتوين بني التدويل واالقتبا�س بحث من�شور جملة روح القوانني كلية احلقوق جامعة طنطا عدد
يناير� 2002ص411
 )4كان جلهاز الت�صويت الإ لكرتوين دور كبري يف ح�سم ال�صراع بني الرئي�س جورج بو�ش و�آل جور وخا�صة يف والية فلوريدا ومت �إعالن
فوز الرئي�س بو�ش من خالل جهاز الت�صويت الإ لكرتوين للمزيد يراجع د/عمر حممد يون�س :املجتمع املعلوماتي واحلكومة الإلكرتونية
الطبعة الأوىل �سنة � 2003ص125
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 - 4يف اجنلرتا:

ق��ام��ت بتعديل قانونها االنتخابي لي�سمح ب��الأخ��ذ بنظام الت�صويت الإل �ك�ت�روين ،ففي
االنتخابات الأوربية التي متت يف  2004-6-10قامت بريطانيا بتوعية الناخبني ،وو�ضع �أ�س�س
ومعايري للعملية االنتخابية �إلكرتونياً ،وبيان طريقة احل�صول على ا�ستمارة طلب الت�سجيل،
وكيف يتمكن املواطن الأورب��ي من الت�صويت وم��ا ال��ذي يجب �أن يحدث يف ي��وم االنتخابات،
وكيفية الت�صويت للناخب غري املقيم يف بلد االنتخابات �إلكرتونياً �أو بالربيد الإلكرتوين ،كما
خ�ص�صت موقعاً على الإنرتنت للإجابة على الت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات الناخبني (((.

 - 5يف �أملانيا:

يف عام  1999قامت �أملانيا ب�إجراء اختبارات االقرتاع الإلكرتوين ،ومتت على �شكل غري �سيا�سي مثل
اجلامعات ،وعلى امل�ستوى اال�ست�شاري املحلي ،وكان النظام الأكرث ا�ستخداماً يف االختبارات الأملانية،
هو منظومة االقرتاع الإلكرتوين املطورة من قبل املجموعة البحثية لالقرتاع عرب الإنرتنت.ويتم
ربط جميع حمطات االقرتاع من خالل �شبكة �إلكرتونية و�إن�شاء �سجل ناخبني �إلكرتوين.

� - 6إ�سبانيا:

�أق��ام��ت حكومة �إقليم احل�ك��م ال��ذات��ي يف كاتالونيا م�شاريع جتريبية ،با�ستخدام مكائن
االقرتاع الإلكرتوين يف داخل حمطات االنتخاب ،وجرى دعوة �أكرث من  23000كاتالوين مقيم
يف الأرجنتني واملك�سيك با�ستخدام �أي جهاز كمبيوتر مرتبط بالإنرتنت ،و�أعقب ذلك حماوالت
جتريبية �أخرى ات�سمت بالنجاح ،و�أعلن خوزيه لوي�س رئي�س الوزراء الإ�سباين يف 2004-8-10
�أن احلكومة �ست�ضع يف اعتبارها حتديثات على قانون االنتخابات العامة وقانون اال�ستفتاءات،
بالنظر �إىل تقدمي �إمكانية با�ستخدام االقرتاع الإلكرتوين عن بعد ،يف اال�ستفتاء على د�ستور
االحتاد الأوربي يف فرباير . ((( 2005

� - 7سوي�سرا:

فو�ضت احلكومة ال�سوي�سرية امل�ست�شارية الفيدرالية يف �آب �/أغ�سط�س  2000للقيام مبهمة
اختيار جدوى االق�تراع الإلكرتوين ،وجرى ت�سليم التقرير الأول حول اخليارات ،واملخاطر
1) http://www.londonelects.org.uk/resources.aspx
2) www.laflecha.net/canalese-administracion/2004/20531
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وج��دوى االق�تراع الإلكرتوين يف كانون الثاين /يناير  ،2002وبالفعل مت تطبيق االختبارات
امللزمة قانوناً على االقرتاع الإلكرتوين عن بعد يف مقاطعة جنيف ،ثم �أجري اختبار �آخر يف
كولوين ويف مريين ويف ك��اروج يف عام  2004ب�ش�أن االق�تراع على اال�ستفتاء الإل�ك�تروين ،ومت
عر�ض هذه امل�شاريع على الربملان انتظاراً لإقرارها.

 - 8هولندا:

يتم تطبيق االقرتاع الإلكرتوين يف �أماكن االنتخاب مبعظم املقاطعات الهولندية ،غري �أنه
كان ب�إمكان املواطنني يف �أثناء االنتخابات الأوربية �سنة  ،2004ا�ستخدام االقرتاع الإلكرتوين
و�أن يدلوا ب�أ�صواتهم عرب الإنرتنت �أو الهاتف (((.

 - 9النم�سا:

ت�ستخدم هذه الدولة الت�صويت الإلكرتوين عن بعد ،ففي �سنة  2003مت الن�ص على االقرتاع
الإلكرتوين يف االنتخابات ،وقد مت تطبيقه بالفعل وب�شكل متزامن مع انتخابات الطلبة يف
جامعة فيينا ،ومع الرغبة القوية لتطوير هذا النظام و�إج��راء الت�صويت عن بعد ،ويتم ذلك
من خالل قيام الناخب قبل يوم االنتخاب ،بطلب �إ�صدار رمز االق�تراع الإلكرتوين واملخزن
يف بطاقة الهوية الإلكرتونية الوطنية ،ثم يقوم الناخب يف ي��وم االنتخابات ب�إثبات حقه يف
الإدالء ب�صوته ب�إبراز رمز االقرتاع الإلكرتوين فقط ،و�شهد هذا النظام تطبيقاً يف االنتخابات
الرئا�سية يف النم�سا يف �إبريل .2004

 - 10يف كندا:

مت �إج��راء االنتخابات يف  12بلدية يف �أونتاريو الكندية ،من مقاطعات بر�سكوت يف الفرتة
من نوفمرب  ،2003وتعترب �أول �إجراءات انتخابية تتم ب�شكل �إلكرتوين يف �أمريكا ال�شمالية من
خالل الإنرتنت �أو الهاتف (((.
وقد �أثبتت الإح�صائيات وج��ود  100000ناخب يف 12بلدية يف �أونتاريو ال�شرقية ،ل�ل�إدالء
ب�أ�صواتهم عرب الإنرتنت ،ويتم تزويد الناخبني برقم هوية لكل ناخب ((( وكلمة امل��رور مما
1) www.minbzk.nl

2012-6-16

 )2هل حتتاج الكويت �إىل الت�صويت الإلكرتوين من�شور على موقع م�صر بتاريخ
 )3الت�صويت الإلكرتوين :تكنولوجيا ب�ضوابط – ملتقى املهنيني �ص3بتاريخ 2012-6-16
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ي�سمح لهم بالت�صويت عرب الإنرتنت �أو الهواتف الذكية ،وال �شك �أن هذا النظام �ساعد على
زيادة ن�سب الإقبال على الت�صويت �إىل  %55يف بع�ض املناطق يف مقابل ن�سب االنتخابات البلدية
العادية فيما بني .%30 - 25
مدى تطبيق الت�صويت الإلكرتوين يف الدول العربية:
يف دولة الكويت :طبقت نظام الت�صويت الإلكرتوين �سنة  2001نظراً ملا يحققه من الدقة
يف الت�صويت والتعبري ال�صريح عن �إرادة الأمة ،ونفاذاً لطلب االقرتاح من نائب جمل�س الأمة،
فقد مت تعليق �أجهزة �إلكرتونية متكن النواب من �إب��داء ال��ر�أي ب�شكل �إلكرتوين ،ومن ثم يتم
الت�صويت على ال��ر�أي النهائي بعد �إب��داء الآراء .كما مت تطبيق هذا النظام يف عام  2006عند
اختيار �أع�ضاء جمل�س الأمة الكويتي (((.
وقد ذكر نائب جمل�س الأم��ة �أن الهدف من الت�صويت الإل�ك�تروين �أن��ه �سيحقق الدقة يف
الت�صويت ،و�سوف ي�ساعد على حتديد عدد امل�صوتني ورغباتهم ،ف�ض ً
ال عن �أن القرار ال�صادر يف
م�سائل الت�صويت يكون دقيقاً و�أكرث تعبرياً عن �إرادة الأمة ور�أيها (((.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك م�شروعات قانونية يف م�صر ومملكة البحرين ،وغريها من
الدول العربية لتفعيل نظام الت�صويت الإلكرتوين ،ومن ثم ن�أمل من امل�شرع يف الدول العربية
�ضرورة تبني هذا النظام وتوفري الأدوات التي تكفل جناحه .خا�صة و�أن معوقات جناح هذا
النظام كبرية وتتمثل يف عدم العلم بالأ�ساليب الإلكرتونية احلديثة ،وعدم التوعية الكافية لدى
املواطن العربي با�ستخدام �أحدث �أجهزة التكنولوجيا ،ف�ض ً
ال عن �ضعف امل�ستوى االقت�صادي
لدى البع�ض منها ومن ثم ي�ؤدي تطبيقه �إىل �إرهاق ميزانية الدولة ،الأمر الذي ي�ضاعف من
�صعوبة تطبيق نظام الت�صويت الإلكرتوين.
ويف �إطار ذلك ميكن تطبيق هذا النظام يف بع�ض املدن الكربى على �سبيل التجربة ملعرفة
املعوقات وطرق عالجها ثم يعمم الأمر على الدولة بالكامل يف مراحل الحقة.

 )1د /ب�شري علي باز :دور احلكومة االلكرتونية يف �صناعة القرار الإداري والت�صويت الإلكرتوين دار الكتب القانونية �سنة �2009ص143
 )2امل�ست�شار /عادل بور�سلي :املتطلبات الد�ستورية والقانونية للإدارة الإلكرتونية ،ورقة عمل قدمت �إىل ندوة الأبعاد القانونية
للحكومة الإلكرتونية التي عقدت مبقر غرفة جتارة و�صناعة الكويت يف � 2003-3-4ص  5وما بعدها
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المبحث الثالث
آليات نجاح التصويت اإللكتروني
تمهيد وتقسيم:

متر العملية االنتخابية مبراحل ثالث وهي الت�صويت ،والفرز ،و�إعالن النتائج ،وال
�شك �أنها ت�ساهم يف جناح االنتخابات متى مت �ضبطها ،وو�ضع القواعد التي تكفل حمايتها،
ف�ض ً
ال عن �ضرورة توفري التقنية احلديثة يف جمال املعلومات ،وتدريب الناخبني على
ا�ستخدامها ،ولبيان ذلك نق�سم هذا املبحث �إىل ثالثة مطالب ،نبحث يف الأول الإ�شراف
الق�ضائي على الت�صويت الإلكرتوين ،ثم نخ�ص�ص املطلب الثاين لدور املجتمع املدين يف
متابعة الت�صويت الإلكرتوين� ،أما املطلب الثالث فنخ�ص�صه ل�ل�أدوات امل�ساعدة يف جناح
الت�صويت الإلكرتوين.

املطلب الأول
الإ�شراف الق�ضائي على الت�صويت الإلكرتوين
متهيد وتق�سيم:
حر�صت معظم الد�ساتري على الن�ص ب�ضرورة الإ�شراف الق�ضائي على العملية االنتخابية
كاملة ،ومن ذلك الد�ستور امل�صري ال�صادر يف �سنة  1971وامللغى بالإعالن الد�ستوري ال�صادر
يف  2011والذي مت اال�ستفتاء عليه يف  ،2011-3-19فقد ن�ص يف املادة  88منه على �أنه (�أن يتم
االقرتاع حتت �إ�شراف �أع�ضاء من هيئة ق�ضائية).
ويحقق الإ�شراف الق�ضائي �سالمة وم�شروعية العملية االنتخابية ونتائجها و�آثارها،
ف�ض ً
ال عن حتقيق احليدة والنزاهة ،وتدعيم ثقة املواطنني يف �شفافية ونزاهة العملية
االنتخابية ،ولبيان ذلك نق�سم هذا الطلب �إىل فرعني ،نبحث يف الأول منها مفهوم مبد�أ
الإ� �ش��راف الق�ضائي ،ث��م نخ�ص�ص ال�ث��اين ل��دور الإ� �ش��راف الق�ضائي يف جن��اح الت�صويت
الإلكرتوين.
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الفرع الأول
مفهوم مبد�أ الإ�شراف الق�ضائي

�أو ًال :الإ�شراف يف اللغة:

م�أخوذ من �شرف املكان� .أي ارتفع و�أ�شرف عليه اطلع عليه من فوق ((( ويقال �أ�شرف عليه
تواله وتعهده وقاربه ،و�أ�شرف ال�شيء :عال وارتفع ((( وكذلك من معاين الإ�شراف :الرقابة
�أي املالحظة واحلر�س واحلفظ وقيل :املراقبة هي عمل من يراقب ال�شيء �أو العمل حمل
املراقبة ومنها االنتخابات (((.

ثانياً :تعريف الإ�شراف يف الد�ستور:

ورد لفظ الإ�شراف يف الد�ستور امل�صري يف املادة  153وين�صرف معناها �إىل ال�سيطرة والرقابة
ومن ثم يقرتب املعنى القانوين من املعنى اللغوي ((( ،كما ن�صت املادة  88من الد�ستور امل�صري
ال�صادر يف �سنة  1971على �إ�شراف الق�ضاء على االنتخابات.
و�أي���ض�اً ن�ص الد�ستور الفرن�سي ال�صادر يف  1958يف امل��ادة رق��م  58على �أن��ه (ي�شرف املجل�س
الد�ستوري على �سالمة �إجراءات انتخاب رئي�س اجلمهورية) �سواء �شملت العملية االنتخابية كاملة
بدءاً من القيد يف اجلداول االنتخابية وحتى �إعالن النتيجة� ،أو اقت�صر معناه على مرحلة الت�صويت
والفرز و�إعالن النتائج ،دون غريها من مراحل العملية االنتخابية ((( واملق�صود بالإ�شراف الق�ضائي
كما عرفته املحكمة الد�ستورية (هو �إم�ساك �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية بزمام عملية االقرتاع ،فال
تفلت من بني �أيديهم ،بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها حتت �سمعهم وب�صرهم) (((.
وحر�صاً من امل�شرع على قيام انتخابات حرة ونزيهة ،خول الهيئات الق�ضائية حق الإ�شراف
على االنتخابات واال�ستفتاءات ك�ضمانة تكفل ال�شفافية يف �سري العملية االنتخابية ((( وعدم
تزوير �إرادة اجلماهري يف �أي انتخابات �أو ا�ستفتاءات ،واحلد من تدخل ال�سلطة التنفيذية.
املعجم الوجيز :معجم اللغة العربية الطبعة الثانية طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم القاهرة �سنة �1986ص341

)1
 )2خمتار ال�صحاح :دار احلديث للطباعة بدون تاريخ القاهرة �ص335
 )3املعجم الوجيز:جممع اللغة العربية الطبعة اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم �سنة �1995ص 61وما بعدها
 )4د�/إبراهيم حممد ح�سنني � :أثر احلكم بعدم د�ستورية ن�ص الفقرة الثانية من املادة  24من قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية دار النه�ضة
العربية القاهرة �سنة � 2000ص125
 )5د/فتحي فكري :ثالث ق�ضايا انتخابية للمناق�شة بدون دار ن�شر القاهرة �2002ص6
 )6حكم املحكمة الد�ستورية العليا امل�صرية يف الق�ضية رقم  11ل�سنة 3ق دع جل�سة 2000-7-22
 )7د/ثروت حمجوب :الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات جملة ق�ضايا برملانية ع  37ال�سنة الرابعة �أبريل  2000م�ؤ�س�سة الأهرام القاهرة �ص21
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الفرع الثاين
دور الإ��ش��راف الق�ضائي على مرحلة الت�صويت الإل�ك�تروين ي�شمل الإ��ش��راف الق�ضائي
�صور امل�شاركة ال�سيا�سية يف االنتخابات واال�ستفتاءات امل�صرية وهو ما ن�صت عليه املادة  1من
القانون رقم  73ل�سنة  1956بتنظيم مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية على �أنه (يتعني على كل م�صري
وم�صرية بلغ ثماين ع�شرة �سنة ميالدية �أن يبا�شر بنف�سة احلقوق ال�سيا�سية الآتية:
�أو ًال� :إبداء الر�أي يف كل ا�ستفتاء ين�ص عليه الد�ستور.
ثانياً :انتخاب كل من:
 - 1رئي�س اجلمهورية.
� - 2أع�ضاء جمل�س ال�شعب.
� - 3أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
� - 4أع�ضاء املجال�س ال�شعبية املحلية).
ومت��ر مرحلة الت�صويت االنتخابي مبرحلتني ترتبط ببع�ضهما البع�ض بحيث ال ميكن
التفرقة بينهما وهي الت�صويت ثم الفرز ثم �إعالن النتيجة.
(((

�أو ًال :الإ�شراف الق�ضائي على مرحلة الت�صويت:

وتبد�أ هذه املرحلة عند قيام الناخب ب�إبداء �صوته االنتخابي يف ورقة االنتخاب ،وذلك يف
الت�صويت العادي  -الورقي � -أما يف الت�صويت الإلكرتوين ،فتبد�أ من تاريخ ا�ستعمال الناخب
جلهاز االنتخابات والبدء يف ال�ضغط على الزر املخ�ص�ص لكل مر�شح ،وال��ذي يت�ضمن الرمز
االنتخابي له ،ويتم �إبداء الر�أي وت�صويت الناخب �أمام اللجنة االنتخابية التي ي�شرف عليها
ع�ضو من الهيئات الق�ضائية ،والذي يراقب مدى �صحة االنتخابات ،والرد على �أي ا�ستف�سار
ب�ش�أن الرمز االنتخابي �أو كيفية �إب��داء ال��ر�أي ومتى يبطل ال�صوت االنتخابي .كذلك يقوم
ع�ضو الهيئة الق�ضائية بتوجيه الناخبني و�إر�شادهم �إىل كيفية الإدالء بال�صوت االنتخابي
على وجه �صحيح ،ف�ض ً
ال عن متابعته لإجراءات الت�صويت اخلا�صة ،وتوقيع الناخب يف ك�شوف
 )1تنوعت �آراء الفقهاء حول �ضرورة وجود الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات العامة �إىل ثالثة �أقوال:
القول الأول :يرى وجوب �إ�سناد مهمة الإ�شراف �إىل حكومة حمايدة ت�أ�سي�ساً على �أنه يكفل حتقيق النزاهة يف االنتخابات
القول الثاين :وجوب اال�ستعانة مبراقبني دوليني والعمل على تفرغ الق�ضاة لأعمالهم
القول الثالث :ويرى وجوب �إ�سناد �إدارة العملية االنتخابية �إىل احلكومة القائمة للمزيد يف عر�ض هذه الأقوال يراجع د/عفيفي كامل
عفيفي  -االنتخابات النيابية و�ضماناتها مرجع �سابق �ص ،1003د/داود الباز :حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية مرجع �سابق �ص،539
د/عبد الالة �شحاتة ال�شلقاين :مبد�أ الإ�شراف الق�ضائي على االقرتاع العام مرجع �سابق �ص 82وما بعدها
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الناخبني ((( وال ريب يف �أن بدء عملية الت�صويت العادي �أو الإلكرتوين تبد�أ منذ دخول الناخب
اللجنة االنتخابية و�إبراز ما يثبت �شخ�صيته وتقدميه �إىل رئي�س اللجنة ثم ا�ستالمه للبطاقة
االنتخابية  -يف الت�صويت العادي � -أو عند الوقوف �أمام جهاز االنتخاب الآيل وبدء ا�ستخدامه
للزر الذي ي�ضغط عليه الختيار املر�شح الذي يود انتخابه (((.
وحر�صاً من امل�شرع على حماية العملية االنتخابية وكفالة جناحها و�سريها بنزاهة وحيدة
تامة ،فقد �صدر القرار بقانون رقم  167ل�سنة  2000ب�ش�أن تويل �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية
الإ�شراف على اللجان االنتخابية الفرعية (((.
ويف فرن�سا يقوم املجل�س الد�ستوري مبراقبة العملية االنتخابية ب��دءاً من الت�صويت مع
توفري ال�ضمانات الالزمة لنجاح هذه العملية ،والت�أكد من �أن �سرية الت�صويت قد متت على
�أف�ضل وجه (((.
وي�ؤكد البع�ض على �أن املجل�س الد�ستوري �أ�صبح ميار�س رقابة كاملة على جميع مراحل
العملية االنتخابية ،ب��دءاً من الت�صويت حتى �إع�لان النتيجة ،وال �شك �أن ذلك ميثل �ضمانة
لنجاح الت�صويت االنتخابي ب�صورتيه  -العادي والإلكرتوين  -وقد �أكدت املحكمة الد�ستورية
العليا على �أهداف الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات واال�ستفتاءات فق�ضت ب�أنه( :وحيث �أنه
على �ضوء ما تقدم ،ف�إن هذه الأه��داف التي رمى الد�ستور �إىل بلوغها مبا تطلبه يف امل��ادة 88
من �أن يتم االق�تراع حتت �إ�شراف �أع�ضاء من هيئة ق�ضائية تتح�صل بجالء يف �إر�ساء �ضمانة
�أ�سا�سية لنزاهة االنتخابات عن طريق �سالمة االق�تراع ،وجتنب احتماالت االنحراف به عن
حقيقته ،وهي �أهداف تدعم الدميقراطية وتكفل مبا�شرة حق االنتخاب �سليماً غري منقو�ص
�أو م�شوه ،موفياً بحكمة تقريره التي تتمثل يف �أن تكون ال�سيادة لل�شعب باعتباره وحده م�صدر
ال�سلطات ،وهي بالتايل �ضمانة حلق الرت�شيح الذي يتكامل مع حق االنتخاب ،وبهما معاً تتحقق
دميقراطية النظام) (((.

� )1صالح ح�سني علي :االنتخاب ك�أ�سلوب دميقراطي لتداول ال�سلطة دار الكتب القانونية �سنة � 2011ص .313
 )2د/عفيفي كامل عفيفي :الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات النيابية من�ش�أة املعارف الإ�سكندرية �سنة � 2002ص 97وما بعدها.
 )3اجلريدة الر�سمية العدد  27مكرر  12يوليو � 2000ص .3
 )4هرني رو�سبون املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ،ترجمة حممد وطفة امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع الطبعة الأوىل
�س � 2001ص .119
 )5حكم املحكمة الد�ستورية العليا يف الدعوى رقم  11ل�سنة  13ق د�ستورية عليا جل�سة 2000-7-8من�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد 29
مكرر يف  22يوليو �سنة .2000
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ثانياً :الإ�شراف الق�ضائي على مرحلة الفرز وعد الأ�صوات:

يقوم ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية بعد انتهاء عملية الت�صويت بختم �صناديق االنتخاب بال�شمع
بخامت رئي�س اللجنة ،مع حترير حم�ضر ختامي مبيناً فيه موعد انعقاد اللجنة وبدء عملها
و�ساعة ختام عملية االق�تراع ،وعدد الناخبني احلا�ضرين وعدد من تخلف عن احل�ضور �إىل
اللجنة االنتخابية ،مع التوقيع على املح�ضر من رئي�س اللجنة وباقي الأع�ضاء فيها ،ثم القيام
بفرز الأ�صوات وح�صرها ملعرفة الأ�صوات ال�صحيحة من الباطلة وعدد الأ�صوات لكل مر�شح،
وعدد الأ�صوات اخلا�صة بالقوائم االنتخابية (((.
ومن املقرر يف القرار بقانون رقم  167ل�سنة � 2000أن يقوم رئي�س اللجنة بالفرز حتت �إ�شرافه،
على �أن تقوم جلنة الفرز بالف�صل يف �صحة ال�شكاوى املقدمة �إليها ،ويتعني على رئي�س اللجنة
العامة �أن يقوم بتفريغ نتائج فرز �صناديق اللجان الفرعية وح�صرها ،على �أن يقوم بتحرير
املح�ضر النهائي بنتيجة االنتخاب م�شفوعاً بتوقيعه وتوقيع �أع�ضاء جلنة الفرز (((.
و�أخ�يراً يعلن رئي�س اللجنة العامة نتيجة الت�صويت عالني ًة ،و�أم��ام جميع املواطنني ،ومن مكان
اللجنة العامة� ،سواء ب�إعادة االنتخاب �أو بالإعالن عن فوز �أحد املر�شحني �أو بفوز �أحد القوائم االنتخابية.
و�أرى �ضرورة �أن ميتد الإ�شراف الق�ضائي �إىل كافة املراحل االنتخابية ب��دءاً من مرحلة
تق�سيم الدوائر االنتخابية وحتى �إعالن النتائج ،بحيث يتوىل �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية زمام
الأمور ويهيمنون عليها ،ومرد ذلك ملا يت�سمون به من احليدة ،ولكونهم الأقدر على ممار�سة
هذا الإ�شراف فعلياً مبا جبلوا عليه من احليدة (((.
وال يقف �إ�شراف الق�ضاء على �إبداء ال�صوت االنتخابي فقط ،بل ميتد لي�شمل منع و�سائل
ال�ضغط التي يتعر�ض لها الناخبون ،ك�أن ت�سخر احلكومة �إمكانات امل�ؤ�س�سات وامل�صالح العامة
ل�صالح مر�شح معني� ،أو تعلن عن تنفيذ م�شاريع خدمية و�إنتاجية جديدة يف دوائر معينة� ،أثناء
احلملة االنتخابية وقرب مرحلة الت�صويت كنوع من �أنواع الر�شاوى االنتخابية ،للت�أثري على
جموع الناخبني للإدالء ب�أ�صواتهم ل�صالح مر�شح معني ،على الرغم من �أن هذه امل�شاريع تدخل
�ضمن خطة الدولة وال دخل للمر�شح فيها (((.
د/عفيفي كامل عفيفي :الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات النيابية مرجع �سابق �ص.117

)1
 )2املادة  38من القانون رقم  174ل�سنة  2005واملادة  39من ذات القانون اخلا�ص بتنظيم االنتخابات الرئا�سية.
 )3د/جورجي �شفيق �ساري :ت�أمالت واجتهادات يف عملية االقرتاع و�ضماناتها حتليل وتطبيق النتخابات جمل�س ال�شعب امل�صري عام ،2000
 2002دار النه�ضة العربية �ص  113وما بعدها.
 )4د/حمدي علي عمر :االنتخابات الربملانية درا�سة حتليلية وت�أ�صيلية النتخابات جمل�س ال�شعب امل�صري دار النه�ضة العربية القاهرة
�سنة � 2001ص .8
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وهكذا ف�إن جناح العملية االنتخابية يتوقف على ا�ستيفاء ركنني �أ�سا�سيني يف عملية الت�صويت
وهما احلرية يف الت�صويت من جانب �أع�ضاء هيئة الناخبني ،و�أن تكون نتائج االنتخاب �صحيحة
ومعربة تعبرياً �صادقاً عن الر�أي العام ،ومن ثم ف�إنه يتعني تقرير عدد من املبادئ التى حتكم
�سري العملية االنتخابية ،والتي تهدف �إىل �ضمان �سالمة نتائج االنتخاب ،وهى حرية الت�صويت،
وامل�ساواة بني الناخبني يف الت�صويت ،ف�ض ً
ال عن �سالمة عملية االنتخاب يف جمموعها (((.

املطلب الثاين
الأدوات امل�ساعدة لنجاح الت�صويت الإلكرتوين

توجد ع��دة و�سائل ت�ساهم يف جن��اح الت�صويت الإل�ك�تروين وحتقيق الدميقراطية والتي
تتمثل فيما يلي:
�أو ًال :كفالة الدولة للحقوق واحلريات:
يجب حماية جميع احلريات العامة وال�سيا�سية ب�شكل خا�ص ،والتى تتمثل يف �إجراء انتخابات
وا�ستفتاءات حرة نزيهة ،وهو ما ي�ساعد على توفري املناخ الدميقراطي ،وقد �أك��دت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة �سنة  1991على �أنه (االنتخابات الدورية والنزيهة عن�صر �ضروري ال غنى
عنه يف اجلهود املتوا�صلة املبذولة حلماية حقوق وم�صالح املحكومني).
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مهما و�ضعت الن�صو�ص التي حتمي احلقوق واحلريات ،فال قيمة لها
طاملا �أن الدولة ال تقر مبد�أ امل�شروعية و�سيادة حكم القانون ،ومن ثم ت�صبح الن�صو�ص القانونية
جمرد حرب على ورق ،فال�ضمانة الأكيدة للمواطنني حلماية حقوقهم هي مدى احرتام الدولة
للقانون و�إميان ال�سلطة احلاكمة بها.
ثاني ًا:دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف مرحلة الت�صويت الإلكرتوين:
يجوز مل�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين �أن تراقب العملية االنتخابية بجميع مراحلها ،ولعل ما
يخ�ص بحثنا هو مرحلة الت�صويت وفرز و�إع�لان نتيجة الت�صويت ،فيقوم املراقب بر�صد كل
االنتهاكات واملخالفات التي حدثت �أثناء الت�صويت ،والأعمال التي تت�سم بالعنف وامل�صادمات
�أثناء االقرتاع (((.
د/حممد فرغلي حممد علي :نظم و�إجراءات انتخاب �أع�ضاء املجال�س املحلية يف �ضوء الق�ضاء والفقه دار النه�ضة العربية �سنة � 2010ص754

)1
 )2د/عبد الالة �شحاتة ال�شلقاين :مبد�أ الإ�شراف الق�ضائي مرجع �سابق �ص301
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن دور منظمات املجتمع املدين يف متابعة عمليات الت�صويت ميتد منذ
بدئها وحتى انتهاء عملية االقرتاع ،ويتعني �إتاحة الفر�صة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين للمناق�شة
مع �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية التي ت�شرف على اللجان االنتخابية و الرد على �أ�سئلتهم ،و�إتاحة
�إجراءات �إعادة عد الأ�صوات يف حالة النتائج امل�شكوك فيها (((.
وال ريب يف �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ت�ساهم يف منع التزوير والتالعب يف النتائج مل�صلحة
مر�شح �أو حزب على ح�ساب �آخر ،وكذلك الق�ضاء على مظاهر التزييف ومنع حاالت الت�صويت
اجلماعي يف جلان الوافدين ،وعدم ال�سماح للناخبني بالت�صويت �إال يف احلدود القانونية ،ور�صد
�إجراءات االنتخاب بكل حياد و�شفافية (((.
ويجب على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن تغطي �أكرب عدد ممكن من مراكز االقرتاع يف يوم
االنتخاب والت�أكيد على:
 توجيه االنتخابات احل��رة والنزيهة ب�أحكام تف�صيلية تتعلق ب�شكل بطاقات الت�صويتوت�صميم �صناديق ومق�صورات و�صناديق االنتخاب وطريقة الت�صويت.
 حماية العملية االنتخابية من ممار�سات التزوير مع احرتام �سرية الت�صويت. وميتد دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إىل مرحلة الفرز و�إعالن النتائج االنتخابية في�سمحلهم رئي�س اللجنة بدخول مقر االنتخاب ومتابعة �سري العملية االنتخابية ،ف�ض ً
ال عن �إتاحة
متابعة �إج ��راءات الفرز وع��د الأ��ص��وات للوقوف على �سري العملية االنتخابية ب�شكل �صحيح
والت�أكيد منها على عدم وجود ثمة �شبهة يف النتيجة.
ثالث ًا :توعية �أفراد ال�شعب مبمار�سة احلقوق واحلريات ال�سيا�سية:
حتى ميكن م�شاركة ال�شعب يف �شئون احلكم وامل�ساهمة الإيجابية يف احلياة العامة ،يجب
ال�سماح للمواطنني مبمار�سة حرية الر�أي التي تكون م�ضبوطة بقيود لتحقيق امل�صلحة العامة
للمجتمع (((.

 )1د/ال�سيد �أحمد مرجان :دور الق�ضاء واملجتمع املدين يف الإ�شراف على العملية االنتخابية مرجع �سابق �ص183
 )2ر�صدت منظمات املجتمع املدين العديد من التجاوزات التي تتمثل يف طرد وكالء املر�شحني من جلان الت�صويت واملنع من م�صاحبتهم
لل�صناديق �إىل مركز ال�شرطة عدا وكالء احلزب الوطني وذلك �أثناء انتخابات جمل�س ال�شعب امل�صري  1995يراجع ا /جناد الربعي:
الدميقراطية يف خطر انتخابات مل ينجح فيها �أحد �ص57
 )3د�/أحمد جالل حماد :حرية الر�أي يف امليدان ال�سيا�سي يف ظل مبد�أ امل�شروعية درا�سة مقارنة بني الدميقراطية العربية والإ�سالم دار
الوفاء املن�صورة الطبعة الأوىل �سنة � 1987ص323
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وال ري��ب يف �أن ه��ذا ال��واج��ب يفر�ض على جميع الهيئات و�أج�ه��زة ال��دول��ة ت�أكيد وتوعية
املواطنني ثقافياً واقت�صادياً ،وبكافة احلقوق واحلريات ،مبا ي�ضمن انتخابات حرة ونزيهة،
وب��دون هذه التوعية تكون النتيجة �سلبية ،خا�صة و�أن امل�شاركة ال�سيا�سية ترتبط يف احلياة
ال�سيا�سية وجوداً وعدماً بالظروف املحيطة باملجتمع (((.
وقد �أك��د �أح��د فقهاء القانون الد�ستوري على (�أن جهل غالبية الناخبني مبهمتهم وعدم
اهتمامهم بها و�ضعف امل�ستوى اخللقي ،قد �سهل على عوامل الإف�ساد �أن جتد �إىل الناخبني
ال وتبدي ً
ال  -و�ساء �سبي ً
ال ،فيتبدل مغزى االنتخابات ونتيجته تبدي ً
�سبي ً
ال) (((.
وحتقق توعية الناخب فوائد عديدة:
منها عدم بيع �صوته بثمن بخ�س ،وعدم ان�سياقه خلف بع�ض املر�شحني املغر�ضني ،ف�ض ً
ال
عن قدرة الناخب على اختيار املر�شح الأف�ضل (((.
رابع ًا :عدم الت�أثري على الناخبني �أثناء االقرتاع:
كفلت الإعالنات الدولية هذا احلق فن�صت امل��ادة  21من الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان
ال�صادر �سنة  1948على �أنه (لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة
�أو بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية ،و�أن �إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم ويجب �أن تتجلى
هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة جتريها دوري�اً باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني
الناخبني وبالت�صويت ال�سري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان حرية الت�صويت) كما �أكدت املادة
 2/ 25من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على �أنه (للمواطن احلق يف �أن َينتخب،
و ُينتخب يف انتخابات نزيهة جترى باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت
ال�سري ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة الناخبني).
خام�س ًا :الرقابة على �أنظمة الت�صويت الإلكرتوين:
فيتعني �أن تخ�ضع هذه العملية للرقابة بحيث ميكن اختيار العمليات امل�ستخدمة جلمع
وعد الأ�صوات� ،إعادة عد الأ�صوات لغر�ض الت�شديد على دقة النتائج ،ومتثل �إمكانية التدخل
اخلارجي باخرتاق برامج نظم الت�صويت الإلكرتوين مربراً قوياً لر�صد وفر�ض رقابة �أمنية
� 1996ص319

 )1د/ع�صمت عبد اهلل ال�شيخ :النظم ال�سيا�سية الطبعة الأوىل دار النه�ضة العربية
 )2د/عبد احلميد متويل� :أزمة الأنظمة الدميقراطية مطبعة بروكا�شيا الإ�سكندرية � 1954ص 62وما بعدها
� )3أ�سفرت انتخابات جمل�س ال�شعب يف م�صر �سنة  2000عن وجود توعية لدى الناخب امل�صري وهو ما يعك�س زيادة الوعي ال�سيا�سي لدى
الناخبني يراجع د/ال�سيد �أحمد مرجان :دور الق�ضاء واملجتمع املدين يف الإ�شراف على العملية االنتخابية مرجع �سابق �ص 183وما بعدها
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مكثفة من خالل تدقيق متداخل لتكون جزءاً بالغ الأهمية من منظومة االقرتاع الإلكرتوين.
وتتمثل و�سائل الرقابة يف نظام الت�صويت الإلكرتوين فيما يلي:
 �أوراق اقرتاع الناخب املوثوقة. طريقة الناخب الرقابية للتحقق من االقرتاع الإلكرتوين.ومن خالل ذلك ميكن مراجعة ال�سجالت اخلا�صة بالت�صويت ،والتي جرى التحقق منها
من قبل الناخب يف وقت الإدالء بال�صوت ،وميكن ا�ستخدامها لإعادة العد يف منظومة االقرتاع
الإلكرتوين وخا�صة يف مكان االقرتاع الإلكرتوين.
ويكمن الفرق بني الطريقتني يف �أن التحقق من جانب الناخب يكون �إجبارياً يف الطريقة
الأوىل بينما يكون اختيارياً يف الأخ��رى ،وهكذا ميكن الرقابة على الت�صويت الإلكرتوين من
خالل الك�شف عن �شفرة امل�صدر� ،أو التوثيق حول نظام االق�تراع الإلكرتوين ،ومن ثم ميكن
الك�شف عن الغ�ش االنتخابي وتوفري الدليل على �أن جميع الأ��ص��وات التى ج��رى عدها هي
حقيقية �أم ال (((.
�ساد�س ًا :العمل على �إزالة املوانع التي تعوق الت�صويت الإلكرتوين:
ال �شك �أن جناح هذا النظام يرتبط بعدة و�سائل منها:
 �إع ��داد البنية الت�شريعية والتكنولوجية ال�لازم��ة لت�أمني ن��زاه��ة و�شفافية الت�صويتالإل�ك�تروين،ح�ي��ث �أن الت�شريعات القائمة يف ال��وق��ت احل��ايل ال ت�سمح باتباع ه��ذا الأ�سلوب
الت�صويتي ويف كل الظروف.
 العمل على �ضمان عدم اخرتاق الأنظمة التكنولوجية ودقة الفرز و�سرية االقرتاع. توفري اجلانب الأمني لعملية الت�صويت الإلكرتوين وذلك ل�ضمان �سرية االقرتاع ب�شكل تام�إىل جانب الت�أكد من عدم وجود ثغرات �أمنية من �ش�أنها �إحداث خط�أ �أو تزوير يف عملية الت�صويت،
ف�ض ً
ال عن م�ستويات اجلانب التمكيني ويق�صد بها �ضمان متكن الناخب من االقرتاع ب�شكل حر
ونزيه ،دون التعر�ض مل�شاكل �أو �أخطاء �أو م�سببات من �ش�أنها ت�أخري �أو �إلغاء عملية الت�صويت.
 التغلب على امل�شاكل ال�سيا�سية وت�أهيل املجتمع وتوفري امل��وارد املالية الالزمة لتوفريالإمكانات التي ت�ساعد على جناح الت�صويت الإلكرتوين.
 اال�ستعانة باخلرباء امل�ؤهلني للقيام بعمليات اال�ستقبال والفرز الإلكرتوين مع تدريباملواطنني على ا�ستخدامه.
1) http://aceproject.org/ace-ar/focus/e-voting
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المبحث الرابع
نحو تنظيم أمثل للتصويت اإللكتروني
تمهيد وتقسيم:

تقوم جهة الإدارة بتنظيم العملية االنتخابية والإ� �ش��راف عليها ،ولعل من �أه��م املراحل
االنتخابية الإ�شراف على عملية الت�صويت وعد وفرز الأ�صوات و�إع�لان النتيجة االنتخابية،
ومن ثم ت�صدر قرارها الإداري ب�إعالن النتيجة.
والري��ب �أنه توجد مقومات ت�ضمن جناح عملية الت�صويت الإلكرتوين،حتى ت��ؤدي عملية
الت�صويت �أهدافها لأطراف العملية االنتخابية (الناخب  -املر�شح  -جهة الإدارة) لبيان ذلك
نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني نبحث يف الأول منها دور الت�صويت الإلكرتوين يف �إر�ساء دعائم
املمار�سة الدميقراطية ،ويف الثاين �إ�صالح العملية االنتخابية.

املطلب الأول
دور الت�صويت الإلكرتوين يف �إر�ساء دعائم املمار�سة الدميقراطية
ميثل الت�صويت كقاعدة �أهمية ق�صوى يف املمار�سة الدميقراطية ،لأنه يج�سد م�شروعية
ممار�سة ال�سلطة وتداولها با�سم ال�شعب ،ف�ض ً
ال عن �أنه �أداة لتمثيل املحكومني ،كما �أنه يعد
و�سيلة لالت�صال بني احلاكمني واملحكومني ،كما ميثل �صك ال�شرعية التي متار�س احلكومة
�سلطتها من خالله ،وتربر براجمها و�أهدافها (((.
وتعترب الدولة الدميقراطية هي دولة احلق ،والتي تكفل جلميع الأفراد ويف حدود القانون
ممار�ستها ،وم��ن ثم يكون ال�ضمان الأول حلقوق الأف��راد ،هو بقاء الدولة وحمافظتها على
�سيادتها ،باعتبار �أن وجود الدولة القانونية ميثل �شرطاً �ضرورياً لوجود احلريات العامة.
وقد ترتب على تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف جمال النظم ال�سيا�سية وجود �آثار �إيجابية
�أكيدة على املمار�سة الدميقراطية ،متثل اجلانب ال�سيا�سي للثورة الرقمية ،فعن طريقها يتي�سر
ا�ستطالع ر�أي املواطنني يف �ش�ؤون املرافق العامة ،بل ويف خمتلف امل�شكالت العامة ،ومن املمكن
�إجراء االقرتاعات وح�صر الأ�صوات ب�شكل �سريع وعملي ،ف�ض ً
ال عن �إمكانية دخول االجتماعات
 )1د/عمر حلمي فهمي :االنتخاب و�أثره يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية مرجع �سابق �ص5
د/ماجد راغب احللو :احلكومة الإلكرتونية واملرافق العامة بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر العلمي الأول  -اجلوانب القانونية والأمنية للعمليات
الإلكرتونية املنعقد ب�أكادميية �شرطة دبي � 2003ص15
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العامة ،واالطالع على جداول �أعمالها وحما�ضر جل�ساتها ،كما حتقق ر�ضا املحكومني عن �أداء
العمل احلكومي ب�سبب �سهولة احل�صول على اخلدمات املرفقية (((.
وت�ساهم احلكومة الإلكرتونية يف تعميق الدميقراطية وتفعيل مبد�أ امل�شاركة ال�سيا�سية من
خالل الو�سائل الآتية:
 - 1ا�ستطالعات الر�أي:
يرتتب على الأخذ بهذا النظام تو�سيع نطاق املمار�سة الدميقراطية ،و�إتاحة �أكرب قدر ممكن
من م�شاركة الأفراد يف �إدارة ال�شئون العامة ،مما ي�شعرهم بالر�ضا عن الإجنازات والأعمال التي
ت�ؤديها احلكومة الإلكرتونية.
وحر�صاً من احلكومات على �إر�ضاء املواطنني ،ف�إنها ت�ستعمل مبد�أ ال�شفافية يف �أداء العمل
الإداري ،فتطلع املواطنني على ما قامت به من �أعمال ،وكذلك املبادرات واالقرتاحات اجلديدة
التى تنوي القيام بها وتريد غطاء �شرعياً و�شعبياً ملا �ستفعله يف امل�ستقبل القريب.
وي�شهد الواقع قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة مثل (�سي �إن �إن) نوعاً م�شابهاً من
الدميقراطية ،ميكن من خاللها ل�سكان منطقة معينة �أو مدينة �سكنية من �إبداء الر�أي �أو الت�صويت
ب�ش�أن ق�ضايا معينة� ،أو ب�ش�أن بع�ض الأحداث اجلارية والتي يتم عر�ضها على �شبكة املعلومات.
 - 2ح�ضور االجتماعات:
ت�سعى بع�ض احلكومات �إىل ا�ستقطاب ر�ضا ال�شعب ،فتزيد من �أ�سهم امل�شاركة ال�شعبية
يف الندوات واالجتماعات العامة ،واللقاءات التي يتم فيها مناق�شة ق�ضايا ال�شعب وم�شاركته،
ويكون ذلك من خالل عر�ض جداول الأعمال على �شبكات الإنرتنت ،وميكن للمواطنني من
خالل هذه ال�شبكات الرد على ما قر�ؤوه �أو التعليق عليها ب�إبداء املالحظات من خالل �إر�سال
ر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين �إىل �أع�ضاء جمال�س الإدارة �أثناء االجتماعات.
وميكن الآن ربط االجتماعات ب�شبكة الإنرتنت ،في�سمع املوظفون واجلمهور ما يدور فيها
م��ن مو�ضوعات ،وي�ستطيع امل��واط�ن��ون ال��دخ��ول �إليها ع��ن طريق �أج�ه��زة احلا�سوب اخلا�صة،
ليقدموا �أ�سئلتهم عرب الربيد الإلكرتوين ،وميكن الرد عليها من خالل هذه الأجهزة ،ف�ض ً
ال
عن �أن بع�ض احلكومات ت�سمح للمواطنني بالدخول �إىل قنواتهم التلفزيونية اخلا�صة ،ملتابعة
ما يدور يف االجتماعات وهم يف منازلهم.
1) MeghanE.CookK:others.Making acase for local E.gover nment p.8
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 -الت�صويت الإلكرتوين:

قامت الأحزاب ال�سيا�سية يف الدول املتقدمة با�ستخدام الإنرتنت يف عملية االقرتاع و�إح�صاء
عدد الأ�صوات بطريقة �سرية ودقيقة ،ولقد مت �إجراء االنتخابات الأولية يف والية �أريزونا عام
 2000عرب �شبكة املعلومات ،ومن املالحظ جناح الت�صويت الإلكرتوين على امل�ستوى املحلي ،ويتم
الآن تطبيقه يف االنتخابات الربملانية والرئا�سية يف دول عديدة ،ومما ال �شك فيه �أن الت�صويت
الإلكرتوين يرتبط بالدميقراطية ارتباطاً وثيقاً يف الع�صر احلديث ،وهو ما جعل منه و�سيلة
�أ�سا�سية لتداول ال�سلطة يف النظم الدميقراطية املعا�صرة ،ف�ض ً
ال عن �أنه ي�ساعد على تفعيل حق
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية من جانب املواطنني.

املطلب الثاين
�إ�صالح العملية االنتخابية
تقوم العملية االنتخابية على �أطراف عديدة و�سوف �أتناولها بالتف�صيل على النحو التايل:
�أو ًال الناخب:
ويق�صد بالناخب :كل �شخ�ص بلغ ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة جعل له قانون مبا�شرة
احلقوق ال�سيا�سية ممار�سة احلق االنتخابي (((.
وهو ميثل جوهر العملية االنتخابية ،والذي يقوم بالإدالء ب�صوته من �أجل اختيار �أف�ضل
املر�شحني ،ومن ثم ي�ساهم يف �إر�ساء العملية الدميقراطية ،وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات
قومية تن�شئها ال�سلطة املخت�صة وحتوز اح�ترام وثقة ال�شعب ،وت�شرف عليها جهات م�ستقلة
حمايدة ،على �أن تكون مهمتها الت�سجيل الدقيق جلميع املواليد والوفيات وفقاً ملعايري ،منها:
ال�سن واجلن�س والديانة وحمل امليالد وحمل الإقامة والوظيفة لتعمل �ضمن وظائف �أخرى
عديدة كم�صدر حمايد ودقيق و�شفاف لبيانات خام �أولية ت�ستخدم يف �إن�شاء قواعد بيانات قومية
�إلكرتونية خا�صة بالناخبني واالنتخابات (((.
ويعترب االجتاه املعا�صر حالياً هو التو�سع من قاعدة الع�ضوية يف هيئة الناخبني ،من �أجل تو�سيع
 )1د/م�صطفي �أبوزيد فهمي :الق�ضاء الإداري وجمل�س الدولة  -ق�ضاء الإلغاء دار املطبوعات اجلامعية �1999ص289
 )2ا/جمال حممد غيطا�س :مقال بجريدة الأهرام امل�صرية بتاريخ 13فرباير  2007ال�صفحة رقم 16بعنوان – الت�صويت الإلكرتوين
واجلدل حول تعديل املادة 88من الد�ستور
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امل�شاركة ال�شعبية ،وذلك لأن حق الت�صويت يعترب حقاً فردياً ميار�سه الفرد ب�صفته مواطناً يف الدولة،
ويتمتع الفرد مبمار�سة هذا احلق دون �أدنى �ضغوط عليه حتى ميكن اختيار �أف�ضل املر�شحني (((.
وال ريب يف �أن قاعدة البيانات ميكن �أن ي�ستخل�ص منها جداول انتخابات �إلكرتونية ،وك�شوف
�إلكرتونية للناخبني ،بحيث يتم حتديثها وتنقيتها من املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية �أو
املتوفني ،وكذلك من يبلغون ال�سن القانونية ،فيمكن �إ�ضافة �أ�سمائهم ملمار�سة حقهم ال�سيا�سي (((.
ويتعني توعية الناخبني ب�أهمية الت�صويت عموماً يف االنتخابات وبالت�صويت الإلكرتوين،
على وج��ه اخل���ص��و���ص ،وب�ي��ان م��دى خ�ط��ورت��ه و�إ��س�ه��ام��ه يف احل�ي��اة ال�سيا�سية ،فقد �أ�سفرت
الإح�صاءات التي متت ب�ش�أن م�شاركة ال�شعب امل�صري يف احلياة ال�سيا�سية ،يف ظل انتخابات
جمل�س ال�شعب �سنة � 2000أن معدالت الت�صويت يف االنتخابات هي �أف�ضل حا ًال من امل�شاركة يف
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،و�أن ن�سبة  %47من املواطنني قد �سبق لهم الت�صويت يف االنتخابات و�أن
هناك  %53لي�س لهم �سابق خربة بالعملية االنتخابية على الإطالق (((.
ثاني ًا :املر�شح
كفل الد�ستور امل�صري لكل مواطن حق الرت�شيح �أو االنتخاب وفق ال�شروط وال�ضوابط
القانونية التي ترد يف �ش�أن هذا التنظيم ،فقد ن�صت املادة  62من هذا الد�ستور على �أنه (للمواطن
حق االنتخاب والرت�شيح و�إبداء الر�أي على اال�ستفتاء وفقاً لأحكام القانون وم�ساهمته يف احلياة
العامة واجب وطني) ف�ض ً
ال عن املواد القانونية التي توجب توافر العديد من ال�شروط (((.
ونظراً لأهمية دور املر�شح ف�إن معظم الد�ساتري تهتم به وتنظم ال�شروط الواجب توافرها
يف حقه ،مع �ضرورة �ضبط الدعاية االنتخابية وحتديد �سقف معني لأموال الدعاية ،كما يتعني
منع الر�شوة االنتخابية من جانب املر�شحني ،ورف�ض العنف والبلطجة من جانبهم ،ومنع
الت�أثري على الناخبني من قبل املر�شحني حتى ت�ؤدي العملية االنتخابية دورها ب�شفافية ونزاهة.
ثالث ًا :عدم تدخل جهة الإدارة يف العملية االنتخابية:
توجد عالقة وطيدة بني �أطراف العملية االنتخابية ،فنجاحها يتعلق بقيام كل طرف بدوره
� 1984ص18

 )1د/م�صطفى حممود عفيفي :نظامنا االنتخابي يف امليزان �شركة �سعيد ر�أفت للطباعة �سنة
)2
 )3راجع جملة امل�ستقبل العربي العدد 263ال�صادر يف �شهر يناير � 2001ص13وما بعدها
 )4ن�ص قانون جمل�س ال�شعب رقم  38ل�سنة  1972على عدد من ال�شروط ك�ضمانة يف املر�شح الذي ي�ساهم يف احلياة ال�سيا�سية.

د/ب�شري علي باز /دور احلكومة الإلكرتونية يف �صناعة القرار الإداري والت�صويت الإلكرتوين دار الكتب القانونية �سنة � 2009ص150
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�إذ �أنهم �شركاء يف عملية واحدة ((( وال ريب يف �أن جهة االدارة ال يزال لها دور بارز يف ال�سيطرة
على العملية االنتخابية وخا�صة يف الدول النامية (((.
رابع ًا :االهتمام بنظام الت�صويت الإلكرتوين:
تنوعت نظم الت�صويت يف العامل �إذ ت�أخذ بع�ض الدول بالت�صويت عرب الإنرتنت ،كما هو احلال يف
الدول الأوربية ،بينما ت�أخذ الهند بوجود جهاز �إلكرتوين ي�ستخدم يف الت�صويت الإلكرتوين ،ويوجد
الآن �أجهزة حا�سب ميكن للفرد من خاللها الإدالء ب�صوته من املنزل �أو من العمل ،ويف الغالب تتم تغذية
احلا�سب الآيل بالبيانات اخلا�صة بالرقم القومي لكل مواطن ،وبذلك يتم حتديد هوية كل مواطن،
ومن هنا يقع على عاتق ال�سلطة املخت�صة الت�أكد من رقم كل مواطن ومطابقته بك�شوف الناخبني (((.
ومتى مت الت�أكد من وجود رقم للمواطن ووجود ا�سمه يف ك�شوف الناخبني ،ومل يتم �إبداء
�صوته االنتخابي من قبل ،يتم ال�سماح له ب�إبداء �صوته من خالل ال�ضغط على الزر املخ�ص�ص
لذلك ،ومن ثم يتم الإدالء بال�صوت من خالل هذه الطريقة ب�شكل �إلكرتوين.
وبعد الإدالء بال�صوت يتم الإ��ش��ارة �إىل ذل��ك يف قاعدة بيانات الناخبني ،وينتقل ال�صوت
االنتخابي عرب اجلهاز الإلكرتوين ،ويتم ت�سجيله يف �أنظمة العد والفرز و�إظهار النتيجة ب�شكل
تلقائي ((( الأمر الذي يحول دون حماولة االنتخاب لنف�س ال�شخ�ص مرة ثانية ،ومن ثم مينع
الت�صويت الإلكرتوين التزوير وانتحال �شخ�صية مواطن �آخر لأي �سبب.

فرز �أ�صوات الناخبني و�إعالن النتيجة:

بعد نهاية العملية االنتخابية يتم عد وفرز الأ�صوات املوجودة على �أجهزة احلا�سب الآيل،
ومن خالل جتميع الأ�صوات �إلكرتونياً ،يتم ح�ساب ن�سب الفوز يف االنتخابات ،ويتم ح�صر عدد
الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح مع بيان الرمز االنتخابي لكل مر�شح ،ويتم من خالل
الفرز معرفة الأ�صوات ال�صحيحة ،وكذلك الأ�صوات الباطلة ومعرفة الن�سبة املئوية لكل مر�شح.
ويجب �أن تتوافر نظم �إح�صائية �إلكرتونية لكل املر�شحني ويتم �إدخال الأ�صوات فيها ح�سب
الرموز االنتخابية ،على �أن يتم تغذيتها ب��الأرق��ام والبيانات اخل��ام الأولية التي ي�ستخرجها
/ )1م�صطفى حممود عفيفي :نظامنا االنتخابي يف امليزان مرجع �سابق �ص251
 )2ت�ستخدم �أجهزة ال�شرطة العديد من �أ�ساليب التهديد والوعيد والقب�ض واالعتقال يراجع تقرير  -انتهاكات � -صادر عن اللجنة
التن�سيقية للحقوق واحلريات النقابية �ص41
( )3د/عفيفي كامل عفيفي /الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات النيابية من�ش�أة املعارف الإ�سكندرية طبعة � 2002ص194
( )4د�/أحمد عبد املنعم :مقال بجريدة روز اليو�سف حتت عنوان (النانو تكنولوجي ثورة جديدة لإنقاذ ونهو�ض م�صر) يف 2007-8-28
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موظفو االنتخابات والقائمون على �إدارت�ه��ا يف �صناديق االنتخاب حتى يتم ح�صر الأ�صوات
واملقارنة بني ن�سب االقرتاع لكل مر�شح (((.
ومن اجلدير بالذكر �أنه مت تطبيق الت�صويت الإلكرتوين يف انتخابات الرئا�سة يف ال�سفارات
امل�صرية ،وكذلك مت التدريب على اختيار ثالث حمافظات لتطبيق الت�صويت الإلكرتوين وذلك
�أثناء �إجراء انتخابات الرئا�سة يف �شهر مايو عام .2012
وال �شك �أن الت�صويت الإلكرتوين يف الدول النامية يثري بع�ض املخاوف وهي وجود الأمية
التقنية التي يعاين منها الناخبون ف�ض ً
ال عن عدم الوعي ال�سيا�سي ،ويتم تزويد الناخبني برقم
هوية لكل ناخب وكلمة املرور ،مما ي�سمح لهم بالت�صويت عرب الإنرتنت �أو الهواتف الذكية ،وال
�شك �أن هذا النظام �ساعد على زيادة ن�سب الإقبال على الت�صويت �إىل  %55يف بع�ض املناطق يف
مقابل ن�سب االنتخابات البلدية العادية فيما بني .%30 - 25
وميكن جلهة الإدارة �أن ت�ستخدم الأجهزة الإلكرتونية احلديثة يف العملية االنتخابية يف
كافة مراحلها فتبد�أ من �إعداد اجلداول االنتخابية وك�شوف الناخبني الإلكرتونية بحيث يتم
تنقيتها من املفقودين واملتوفني واملحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية ،بالإ�ضافة �إىل ما تقدم
ف�إن الأفراد الذين يبلغون ال�سن القانونية ،ميكنهم ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية من خالل �إ�ضافة
�أ�سمائهم يف ك�شوف الناخبني ،وكذلك من يهاجرون �إىل �أماكن �أخ��رى �أو يعودون من اخلارج،
ومن زال عنهم املانع االنتخابي ،وال ريب �أن ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية ي�ساعد على اخت�صار
الوقت واجلهد واملال ،ف�ض ً
ال عن حتقيق عن�صر ال�سرعة وي�ساعد على عدم تعطيل مرفق الق�ضاء،
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الت�صويت الإلكرتوين يجب توافر عدة متطلبات لنجاح هذا النظام وهي:
 يجب �أن يكون الت�صويت الإلكرتوين حراً و�سرياً وموثوقاً و�أميناً ك�أنظمة اقرتاع لي�سلها �أن تكون ذات عالقة با�ستخدام و�سائل �إلكرتونية ،لهذا ينبغي لنظام الت�صويت  -االقرتاع -
الإلكرتوين �أن ي�أخذ باالعتبار احلد الأدنى من هذه املتطلبات للت�أكد:
 من كون الأ�صوات التى جرى الإدالء بها قد جرى عدها و�أن كل �صوت قد جرى احت�سابه ملرة واحدة. من حماية �سرية الت�صويت يف جميع مراحل عملية االقرتاع الإلكرتوين. من �ضمان �إمكانية الو�صول �إىل �أكرب عدد من الناخبني قدر الإمكان خ�صو�صاً فيما يتعلقبالأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
(((
 ولزيادة ثقة الناخب بزيادة �شفافية املعلومات حول عمل كل منظومة . من �أن اال�شخا�ص الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم ممن لهم حق الت�صويت فقط. )1د/ب�شري علي باز :دور احلكومة االلكرتونية مرجع �سابق

�ص153
2) http://aceproject.org/ace-ar/focus/e-voting
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الخاتمة

ميثل الت�صويت ركناً �أ�سا�سياً يف العملية االنتخابية ،لذا فقد كفلت الد�ساتري و�إعالنات
حقوق الإن�سان ه��ذا احل��ق ونظمت كيفية �أداء االنتخابات ب�شكل يكفل �أداءه��ا بنزاهة
و�شفافية.
ومن املعلوم �أن حقي االنتخاب والرت�شيح متالزمان ،ال تقوم احلياة ال�سيا�سية بدونهما ،بل ال
تتحقق ال�سيادة ال�شعبية �إذا مت �إفراغهما من م�ضمونهما ،بحيث ال يحققان �سري الدميقراطية
ب�شكل �صحيح.
ونظراً ملا ي�شهده الواقع من تطور تكنولوجي يف جمال املعلومات واالت�صاالت ،حتى �أ�ضحت
احلا�سبات الآلية وال�شبكة العاملية للإنرتنت تغزو العامل ب�أ�سره ،وتقتحم كل جماالت احلياة،
وخا�صة يف جمال الأن�شطة والأعمال الإدارية التي تقوم بها احلكومة من �أجل تقدمي خدمات
للجمهور من خالل املرافق العامة للدولة.
وال ريب �أن ح�سن �إدارة هذه املرافق يتطلب مواكبة الع�صر وا�ستعمال احلا�سب الآيل يف كل
الأن�شطة الإدارية ،بدءاً من القرار الإداري حتى الت�صويت االنتخابي و�إعالن النتيجة االنتخابية،
وقد �شهدت الدول الأوربية والهند تطوراً ملمو�ساً يف االقرتاع الإلكرتوين� ،سواء من داخل املقر
االنتخابي �أو من خارجه� ،إذ ميكن الإدالء بال�صوت من �أي مكان ومن خارج الدولة.
وحتر�ص الد�ساتري على كفالة الدميقراطية والت�أكيد على كل الو�سائل التي ت ��ؤدي �إىل
حتققها ،بل طبقت ال��دول الدميقراطية اال�ستخدام التكنولوجي لثورة املعلومات يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،من خ�لال الت�صويت الإل�ك�تروين يف االنتخابات الربملانية والرئا�سية واملحليات،
وكذلك يف خماطبة ال�سلطات العامة� ،إذ ميكن من خالل �شا�شات العر�ض الت�صويت على �إبداء
الر�أي �آلياً.
ونظراً ملا يرتتب على الت�صويت الإلكرتوين من �آثار خطرية ،لذلك ت�ؤكد الدول على و�ضع
ال�ضوابط التي تكفل جناح هذا النظام ،من حيث الإ�شراف الق�ضائي الذي ي�ساعد على وجود
انتخابات حرة ونزيهة خالية من التزوير والتالعب.
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التوصيات:

� - 1ضرورة �إن�شاء هيئة خمت�صة ت�سمى � -إدارة الت�صويت الإلكرتوين  -تتوىل الإ�شراف على
هذه العملية وتنظيمها على نحو يكفل جناح دورها يف �إر�ساء مبادئ الدميقراطية ،مع تدريب
امل�شرفني على الأجهزة الآلية وامل�سئولني على كيفية ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية حتى يكون
لهم دور �إيجابي يف العملية االنتخابية.
� - 2ضرورة التنظيم القانوين يف الت�شريعات العربية للت�صويت الإلكرتوين و�إعالن النتائج
االنتخابية �إلكرتونياً باعتبار القرار ال�صادر فيها �إدارياً ،مع الن�ص على ذلك يف قانون مبا�شرة
احلقوق ال�سيا�سية ح�سبما ن�صت على ذلك الدول الدميقراطية.
 - 3توفري ال�ضمانات التي ت�ساعد على جن��اح العملية االنتخابية ،من حيث احليدة من
جانب ال�سلطة التنفيذية ،وتوفري قاعدة بيانات �إلكرتونية ،والإ�شراف الق�ضائي الكامل على
جميع مراحل العملية االنتخابية ،وتوعية الناخبني �سيا�سياً ،و�إحاطتهم باحلقوق ال�سيا�سية
والواجبات امللقاة على عاتقهم.
� - 4ضرورة تبني امل�شرع امل�صري وكافة الدول العربية للتجربة الهندية يف �إدخال التكنولوجيا
ملرحلتي الت�صويت والفرز ،والتي منعت التزوير والتالعب ب�إرادة ال�شعب.
 - 5العمل على �إلغاء كافة القوانني اال�ستثنائية املقيدة للحريات ،و�ضرورة احرتام �سلطات
ال��دول��ة حلقوق الأف ��راد ال�سيا�سية ومتكينهم م��ن ممار�سة العملية االنتخابية يف ج��و يت�سم
بالنزاهة وال�شفافية.
� - 6إعادة النظر يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية رقم  73ل�سنة  1956وتعديله مبا يتنا�سب
وم�ستجدات الع�صر ،واال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف الت�صويت الإل�ك�تروين وقيا�س
درجة امل�شاركة ال�سيا�سية من جانب الأفراد من خالل �أجهزة احلا�سب الآيل و�شبكة الإنرتنت.
 - 7متكني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من امل�شاركة يف العملية االنتخابية والإ�شراف عليها،
بهدف �سريها ب�شفافية ونزاهة ،وال�سماح لها بتوعية الناخبني وت�شجيعهم على امل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية.
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المراجع:

 د/ال�سيد �أحمد حممد مرجان :دور الإدارة العامة الإلكرتونية والإدارة املحلية يف االرتقاءباخلدمات اجلماهريية ،درا�سة مقارنة دار النه�ضة العربية .2010
 دور الق�ضاء واملجتمع املدين يف الإ�شراف على العملية االنتخابية ،الطبعة الثانية دارالنه�ضة العربية .2010
 د�/إب��راه�ي��م عبد العزيز �شيحا :النظم ال�سيا�سية-الدول واحلكومات  -من�ش�أة املعارفالإ�سكندرية .2006
 د/ب���ش�ير علي ب��از :دور احل�ك��وم��ة الإل�ك�ترون�ي��ة يف �صناعة ال �ق��رار الإداري والت�صويتالإلكرتوين ،دار الكتب القانونية .2009
 د/ثروت بدوي :النظم ال�سيا�سية ،دار النه�ضة العربية .1989 د/ج��ورج��ي �شفيق ��س��اري :ت��أم�لات واج�ت�ه��ادات يف عملية االق�ت�راع و�ضماناتها ،حتليلوتطبيق النتخابات جمل�س ال�شعب امل�صري عام  2002 ،2000دار النه�ضة العربية القاهرة.
 د/ح�سن حممد هند :منازعات انتخابات الربملان درا�سة مقارنة ،بدون دار ن�شر .1998 د/حمدي علي عمر :االنتخابات الربملانية درا�سة حتليلية وت�أ�صيلية النتخابات جمل�سال�شعب امل�صري ،دار النه�ضة العربية القاهرة .2001
 د/داود عبد ال��رازق الباز :الإدارة العامة  -احلكومة الإلكرتونية و�أث��ره��ا على النظامالقانوين للمرفق العام و�أعمال موظفيه  -طبعة النا�شر جمل�س الن�شر العلمي بالكويت.2000،
 حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ر�سالة دكتوراة كلية احلقوق جامعة اال�سكندرية .1992 د/ر�أفت ر�ضوان :عامل التجارة الإلكرتونية ،املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة .1999 د�/سليمان الطماوي :ال�سلطات الثالث يف الد�ساتري العربية ويف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالميالطبعة اخلام�سة القاهرة مطبعة جامعة عني �شم�س .1986
 النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري مطبعة جامعة عني �شم�س 1988 د�/سعاد ال�شرقاوي والدكتور /عبد اهلل نا�صف:نظم االنتخابات يف العامل ويف م�صر دارالنه�ضة العربية القاهرة .1994
 د�/صالح الدين فوزي :النظم والإجراءات االنتخابية دار النه�ضة العربية .1987 د/عبد الالة �شحاتة ال�شلقاين :مبد�أ الإ�شراف الق�ضائي على االقرتاع العام  -االنتخاباتالرئا�سية والت�شريعية واملحلية  -درا�سة مقارنة دار الفكر اجلامعي.
 د/علي ال�سيد الباز :احلكومة الإلكرتونية والإدارة املحلية ،بحث من�شور �ضمن �أعمالامل�ؤمتر العلمي الأول الذي نظمته �أكادميية ال�شرطة بدبي الفرتة من .2004/4/28-26
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 د/عبد الفتاح حجازي :النظام القانوين للحكومة الإلكرتونية ،الكتاب الأول ،دار الفكراجلامعي الإ�سكندرية الطبعة الأوىل .2003
 د/عمر حممد بن يون�س :املجتمع املعلوماتي واحلكومة الإلكرتونية طبعة .2003 د/عفيفي كامل عفيفي :الإ��ش��راف الق�ضائي على االنتخابات النيابية من�ش�أة املعارفالإ�سكندرية .2002
 د/عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل :النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري من�ش�أة املعارفالإ�سكندرية بدون �سنة ن�شر.
 د/عمر حلمي فهمي :االنتخاب وت�أثريه يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية ،ب��دون دار ن�شرالطبعة الثانية .1991
 د/ع�صمت عبد اهلل ال�شيخ :دور نظم تكنولوجيا املعلومات يف ت�سيري وفاعلية العملالإداري ،دار النه�ضة العربية .1999
 د/م�صطفى حممود عفيفي :نظامنا االنتخابي يف امليزان �شركة �سعيد ر�أفت للطباعة بطنطا .1984 د/ماجد راغب احللو:احلكومة الإلكرتونية واملرافق العامة ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر العلميالأول  -اجلوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكرتونية  -املنعقد ب�أكادميية �شرطة دبي .2003
 د/م�صطفى �أب��و زي��د فهمي :الق�ضاء الإداري وجمل�س ال��دول��ة  -ق�ضاء الإل �غ��اء  -داراملطبوعات اجلامعية .1999
 د/حممد املتويل� :إدارة املوارد الب�شرية لتطبيق احلكومة الإلكرتونية يف الدول العربيةم�ؤمتر �أكادميية �شرطة دبي .2003
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مقاالت ومؤتمرات:

 د�/أحمد فتحي �سرور :الت�صويت �إلكرتونياً يف الهند �ضمانة لنزاهة االنتخابات مقالبجريدة اجلمهورية بتاريخ .2007-1-25
 عبد اهلل �إمام :خطوات �إيجابية على طريق التفا�ؤل يف �ضوء احلكومة الإلكرتونية  -جملةروز اليو�سف العدد رقم  7223ال�صادر يف .2002-2-29
 �أحمد عبد املنعم :النانو تكنولوجي ثورة جديدة لإنقاذ ونهو�ض م�صر مقال مبجلة روزاليو�سف يف .2007-8-28
 جمال حممد غيطا�س :الت�صويت الإلكرتوين واجلدل حول تعديل املادة  88من الد�ستورجريدة الأهرام بتاريخ  13فرباير .2007
 امل�ست�شار /عادل بور�سلي :املتطلبات الد�ستورية والقانونية للإدارة القانونية ،ورقة عملقدمت �إىل ندوة الأبعاد القانونية للحكومة الإلكرتونية التي عقدت مبقر غرفة جتارة و�صناعة
الكويت يف .2003-3-4
 د/علي ال�سلمي :التحول �إىل املنظمة الإلكرتونية مقال من�شور بجريدة الأهرام امل�صريةال�صادرة يف .2002-4-4
 د/مغاوري �شحاتة دياب :احلكومة اجلديدة والتنمية باملعلومات ،مقال من�شور بجريدةالأهرام العدد  42996ال�سنة  129يف .2004-8-25
ثالث ًا :مواقع اإلنترنت
-voir Auvert (p):La notion de droit acquis en droit adminisitratif francais
R.D.p.985 p.74 et suiv
- MeghanE.CookK:others.Making acase for local E.gover nment
- www.laflecha.net/canalese-administracion/2004 /03152
- http//aceproject.org/ace-ar/focus/e-voting
- www.laflecha.net/canalese-administracion/2004 /20531
- www.minbzk.nl
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الفهرس

 املقدمة �أهمية البحث املبحث الأول :مفهوم احلكومة الإلكرتونية والت�صويت الإلكرتويناملطلب الأول :تعريف احلكومة االلكرتونية و�أهدافها
الفرع الأول :تعريف احلكومة الإلكرتونية
الفرع الثاين� :أهداف احلكومة الإلكرتونية
املطلب الثاين :مفهوم الت�صويت الإلكرتوين
الفرع الأول :ماهية الت�صويت يف اللغة واال�صطالح
الفرع الثاين :التكييف القانوين للت�صويت الإلكرتوين
الفرع الثالث :مزايا الت�صويت الإلكرتوين وعيوبه
 عيوب الت�صويت الإلكرتوينالفرع الثالث :التكييف القانوين للت�صويت الإلكرتوين
 املبحث الثاين :نظم الت�صويت الإلكرتوين والتنظيم الت�شريعي لهاملطلب الأول :نظم الت�صويت الإلكرتوين
 الت�صويت من خالل �أجهزة الفاك�س والتليفوناملطلب الأول :التنظيم الت�شريعي للت�صويت الإلكرتوين
 املبحث الثالث� :آليات جناح الت�صويت الإلكرتويناملطلب الأول :الإ�شراف الق�ضائي على الت�صويت الإلكرتوين
الفرع االول :مفهوم مبد�أ اال�شراف الق�ضائي
الفرع الثاين :دور الإ�شراف الق�ضائي على مرحلة الت�صويت الإلكرتوين
املطلب الثاين :الأدوات امل�ساعدة يف جناح الت�صويت الإلكرتوين
 املبحث الرابع :نحو تنظيم �أمثل للت�صويت الإلكرتويناملطلب الأول :دور الت�صويت الإلكرتوين يف �إر�ساء العملية الدميقراطية
املطلب الثاين� :إ�صالح العملية االنتخابية
 اخلامتة املراجع -الفهر�س
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قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

الإماراتي اجلديد
«املر�سوم بقانون احتادي رقم  5ل�سنة »2012

الدكتـور عبد الرازق الموافي عبد اللطيف
�أ�ستاذ القانون الـجنائي مبعهد دبي الق�ضائي

مقدمة

�صدر املر�سوم بقانون االحت��ادي رق��م  5ل�سنة  2012اجلديد ب�ش�أن مكافحة جرائم تقنية
املعلومة بتاريخ � 13أغ�سط�س  .2012وقد �ألغى هذا املر�سوم بقانون ،القانون االحت��ادي رقم 2
ل�سنة  2006يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وقد ر�أينا  -فور ن�شر هذا املر�سوم اجلديد � -أن نقوم بهذه القراءة للوقوف على امل�ستجدات
القانونية التي جاء بها ،رغم �إمياننا �أن هذا املر�سوم بقانون يحتاج �إىل درا�سة وحتليل �أكرث،
ن�أمل �أن يكون ذلك يف وقت الحق �إن �شاء اهلل تعاىل.
المادة األولى

«يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ،املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص غري ذلك:
الدولة :الإمارات العربية املتحدة.
اجلهات املخت�صة :اجلهات االحتادية �أو املحلية املعنية ب�ش�ؤون الأمن الإلكرتوين يف الدولة.
املحتوى :املعلومات والبيانات واخلدمات الإلكرتونية.
املعلومات الإلكرتونية� :أي معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية
املعلومات وبوجه خا�ص الكتابة وال�صور وال�صوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارات وغريها.
الربنامج املعلوماتي :جمموعة من البيانات والتعليمات والأوامر ،القابلة للتنفيذ بو�سائل
تقنية املعلومات واملعدة لإجناز مهمة معينة.
نظام املعلومات الإل�ك�تروين :جمموعة برامج معلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات املعدة
ملعاجلة و�إدارة وتخزين املعلومات الإلكرتونية �أو ما �شابه ذلك.
ال�شبكة املعلوماتية :ارتباط بني جمموعتني �أو �أكرث من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية
املعلومات التي تتيح للم�ستخدمني الدخول وتبادل املعلومات.
امل�ستند الإلكرتوين� :سجل �أو بيان معلوماتي يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه
�أو �إر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه بو�سيلة �إلكرتونية على و�سيط.
املوقع الإل�ك�تروين :مكان �إت��اح��ة املعلومات الإلكرتونية على ال�شبكة املعلوماتية ،ومنها
مواقع التوا�صل االجتماعي وال�صفحات ال�شخ�صية واملدونات.
و�سيلة تقنية املعلومات� :أي �أداة �إلكرتونية مغناطي�سية ،ب�صرية ،كهروكيميائية� ،أو �أي �أداة
�أخرى ت�ستخدم ملعاجلة البيانات الإلكرتونية و�أداء العمليات املنطقية واحل�سابية� ،أو الوظائف
التخزينية ،وي�شمل �أي و�سيلة مو�صلة �أو مرتبطة ب�شكل مبا�شر ،تتيح لهذه الو�سيلة تخزين
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املعلومات الإلكرتونية �أو �إي�صالها للآخرين.
البيانات احلكومية :هي البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية اخلا�صة �أو العائدة �إىل احلكومة
االحتادية �أو احلكومات املحلية لإمارات الدولة �أو الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية
�أو املحلية.
املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو االقت�صادية� :أي من�ش�أة تكت�سب و�صفها املايل �أو التجاري �أو
االقت�صادي مبوجب الرتخي�ص ال�صادر لها من جهة االخت�صا�ص بالدولة.
�إل�ك�تروين :ما يت�صل بالتكنولوجيا الكهرومغناطي�سية �أو الكهرو�ضوئية �أو الرقمية �أو
م�ؤمتتة �أو �ضوئية �أو ما �شابه ذلك.
م��واد �إباحية الأح��داث� :أي �صور �أو ت�سجيالت �أو ر�سومات �أو غريها مثرية جن�سياً لأع�ضاء
جن�سية �أو �أفعال جن�سية حقيقية �أو افرتا�ضية �أو باملحاكاة حلدث ال يتجاوز الثامنة ع�شر من عمره.
العنوان ال�بروت��وك��ويل لل�شبكة املعلوماتية :مع ّرف رقمي يتم تعيينه لكل و�سيلة تقنية
معلومات م�شاركة يف �شبكة معلومات ،ويتم ا�ستخدامه لأغرا�ض االت�صال.
�سري� :أي معلومات �أو بيانات غري م�صرح للغري باالطالع عليها �أو ب�إف�شائها �إال ب�إذن م�سبق
ممن ميلك هذا الإذن.
االلتقاط :م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها.
الإ�ساءة :كل تعبري متعمد عن �أي �شخ�ص �أو كيان يعتربه ال�شخ�ص العادي مهيناً �أو ما�ساً
ب�شرف �أو كرامة ذلك ال�شخ�ص �أو الكيان».

التعليق

خ�ص�ص املر�سوم بقانون املادة الأوىل لتعريف بع�ض امل�صطلحات التي وردت به ،وهو يف ذلك
�ش�أنه �ش�أن القانون القدمي ،وذلك رغم �أن امل�شرع لي�س من �صميم عمله و�ضع التعريفات ،وبف�ضل
ترك هذه املهمة للفقه والق�ضاء؛ وذلك جتنباً لأن ي�أتي تعريف امل�شرع ف�ضفا�ضاً في�ؤدي �إىل
تهديد حقوق الأفراد وحرياتهم �أو �ضيقاً فيعجز الت�شريع عن مواكبة امل�ستجدات والتطورات
ال�سريعة وخ�صو�صاً يف جمال تقنية املعلومات ،ولكن ال ب�أ�س من قيام امل�شرع بتعريف بع�ض
امل�صطلحات التي قد تثري �إ�شكاالت وخالفات يف التطبيق.
وقد �أبقى املر�سوم بقانون اجلديد على امل�صطلحات التي وردت يف القانون القدمي ،ولكنه
�أدخل تعديالت يف �صياغة هذه امل�صطلحات وهي :املعلومات الإلكرتونية ،الربنامج املعلوماتي،
نظام املعلومات الإلكرتونية ،ال�شبكة املعلوماتية ،امل�ستند الإل�ك�تروين ،املوقع ،و�سيلة تقنية
معلومات ،البيانات احلكومية.
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وقد �أ�ضاف املر�سوم بقانون اجلديد م�صطلحات جديدة مل تكن من�صو�صاً عليها يف القانون
ال�سابق وو�ضع تعريفات لها وهي :اجلهات املخت�صة ،املحتوى ،املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو
االقت�صادية� ،إل�ك�تروين ،م��واد �إباحية الأح��داث ،العنوان الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتية،
�سري ،االلتقاط ،الإ�ساءة (((.
المادة الثانية

« - 1يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد على ثالثمائة �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دخل موقعاً �إلكرتونياً �أو نظام معلومات �إلكرتونياً �أو
�شبكة معلومات� ،أو و�سيلة تقنية معلومات ،بدون ت�صريح �أو بتجاوز حدود الت�صريح� ،أو بالبقاء
فيه ب�صورة غري م�شروعة.
 - 2تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني
�ألف درهم وال جتاوز �سبعمائة وخم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني اذا ترتب على �أي
فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها بالفقرة  1من هذه املادة �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء �أو
�إتالف �أو تغيري �أو ن�سخ �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أي بيانات �أو معلومات.
 - 3تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة واح��دة والغرامة التي ال تقل عن مائتني
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كانت البيانات �أو
املعلومات حمل الأفعال الواردة يف الفقرة  2من هذه املادة �شخ�صية».

التعليق:

حلت امل��ادة الثانية يف القانون اجلديد حمل امل��ادة الثانية يف القانون القدمي ،وهي تتعلق
بجرمية دخول موقع �إلكرتوين �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �شبكة معلومات� ،أو و�سيلة تقنية
معلومات ،بدون ت�صريح �أو بتجاوز حدود الت�صريح� ،أو بالبقاء فيه ب�صورة غري م�شروعة.
و ُيق�صد مب�صطلح �إلكرتوين ،ما يت�صل بالتكنولوجيا الكهرومغناطي�سية �أو الكهرو�ضوئية
�أو الرقمية �أو م�ؤمتتة �أو �ضوئية �أو ما �شابه ذلك.
و ُيق�صد باملوقع الإلكرتوين ،مكان �إتاحة املعلومات الإلكرتونية على ال�شبكة املعلوماتية،
ومنها مواقع التوا�صل االجتماعي وال�صفحات ال�شخ�صية واملدونات.
و ُيق�صد بنظام املعلومات الإلكرتوين؛ جمموعة برامج معلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات
( )1وقد ف�ضلنا �أن نعرف كل م�صطلح ورد يف املر�سوم عندما يرد ذكره للمرة الأوىل يف ال�صفحات التالية من هذه القراءة للمر�سوم.
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املعدة ملعاجلة و�إدارة وتخزين املعلومات الإلكرتونية �أو ما �شابه ذلك.
و ُيق�صد بال�شبكة املعلوماتية ،ارت�ب��اط بني جمموعتني �أو �أك�ثر من ال�برام��ج املعلوماتية
وو�سائل تقنية املعلومات التي تتيح للم�ستخدمني الدخول وتبادل املعلومات.
و ُيق�صد بو�سيلة تقنية املعلومات� ،أي �أداة �إلكرتونية مغناطي�سية ،ب�صرية ،كهروكيميائية،
�أو �أي �أداة �أخرى ت�ستخدم ملعاجلة البيانات الإلكرتونية و�أداء العمليات املنطقية واحل�سابية� ،أو
الوظائف التخزينية ،وي�شمل �أي و�سيلة مو�صلة �أو مرتبطة ب�شكل مبا�شر ،تتيح لهذه الو�سيلة
تخزين املعلومات الإلكرتونية �أو �إي�صالها للآخرين.
وقد �أ�ضاف املر�سوم بقانون اجلديد جرمية البقاء غري امل�شروع باملوقع الإلكرتوين �أو النظام
املعلوماتي �أو �شبكة معلومات �أو و�سيلة تقنية املعلومات ،وذلك بالإ�ضافة �إىل جرمية دخول،
موقع �إلكرتوين �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �شبكة معلومات� ،أو و�سيلة تقنية معلومات،
وجرمية الدخول بت�صريح وجتاوز حدود الت�صريح.
وقد ن�ص املر�سوم على عقوبة احلب�س والغرامة ،ومل يحدد املر�سوم مدة احلب�س وبالتايل
يحددها القا�ضي وف�ق�اً للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  69م��ن ق��ان��ون العقوبات
االحتادي ،والتي تقرر �أن احلد الأدنى للحب�س هو �شهر واحلد الأق�صى هو ثالث �سنوات.
وبالن�سبة للغرامة فحدد مقدارها ب�أن ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد على ثالثمائة
�ألف درهم .ويتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية �إما �أن يجمع بني احلب�س والغرامة �أو يحكم
ب�إحداهما فقط.
ويف الفقرة الثانية من املادة حمل التعليق �أ�ضاف امل�شرع فعل الن�سخ ،وفعل الن�شر بالإ�ضافة
�إىل الأفعال التي كان ين�ص عليها القانون القدمي وهي �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء �أو �إتالف
�أو تغيري �أو �إعادة ن�شر �أي بيانات �أو معلومات ،واعترب هذه الأفعال ظروفاً م�شددة للجرائم التي
وردت يف الفقرة الأوىل؛ حيث �شدد العقوبة فجعلها احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة
التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز �سبعمائة وخم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني .ويف �ضوء ذلك يكون احلد الأدنى للحب�س �ستة �أ�شهر والأق�صى ثالث �سنوات،
وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو احلكم ب�إحداهما فقط.
ومل يتعر�ض املر�سوم اجلديد حلالة دخول اجلاين بق�صد الإلغاء �أو احلذف �أو التدمري �أو
الإف�شاء �أو الإتالف �أو التعبري �أو الن�سخ �أو الن�شر �أو �إعادة الن�شر بالن�سبة للبيانات �أو املعلومات.
وكنا ن�أمل �أن يتعر�ض املر�سوم لهذه احلالة ويقرر لها عقوبة �أ�شد.
ويف الفقرة الثالثة من املادة حمل التعليق �شدد امل�شرع العقوبة عندما ترد الأفعال التي ن�صت
عليها الفقرة الثانية من هذه املادة على بيانات �أو معلومات �شخ�صية؛ فجعل العقوبة احلب�س
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مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز
مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وميلك القا�ضي �سلطة تقديرية يف مدة احلب�س التي
قد ت�صل �إىل ثالث �سنوات ،ويف اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة� ،أو احلكم ب�إحداهما فقط.
المادة الثالثة

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب �أياً من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف البندين  1و  2من املادة  2من هذا املر�سوم بقانون مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية عمله».

التعليق:

حلت امل��ادة الثالثة من املر�سوم بقانون حمل امل��ادة الثالثة من القانون القدمي التي كانت
تعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني يف حالة قيام اجلاين ب�إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء �أو �إتالف �أو تغيري �أو
�إعادة ن�شر بيانات �أو معلومات �أثناء �أو ب�سبب ت�أدية عمله� ،أو ت�سهيل الأفعال املذكورة للغري ،وكان
هذا الن�ص القدمي ي�ساوي يف العقاب بني ارتكاب هذه الأفعال وبني ت�سهيلها للغري.
وجاء املر�سوم اجلديد �شدد العقاب على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل
من املادة الثانية منه واملتعلقة بدخول املوقع �أو ال�شبكة �أو النظام بدون ت�صريح �أو جتاوز حدود
الت�صريح �أو البقاء ب�صورة غري م�شروعة .ومل ترد كلمة ت�سهيل ارتكاب الأفعال املذكورة يف
الفقرة الثانية من الن�ص اجلديد ،ومع ذلك ميكن قيام م�س�ؤولية من يقوم بالت�سهيل وفقاً
لأحكام امل�شاركة الإجرامية؛ وذلك على اعتبار �أن الت�سهيل �صورة من �صور امل�ساعدة.
و�أ�ضاف امل�شرع عبارة مبنا�سبة ت�أدية العمل وحذف عبارة �أثناء ت�أدية العمل ،وهذه العبارة
تو�سع من نطاق امل�سئولية ب�ش�أن اجلرائم امل�شار �إليها يف البندين الأول والثاين من املادة الثانية،
وبالن�سبة للعقوبة فقد زاد من مقدار الغرامة وجعلها ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال
تزيد على مليون درهم ،و�أبقى على مقدار عقوبة احلب�س كما كانت يف الن�ص القدمي .وللقا�ضي
�سلطة تقديرية يف توقيع عقوبتي احلب�س والغرامة �أو �إحدى العقوبتني فقط.
المادة الرابعة

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز
مليون وخم�سمائة �ألف درهم كل من دخل بدون ت�صريح �إىل موقع �إلكرتوين� ،أو نظام معلومات
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�إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات� ،سواء كان الدخول ،بق�صد احل�صول
على بيانات حكومية� ،أو معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية� ،أو جتارية� ،أو اقت�صادية.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة
�ألف درهم وال جتاوز  2مليون درهم� ،إذا تعر�ضت هذه البيانات �أو املعلومات للإلغاء �أو احلذف �أو
الإتالف �أو التدمري �أو الإف�شاء �أو التغيري �أو الن�سخ �أو الن�شر �أو �إعادة الن�شر».

التعليق:

حلت ه��ذه امل��ادة حمل امل��ادة الثانية والع�شرون من القانون القدمي ،وه��ي تتعلق بجرمية
دخول بدون ت�صريح �إىل موقع �إلكرتوين� ،أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو
و�سيلة تقنية معلومات ،بق�صد احل�صول على بيانات حكومية� ،أو معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة
مالية �أو جتارية �أو اقت�صادية.
وينطبق الن�ص على البيانات احلكومية �أي�اً كانت هذه البيانات �سرية �أم غري �سرية؛ لأن
الن�ص القدمي كان يتحدث عن البيانات واملعلومات ال�سرية فقط �سواء كانت �سرية بطبيعتها
�أو بناء على تعليمات ،وجاء الن�ص اجلديد ومل ي�شرتط ال�سرية بالن�سبة للبيانات احلكومية.
و ُيق�صد باملعلومات ال�سرية؛ �أي معلومات �أو بيانات غري م�صرح للغري باالطالع عليها �أو
(((
ب�إف�شائها �إال ب�إذن م�سبق ممن ميلك هذا الإذن.
و ُيق�صد بالبيانات احلكومية ،البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية اخلا�صة �أو العائدة �إىل
احلكومة االحتادية �أو احلكومات املحلية لإمارات الدولة �أو الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة
(((
االحتادية �أو املحلية.
و ُيق�صد باملن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو االقت�صادية� ،أي من�ش�أة تكت�سب و�صفها امل��ايل �أو
(((
التجاري �أو االقت�صادي مبوجب الرتخي�ص ال�صادر لها من جهة االخت�صا�ص بالدولة.
وبالن�سبة للعقوبة فقد �أ�ضاف املر�سوم اجلديد عقوبة الغرامة �إىل عقوبة ال�سجن على �سبيل
الوجوب ،وحددها ب�أال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليوناً وخم�سمائة �ألف درهم.
وقد �أ�ضاف املر�سوم اجلديد يف الفقرة الثانية من امل��ادة الرابعة �أفعال احل��ذف والإف�شاء
والتغيري والن�سخ والن�شر و�إعادة الن�شر .و�أ�ضاف الغرامة �إىل عقوبة ال�سجن وجعل حدها الأدنى
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون.
( )2انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون.
( )3انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون.
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خم�سمائة �ألف درهم واحلد الأق�صى مليوين درهم.
ومل يتعر�ض امل�شرع هنا حلالة دخول اجلاين بق�صد �إلغاء �أو حذف �أو �إتالف �أو تدمري �أو
�إف�شاء �أو تغيري �أو ن�سخ �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر البيانات �أو املعلومات املذكورة يف الن�ص ،وكان يجب
عليه التعر�ض لهذه احلالة وت�شديد العقوبة ب�ش�أنها.
المادة الخامسة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دخل بغري ت�صريح موقعاً �إلكرتونياً بق�صد تغيري ت�صاميمه �أو
�إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله �أو �شغل عنوانه».

التعليق:

حلت هذه املادة حمل املادة ( )14من القانون القدمي وتتعلق هذه املادة بجرمية دخول بغري
ت�صريح موقعاً �إلكرتونياً بق�صد تغيري ت�صاميمه �أو �إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله �أو �شغل عنوانه،
وقد زاد امل�شرع مبوجب هذه املادة عقوبة الغرامة فجعلها ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد
على ثالثمائة �ألف دره��م ،يف حني كان القانون القدمي ترك مقدار الغرامة للقاعدة العامة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )71من قانون العقوبات االحتادي؛ وبالتايل يكون حدها الأدنى مائة
درهم واحلد الأق�صى ثالثون �ألف درهم؛ حيث �إن اجلرمية جنحة ((( .و�أعطى امل�شرع للقا�ضي
�سلطة تقديرية ب�ش�أن اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو توقيع �إحداها فقط.
ويالحظ على هذه العقوبة �أنها نف�س عقوبة الدخول بدون ق�صد تغيري ت�صاميم املوقع �أو
�إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله �أو �شغل عنوانه .وكنا نف�ضل �أن ي�شدد امل�شرع العقوبة يف هذه احلالة
�إذا ن�ص عليها كجرمية م�ستقلة كما فعل �أو يجعلها ظرفاً م�شدداً لعقوبة جرمية الدخول
املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية من هذا املر�سوم.

( )1انظر ن�ص املادتني  29و 71من قانون العقوبات االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة :املادة  - 29عدل ن�ص املادة  29مبوجب
املادة االوىل من القانون االحتادي رقم  2005/34تاريخ 2005/12/24م .ومبوجب املادة الأوىل من القانون االحتادي رقم  2006/52تاريخ
2006/12/14م .و�أ�صبح على الوجه التايل :اجلنحة هي اجلرمية املعاقب عليها بعقوبة �أو �أكرث من العقوبات الآتية:
 - 1احلب�س - 2.الغرامة التي تزيد على �ألف درهم - 3.الدية.املادة  - 71عقوبة الغرامة هي �إلزام املحكوم عليه �أن يدفع للخزينة املبلغ
املحكوم به ،وال يجوز �أن تقل الغرامة عن مائة درهم وال �أن يزيد حدها الأق�صى على مائة �ألف درهم يف اجلنايات وثالثني �ألف درهم يف
اجلنح وذلك كله ما مل ين�ص القانون على خالفه.
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المادة السادسة

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �أل��ف دره��م وال جتاوز
�سبعمائة وخم�سني �ألف درهم كل من زور م�ستنداً �إلكرتونياً من م�ستندات احلكومة االحتادية
�أو املحلية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو املحلية.
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف
درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع التزوير يف م�ستندات جهة غري تلك املن�صو�ص عليها
يف الفقرة الأوىل من هذه املادة.
ويعاقب ب��ذات العقوبة امل�ق��ررة جلرمية ال�ت��زوي��ر ،بح�سب الأح ��وال ،م��ن ا�ستعمل امل�ستند
الإلكرتوين املزور مع علمه بتزويره».

التعليق:

حلت هذه املادة حمل املادة الرابعة من القانون القدمي ،وهي تتعلق بجرمية تزوير امل�ستندات
الإلكرتونية احلكومية �سواء كانت م�ستندات احلكومة االحتادية �أو املحلية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات
العامة االحتادية �أو املحلية .و�أ�ضاف الن�ص اجلديد كلمة �إلكرتونياً �إىل جوار كلمة م�ستنداً وحذف
عبارة معرتفاً به قانوناً يف نظام معلوماتي ،وبالتايل يكون الن�ص �أكرث حتديداً وو�ضوحاً.
و ُيق�صد بامل�ستند الإلكرتوين� ،سجل �أو بيان معلوماتي يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه
�أو ن�سخه �أو �إر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه بو�سيلة �إلكرتونية على و�سيط (((.
وقد �شدد امل�شرع العقوبة على تزوير امل�ستندات الإلكرتونية املذكورة والتي ميكن ت�سميتها
بامل�ستندات الر�سمية ،و�أ�ضاف املر�سوم �إىل عقوبة ال�سجن عقوبة الغرامة وجعلها وجوبية وحدد
مقدارها ب�أن ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال تزيد على �سبعمائة وخم�سني �ألف درهم.
ويف الفقرة الثانية التي تتعلق بجرمية التزوير يف م�ستندات جهة غري تلك املن�صو�ص عليها
يف الفقرة الأوىل؛ �أي التي ميكن ت�سميتها بامل�ستندات غري الر�سمية ،و�ضع امل�شرع حداً �أدنى
للغرامة هو مائة �ألف درهم ،وحداً �أق�صى هو ثالثمائة �ألف درهم ،يف حني �أن القانون القدمي
ك��ان قد ت��رك حتديدها للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ( )71من قانون العقوبات
االحتادي لدولة الإمارات.
وتتعلق الفقرة الثالثة بجرمية ا�ستعمال امل�ستندات الإلكرتونية املزورة مع العلم بتزويرها
ويعاقب اجلاين بذات العقوبة املقررة جلرمية التزوير؛ �أي عقوبة ال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي
( )1انظر املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم  5ل�سنة .2012
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ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز �سبعمائة وخم�سني �ألف درهم يف حالة ا�ستعمال
م�ستندات �إلكرتونية م��زورة من امل�ستندات املذكورة يف الفقرة الأوىل ،التي ميكن �أن ن�سميها
م�ستندات ر�سمية؛ وتكون العقوبة احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز
ثالثمائة �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني ،يف حالة ا�ستعمال م�ستندات �إلكرتونية مزورة
من غري امل�ستندات املذكورة يف الفقرة الأوىل التي ميكن �أن ن�سميها م�ستندات غري ر�سمية.
المادة السابعة

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت كل من ح�صل �أو ا�ستحوذ �أو عدل �أو �أتلف �أو �أف�شى بغري ت�صريح
بيانات �أي م�ستند �إلكرتوين �أو معلومات �إلكرتونية عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو موقع
�إل�ك�تروين �أو نظام املعلومات الإل�ك�تروين �أو و�سيلة تقنية معلومات وكانت ه��ذه البيانات �أو
املعلومات تتعلق بفحو�صات طبية �أو ت�شخي�ص طبي� ،أو عالج �أو رعاية طبية �أو �سجالت طبية».

التعليق:

حلت هذه املادة حمل املادة ال�سابعة من القانون القدمي ،وتتعلق بجرمية ح�صول �أو ا�ستحواذ
�أو تعديل �أو �إت�لاف �أو �إف�شاء اجل��اين بغري ت�صريح بيانات �أي م�ستند �إلكرتوين �أو معلومات
�إلكرتونية وكانت هذه البيانات �أو املعلومات تتعلق بفحو�صات طبية �أو ت�شخي�ص طبي� ،أو عالج
�أو رعاية طبية �أو �سجالت طبية.
و ُيق�صد باملعلومات الإلكرتونية؛ �أي معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها ونقلها
بو�سائل تقنية املعلومات وبوجه خا�ص الكتابة وال�صور وال�صوت والأرق��ام واحل��روف والرموز
(((
والإ�شارات وغريها.
وقد �أ�ضاف امل�شرع �إىل �صور ال�سلوك الإج��رام��ي يف هذه امل��ادة �أفعال «ح�صل �أو ا�ستحوذ
�أو �أف�شى» ،و�أ�ضاف �إىل حمل اجلرمية بيانات ال�سجالت الطبية ،ومل يجرم ت�سهيل الأفعال
املجرمة للغري ومتكينه منها ،والتي كان ين�ص عليها القانون القدمي ،ولي�س معنى ذلك عدم
العقاب على الت�سهيل ،و�إمن��ا يعاقب عليه وفقاً لأحكام امل�شاركة الإجرامية باعتبار الت�سهيل
نوعاً من امل�ساعدة .وجعل العقوبة ال�سجن امل�ؤقت فقط بعد �أن كانت يف القانون القدمي ال�سجن
امل�ؤقت �أو احلب�س ويف هذا اجتاه من امل�شرع نحو الت�شديد؛ حيث مل يعد للقا�ضي �سلطة تقديرية
يف اختيار العقوبة .ومل يحدد امل�شرع مدة عقوبة ال�سجن ،وبالتايل تخ�ضع هذه املدة للقواعد
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون.
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العامة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )68من قانون العقوبات والتي حددتها ب�أال تقل عن ثالث
�سنوات وال �أن تزيد عن خم�س ع�شرة �سنة.
المادة الثامنة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أعاق �أو عطل الو�صول �إىل �شبكة معلوماتية �أو موقع �إلكرتوين
�أو نظام معلومات �إلكرتوين».

التعليق:

حلت ه��ذه امل��ادة حمل امل��ادة اخلام�سة من القانون القدمي وه��ي تتعلق بجرمية �إع��اق��ة �أو
تعطيل الو�صول �إىل �شبكة معلوماتية �أو موقع �إلكرتوين �أو نظام معلومات �إلكرتوين ،و�أحدثت
هذه املادة تغيرياً يف ال�صياغة؛ حيث كان الن�ص القدمي يتحدث عن �إعاقة �أو تعطيل الو�صول
�إىل اخلدمة �أو الأجهزة �أو الربامج �أو م�صادر البيانات �أو املعلومات.
ويبدو من الن�ص اجلديد �أنه و�سع من نطاق التجرمي .وبالن�سبة للعقوبة و�ضع الن�ص اجلديد
حداً �أدنى للغرامة هو مائة �ألف درهم ،وحداً �أق�صى هو ثالثمائة �ألف درهم بعد �أن كانت تخ�ضع
للقواعد العامة؛ التي تقرر �أن احلد الأدنى للغرامة هو مائة درهم واحلد الأق�صى ثالثني �ألف
درهم ،وذلك وفقاً لن�ص املادة ( )71من قانون العقوبات على اعتبار �أن اجلرمية جنحة.
المادة التاسعة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة
�أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حتايل على العنوان الربوتوكويل للإنرتنت
با�ستخدام عنوان وهمي �أو عنوان عائد للغري �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وذلك بق�صد ارتكاب جرمية
�أو احليلولة دون اكت�شافها».

التعليق:

ج��اءت امل��ادة التا�سعة م��ن املر�سوم اجل��دي��د بجرمية التحايل على العنوان الربوتوكويل
للإنرتنت بق�صد ارتكاب جرمية �أو منع اكت�شافها ،وذك��ر امل�شرع �أن و�سيلة ارتكاب اجلرمية
املن�صو�ص عليها يف املادة �سالفة الذكر هي ا�ستخدام عنوان وهمي �أو عنوان يخ�ص الغري ،ولكن
هاتني الو�سيلتني مل يذكرهما امل�شرع على �سبيل احل�صر ،و�إمنا على �سبيل املثال؛ حيث �أحلق
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بهاتني الو�سيلتني عبارة �أو ب�أية و�سيلة �أخرى.
و ُيق�صد بالعنوان الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتيةُ ،مع ّرف رقمي يتم تعيينه لكل و�سيلة
تقنية معلومات م�شاركة يف �شبكة معلومات ،ويتم ا�ستخدامه لأغرا�ض االت�صال (((.
وبالن�سبة للعقوبة ن�ص امل�شرع على عقوبتي احلب�س والغرامة وح��دد مقدار الغرامة ب�أن
ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم و�أعطى للقا�ضي �سلطة
تقديرية ب�ش�أن هاتني العقوبتني فيجوز للقا�ضي اجلمع بينهما �أو توقيع �إحداها فقط ولكنه
مل ي�ضع حداً لعقوبة احلب�س وتركها للقواعد العامة ،وبالتايل تكون حدودها كما هي مبينة يف
املادة ( )69من قانون العقوبات االحتادي فال يجوز �أن يقل احلد الأدنى  للحب�س عن �شهر وال
�أن يزيد حده الأق�صى على ثالث �سنوات.
المادة العاشرة

«يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف
درهم وال جتاوز ثالثة ماليني درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أدخل عمداً وبدون
ت�صريح برنامج معلوماتي �إىل ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �إحدى و�سائل
تقنية املعلومات ،و�أدى ذلك �إىل �إيقافها عن العمل �أو تعطيلها �أو تدمري �أو م�سح �أو حذف �أو
�إتالف �أو تغيري الربنامج �أو النظام �أو املوقع الإلكرتوين �أو البيانات �أو املعلومات.
وت�ك��ون العقوبة ال�سجن وال�غ��رام��ة التي ال جت��اوز خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو �إح��دى هاتني
العقوبتني اذا مل تتحقق النتيجة.
وتكون العقوبة احلب�س والغرامة �أو �إحدى هاتني العقوبتني عن �أي فعل عمدي يق�صد به
�إغراق الربيد الإلكرتوين بالر�سائل و�إيقافه عن العمل �أو تعطيله �أو �إتالف حمتوياته».

التعليق:

تتعلق امل��ادة العا�شرة بجرمية �إدخ��ال برنامج معلوماتي �إىل ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام
معلومات �إلكرتوين �أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات عمداً وب��دون ت�صريح ،وت�سبب ذلك يف
�إيقافها عن العمل �أو تعطيلها �أو تدمري �أو م�سح �أو حذف �أو �إتالف �أو تغيري الربنامج �أو النظام
�أو املوقع الإلكرتوين �أو البيانات �أو املعلومات .وجرائم �إغراق الربيد الإلكرتوين بالر�سائل �أو
تعطيله �أو�إيقافه �أو �إتالف حمتوياته.
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم حمل التعليق.
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وقد حلت هذه املادة حمل املادة ال�ساد�سة من القانون القدمي التي كانت تن�ص على �أن كل من �أدخل
عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات ما من �ش�أنه �إيقافها ........وجاء املر�سوم
اجلديد ون�ص على كل من �أدخل عمداً وبدون ت�صريح برنامج معلوماتي �إىل ال�شبكة املعلوماتية.
امل�شرع يف املر�سوم اجلديد حدد ال�سلوك الإجرامي وهو �إدخ��ال برنامج معلوماتي يف حني
كان الن�ص القدمي ي�شمل �إدخال �أي �شيء وال يقت�صر على �إدخال برنامج معلوماتي ،كما ق�صر
اجلرمية على الإدخ��ال العمدي غري املرخ�ص به يف حني ك��ان الن�ص القدمي ي�شمل الإدخ��ال
العمدي وغري العمدي ،ومل يكن يتحدث عن الإدخال املرخ�ص �أو غري املرخ�ص.
وبالن�سبة للعقوبة ن�ص املر�سوم على عقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات يف حني
كان من املمكن يف القانون القدمي �أن ي�صل ال�سجن امل�ؤقت �إىل ثالث �سنوات كحد �أدنى وفقاً
للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )68من قانون العقوبات االحتادي وترك امل�شرع احلد
الأق�صى للقواعد العامة؛ �أي ال يزيد على خم�س ع�شرة �سنة.
و�شدد املر�سوم اجلديد عقوبة الغرامة فجعلها ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز
ثالثة ماليني درهم ،ولكنه �أعطى �سلطة تقديرية للقا�ضي يف اجلمع بني ال�سجن والغرامة �أو
اختيار �إحدى هاتني العقوبتني.
وا�ستحدث امل�شرع العقاب على ال�شروع يف اجلرمية املن�صو�ص عليها يف هذه املادة؛ حيث ن�ص
على عقوبة ال�سجن والغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني
�إذا مل تتحقق النتيجة؛ �أي يف حالة ال�شروع .وبالن�سبة لعقوبة ال�سجن هنا تطبق املادة ()68
من قانون العقوبات؛ �أي �أال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة ،وبالن�سبة
للغرامة فقد حدد امل�شرع احلد الأق�صى وترك احلد الأدنى للقاعدة العامة املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )71من قانون العقوبات.
ويثور ت�سا�ؤل هل كان امل�شرع بحاجة �إىل الن�ص على العقاب على ال�شروع يف هذه اجلرمية؟
يبدو من وجهة نظرنا �أننا مل نكن بحاجة �إىل الن�ص حيث �إن اجلرمية جناية وال�شروع يف
اجلنايات معاقب عليه دون احلاجة �إىل ن�ص ولكن امل�شرع ن�ص عليه لأن��ه �أراد اخل��روج على
القاعدة العامة يف العقاب على ال�شروع التي تن�ص عليها الفقرة الثالثة من امل��ادة ( )34من
قانون العقوبات االحت��ادي مقررة �إنه يعاقب على ال�شروع يف ارتكاب اجلناية بال�سجن مدة ال
تزيد على ن�صف احلد الأق�صى املقرر للجرمية �أو احلب�س �إذا كانت العقوبة ال�سجن امل�ؤقت.
وبالتايل ففي �ضوء ن�ص امل��ادة حمل التعليق ال ي�ستطيع القا�ضي �أن يحكم باحلب�س بل
وي�ستطيع �أن ي�صل بال�سجن �إىل خم�س ع�شرة �سنة وال يقل عن ثالث �سنوات ،وبالتايل يكون
امل�شرع اجته نحو ت�شديد عقوبة ال�شروع يف هذه اجلرمية.
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وا�ستحدث امل�شرع جرائم �إغراق الربيد الإلكرتوين بالر�سائل ،و�إيقافه عن العمل ،وتعطيله،
و�إت�ل�اف حمتوياته ،ون�ص على عقوبة احلب�س والغرامة �أو �إح��دى هاتني العقوبتني ،وتطبق
القواعد العامة بالن�سبة ملقدار العقوبتني املذكورتني ،فاحلب�س ال يقل عن �شهر وال يزيد عن
ثالث �سنوات والغرامة ال تقل عن مائة درهم وال تزيد عن ثالثني �ألف؛ حيث �أن اجلرمية جنحة.
وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اختيار العقوبة؛ حيث �أنهما وردتا على �سبيل التخيري ال الوجوب.
المادة الحادية عشرة

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستوىل لنف�سه �أو لغريه بغري
حق على مال منقول �أو منفعة �أو على �سند �أو توقيع هذا ال�سند ،وذلك باال�ستعانة ب�أي طريقة
احتيالية �أو باتخاذ ا�سم كاذب �أو انتحال �صفة غري �صحيحة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو
نظام معلومات �إلكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات».

التعليق:

تتعلق املادة احلادية ع�شرة بجرمية االحتيال الإلكرتوين ،وقد حلت هذه املادة حمل املادة
العا�شرة من القانون القدمي ،و�أ�ضاف املر�سوم اجلديد �إىل حمل جرمية االحتيال الإلكرتوين
اال�ستيالء على املنفعة ،ون�ص على عقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة ،وهي ذات العقوبة
التي كان ين�ص عليها القانون القدمي ،ولكن املر�سوم رفع عقوبة الغرامة فجعلها ال تقل عن
مائتني وخم�سني �أل��ف دره��م وال جت��اوز مليون دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وللقا�ضي
�سلطة تقديرية يف االختيار بني العقوبتني.
المادة الثانية عشرة

«يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تو�صل بغري حق ،عن طريق
ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات� ،إىل
�أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية� ،أو �أي و�سيلة
من و�سائل الدفع الإلكرتوين.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم
وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،اذا ق�صد من ذلك ا�ستخدام البيانات
والأرقام يف احل�صول على �أموال الغري� ،أو اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات.
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ف�إذا تو�صل من ذلك �إىل اال�ستيالء لنف�سه �أو لغريه على مال مملوك للغري فيعاقب باحلب�س
م��دة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن مائتي �أل��ف دره��م وال جت��اوز مليون دره��م �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل من ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أرقام
�أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية تعود للغري �أو �أي
و�سيلة �أخرى من و�سائل الدفع الإلكرتوين».

التعليق:

تتعلق املادة الثانية ع�شرة بجرمية التو�صل بغري حق �إىل �أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو
�إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية� ،أو �أي و�سيلة من و�سائل الدفع الإلكرتوين ،وذلك
با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
وقد حلت هذه املادة مو�ضوع التعليق حمل املادة احلادية ع�شرة من القانون القدمي ،والتي
كانت تن�ص على جرمية الو�صول بغري حق �إىل �أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو غريها من
البطاقات الإلكرتونية.
وا�ستحدث امل�شرع يف امل��ادة حمل التعليق جرمية التو�صل بغري حق �إىل �أرق��ام �أو بيانات
ح�سابات م�صرفية ،وجرمية التو�صل بغري حق �إىل �أرقام �أو بيانات �أي و�سيلة من و�سائل الدفع
الإلكرتوين �أياً كانت ت�سميتها.
وقد �أ�ضاف املر�سوم �إىل و�سائل ارتكاب ال�سلوك الإجرامي ا�ستخدام نظام معلومات �إلكرتوين،
بينما القانون القدمي كان ين�ص على ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
ون�ص امل�شرع على معاقبة اجلاين باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وبالتايل
يكون للقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني العقوبتني �أو احلكم ب�إحداهما فقط يف حني كان
القانون القدمي ين�ص على العقوبتني معاً على �سبيل الوجوب وال ميلك القا�ضي االختيار بينهما.
ومل ي�ضع امل�شرع حدوداً للعقوبتني ،وبالتايل تطبق القواعد العامة املن�صو�ص عليها يف املادتني
( )69بالن�سبة للحب�س و( )71من قانون العقوبات بالن�سبة للغرامة ،ويعاقب امل�شرع يف هذه
الفقرة على جمرد ارتكاب ال�سلوك ،وهو الو�صول بغري حق �إىل �أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية
�أو �إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية �أو �أي و�سيلة من و�سائل الدفع الإلكرتوين.
و�شدد امل�شرع يف الفقرة الثانية العقوبة �إذا كان الق�صد من ارتكاب اجلرمية املن�صو�ص عليها
يف الفقرة الأوىل هو ا�ستخدام البيانات والأرقام يف احل�صول على �أموال الغري� ،أو اال�ستفادة مما
تتيحه من خدمات؛ حيث يعاقب على اجلرمية باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وهي نف�س
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العقوبة يف القانون القدمي ،ولكن املر�سوم اجلديد �شدد عقوبة الغرامة فال تقل عن مائة �ألف
درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف
اجلمع بني العقوبتني �أو احلكم ب�إحداها فقط والعقاب يحكم به القا�ضي مادام توافر الق�صد
املذكور حتى ولو مل يتحقق بالفعل ا�ستخدام البيانات والأرقام يف احل�صول على �أموال الغري� ،أو
اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات.
ويف الفقرة الثالثة ن�ص امل�شرع على �أن��ه يف حالة تو�صل اجل��اين �إىل اال�ستيالء لنف�سه �أو
لغريه على مال مملوك للغري ،ف�إنه يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة ،وهي ذات العقوبة
املن�صو�ص عليها يف القانون القدمي ،ولكن امل�شرع زاد مقدار الغرامة ب�أن ال تقل عن مائتي �ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع
بني العقوبتني �أو احلكم ب�إحداها فقط.
ويف الفقرة الرابعة من املادة حمل التعليق ا�ستحدث امل�شرع جرمية ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أرقام �أو
بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية تخ�ص الغري �أو �أي و�سيلة
�أخرى من و�سائل الدفع الإلكرتوين .وعاقب على هذه اجلرمية باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة
والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني العقوبتني املذكورتني �أو احلكم ب�إحداها فقط.
المادة الثالثة عشرة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من زور �أو قلد �أو ن�سخ بطاقة ائتمانية �أو بطاقة مدينة،
�أو �أي و�سيلة �أخرى من و�سائل الدفع الإلكرتوين ،وذلك با�ستخدام �إحدى و�سائل تقنية
املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
� - 1صنع �أو �صمم �أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي ،بق�صد ت�سهيل
�أي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة».
 - 2ا�ستخدم ب��دون ت�صريح بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو بطاقة مدينة �أو �أي و�سائل
�أخ��رى للدفع الإل�ك�تروين ،بق�صد احل�صول لنف�سه �أو لغريه ،على �أم��وال �أو �أم�لاك الغري �أو
اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغري.
 - 3قبل التعامل بهذه البطاقات املزورة �أو املقلدة �أو املن�سوخة �أو غريها من و�سائل الدفع
الإلكرتوين مع علمه بعدم م�شروعيتها».
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التعليق:

تتعلق املادة الثالثة ع�شرة حمل التعليق بجرمية تزوير �أو تقليد �أو ن�سخ بطاقة ائتمانية �أو
�إلكرتونية �أو مدينة با�ستخدام �إحدى و�سائل تقنية املعلومات �أو برنامج معلوماتي ،وجرمية
�صنع �أو ت�صميم �أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي ،بق�صد ت�سهيل
التزوير �أو التقليد �أو الن�سخ ،وجرمية ا�ستخدام بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو بطاقة مدينة
�أو �أي و�سائل �أخرى للدفع الإلكرتوين بدون ت�صريح ،وجرمية قبول التعامل بالبطاقات املزورة
�أو املقلدة �أو املن�سوخة �أو غريها من و�سائل الدفع الإلكرتوين مع علمه بعدم م�شروعيتها.
ويالحظ �أن امل�شرع ا�ستحدث يف هذه املادة من املر�سوم اجلديد جرائم تزوير وتقليد ون�سخ
البطاقات االئتمانية �أو البطاقات املدينة� ،أو و�سائل الدفع الإلكرتوين الأخرى ،وجرمية �صناعة
�أو ت�صميم و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي ،بق�صد ت�سهيل التزوير �أو
التقليد �أو الن�سخ .وجرمية ا�ستخدام بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو بطاقة مدينة �أو و�سائل
الدفع الإلكرتوين الأخرى بدون ت�صريح .وجرمية قبول التعامل بالبطاقات املزورة �أو املقلدة
�أو املن�سوخة �أو غريها من و�سائل الدفع الإلكرتوين مع علم املتعامل بعدم م�شروعيتها.
وعاقب امل�شرع على اجلرائم املذكورة باحلب�س والغرامة ،التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف
درهم وال جتاوز مليوين درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ويالحظ �أن امل�شرع مل يحدد
مدة عقوبة احلب�س وبالتايل تطبق القواعد العامة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )69من قانون
العقوبات االحت��ادي ،فال يجوز �أن يقل احل��د الأدنى  للحب�س عن �شهر وال �أن يزيد حده
الأق�صى على ثالث �سنوات .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني العقوبتني �أو احلكم
ب�إحداهما فقط.
المادة الرابعة عشرة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ح�صل ،بدون ت�صريح ،على رقم �سري �أو �شفرة �أو كلمة
مرور �أو �أي و�سيلة �أخ��رى للدخول �إىل و�سيلة تقنية معلومات� ،أو موقع �إلكرتوين� ،أو نظام
معلومات �إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو معلومات �إلكرتونية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من �أعد �أو �صمم �أو �أنتج �أو باع �أو ا�شرتى �أو ا�ستورد �أو عر�ض
للبيع �أو �أت��اح �أي برنامج معلوماتي �أو �أي و�سيلة تقنية معلومات� ،أو روج ب�أي طريقة روابط
ملواقع �إلكرتونية �أو برنامج معلوماتي� ،أو �أي و�سيلة تقنية معلومات م�صممة لأغرا�ض ارتكاب
�أو ت�سهيل �أو التحري�ض على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون».
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التعليق:

تتعلق املادة الرابعة ع�شرة حمل التعليق بجرمية احل�صول على رقم �سري �أو �شفرة �أو كلمة
مرور للدخول �إىل و�سيلة تقنية معلومات �أو موقع �إلكرتوين �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو
�شبكة معلوماتية �أو معلومات �إلكرتونية بدون ت�صريح.
ا�ستحدث امل�شرع يف هذه املادة من املر�سوم اجلديد جرمية احل�صول على رقم �سري �أو �شفرة
�أو كلمة مرور �أو �أي و�سيلة �أخرى للدخول �إىل و�سيلة تقنية معلومات �أو موقع �إلكرتوين �أو نظام
معلومات �إلكرتوين �أو �شبكة معلوماتية �أو معلومات �إلكرتونية بدون ت�صريح.
وا�ستحدث كذلك جترمي �إعداد �أو ت�صميم �أو �إنتاج �أو بيع �أو �شراء �أو ا�سترياد �أو العر�ض
للبيع �أو الإت��اح��ة للجمهور برنامج معلوماتي �أو و�سيلة تقنية معلومات ،وكذلك جرم
املر�سوم الرتويج لروابط تتعلق مبواقع �إلكرتونية �أو برنامج معلوماتي� ،أو و�سيلة تقنية
معلومات م�صممة لأغرا�ض ارتكاب �أو ت�سهيل �أو التحري�ض على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا املر�سوم.
ويعاقب اجلاين على ال�سلوك حتى ولو مل يتحقق الغر�ض وهو وقوع اجلرمية التي ق�صد
الت�سهيل لوقوعها �أو التحري�ض عليها .لأنه لو ا�شرتطنا وقوع اجلرمية ما كنا بحاجة �إىل هذا
الن�ص ،حيث تطبق �أحكام امل�شاركة الإجرامية.
وعاقب امل�شرع على اجلرائم امل��ذك��ورة يف ه��ذه امل��ادة باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن
مائتي �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ويالحظ �أن
امل�شرع مل يحدد مدة عقوبة احلب�س وبالتايل تطبق القواعد العامة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )69من قانون العقوبات االحتادي ،فال يجوز �أن يقل احلد الأدنى  للحب�س عن �شهر وال �أن
يزيد حده الأق�صى على ثالث �سنوات .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني العقوبتني �أو
احلكم ب�إحداها فقط.
المادة الخامسة عشرة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة
�ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من التقط �أو اعرت�ض عمداً وبدون ت�صريح �أي ات�صال
عن طريق �أي �شبكة معلوماتية.
ف�إذا �أف�شى �أي �شخ�ص املعلومات التي ح�صل عليها عن طريق ا�ستالم �أو اعرتا�ض االت�صاالت
بغري وجه حق ف�إنه يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة».
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التعليق:

ا�ستحدث امل�شرع يف ه��ذه امل��ادة حمل التعليق جرمية التقاط �أو اعرتا�ض االت�صاالت عن
طريق �شبكة معلوماتية بطريق العمد وبدون ت�صريح ،وجرمية �إف�شاء املعلومات التي يح�صل
عليها الأ�شخا�ص عن طريق ا�ستالم االت�صاالت �أو اعرتا�ضها بدون وجه حق .و ُيق�صد بااللتقاط
(((
م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها.
ون�ص امل�شرع على العقاب على اجلرمية الأوىل باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ومل يحدد
امل�شرع مدة احلب�س ،وبالتايل يطبق القا�ضي القواعد العامة يف احلب�س املن�صو�ص عليها يف املادة
( )69من قانون العقوبات االحتادي .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني عقوبتي احلب�س
والغرامة �أو احلكم ب�إحداها فقط.
وبالن�سبة للجرمية الثانية املتعلقة ب�إف�شاء املعلومات ،ف�إن امل�شرع ن�ص على عقوبة احلب�س
مدة ال تقل عن �سنة واحدة فقط ،وبالتايل يكون امل�شرع قد زاد رفع احلد الأدنى املن�صو�ص عليه
يف القواعد العامة وال يكون للقا�ضي �سلطة تقديرية بالن�سبة لهذا احلد ولكنه ميلك احلكم
باحلد الأق�صى املن�صو�ص عليه يف املادة ( )69من قانون العقوبات االحتادي ،وهو ثالث �سنوات،
ومل ين�ص على عقوبة الغرامة؛ �أي ميكن القول �أن امل�شرع اجته نحو الت�شديد.
المادة السادسة عشرة

«يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سون
�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ابتز �أو هدد
�شخ�ص �آخر حلمله على القيام بفعل �أو االمتناع عنه وذلك با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو
و�سيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �إذا كان التهديد بارتكاب جناية �أو
ب�إ�سناد �أمور خاد�شة لل�شرف �أو االعتبار».

التعليق:

حلت هذه امل��ادة حمل امل��ادة التا�سعة من القانون القدمي ،وتن�ص على ذات اجلرمية ،وهي
جرمية تهديد �أو ابتزاز الأ�شخا�ص با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات للقيام
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم حمل القراءة.
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بفعل �أو االمتناع عنه ((( ،ون�ص امل�شرع على عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني والغرامة
التي ال تقل عن مائتني وخم�سون �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .ويالحظ �أن امل�شرع و�ضع حداً �أق�صى لعقوبة احلب�س ،وترك احلد الأدنى للقواعد
العامة؛ �أي ال يقل عن �شهر ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة
�أو احلكم ب�إحداها فقط .ويالحظ �أن امل�شرع زاد مقدار الغرامة عن القانون القدمي.
و�إذا كان التهديد بارتكاب جناية �أو ب�إ�سناد �أمور خاد�شة لل�شرف �أو االعتبار ،ف�إن امل�شرع ن�ص على
عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات؛ �أي �أن امل�شرع �شدد العقوبة ويالحظ �أن امل�شرع حدد
احلد الأق�صى لل�سجن ،ولكنه ترك احلد الأدنى للقواعد العامة كما حتدده املادة ( )68من قانون
العقوبات االحت��ادي ب�أن ال يقل عن ثالث �سنوات ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية بني احلد الأق�صى
املحدد من قبل امل�شرع يف هذه املادة ،واحلد الأدنى املن�صو�ص عليه يف املادة (� )68سالفة الذكر.
المادة السابعة عشرة

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة
�ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو بث
�أو �أر�سل �أو ن�شر �أو �أعاد ن�شر عن طريق ال�شبكة املعلوماتية مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار ،وكل
ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ،كل من �أنتج �أو �أعد �أو هي�أ �أو �أر�سل �أو خزن بق�صد اال�ستغالل �أو
التوزيع �أو العر�ض على الغري ،عن طريق �شبكة معلوماتية ،مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار ،وكل
ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة.
ف��إذا كان مو�ضوع املحتوى الإباحي حدثاً مل يتجاوز الثامنة ع�شر من عمره� ،أو كان مثل
هذا املحتوى م�صمماً لإغ��راء الأح��داث فيعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة
والغرامة التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم وال جتاوز مائة وخم�سني �ألف درهم».

التعليق:

حلت ه��ذه امل��ادة حمل امل��ادة ( )12من القانون القدمي ،وا�ستحدث امل�شرع فيها جرمية
�إن�شاء �أو �إدارة �أو الإ�شراف على موقع �إلكرتوين ملواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار� ،أو ما من �ش�أنه
امل�سا�س بالآداب العامة.
( )1انظر تعليقنا على حكم ق�ضائي ب�ش�أن هذه اجلرمية جملة معهد دبي الق�ضائي العدد الأول �ص  103وما بعدها.
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وكذلك ا�ستحدث الن�ص جرمية بث �أو �إر�سال �أو ن�شر �أو �أع��اد ن�شر مواد �إباحية �أو �أن�شطة
للقمار� ،أو مواد من �ش�أنها امل�سا�س بالآداب العامة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية.
وا�ستحدث �أي�ضاً جرائم �إنتاج �أو �إعداد �أو تهيئة �أو �إر�سال �أو تخزين مواد �إباحية �أو �أن�شطة
للقمار� ،أو �أن�شطة مت�س الآداب العامة ،وذلك كله بق�صد اال�ستغالل �أو التوزيع �أو العر�ض على
الغري ،عن طريق �شبكة معلوماتية.
و ُيق�صد مبواد �إباحية الأحداث؛ �أي �صور �أو ت�سجيالت �أو ر�سومات �أو غريها مثرية جن�سياً
لأع�ضاء جن�سية �أو �أفعال جن�سية حقيقية �أو افرتا�ضية �أو باملحاكاة حلدث ال يتجاوز الثامنة
(((
ع�شرة من عمره.
ون�ص امل�شرع على عقوبة احلب�س والغرامة ،وترك امل�شرع حتديد مدة احلب�س للقواعد العامة
كما كان الأمر يف القانون القدمي ،ولكنه حدد مقدار الغرامة يف املر�سوم اجلديد و�شددها؛ حيث
ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم يف حني كان القانون
القدمي يرتكها للقواعد العامة؛ �أي كان ميكن �أن ت�صل �إىل مائة درهم �أو بحد �أق�صى ثالثني
�ألف درهم على اعتبار �أن اجلرمية جنحة ،و�أعطى املر�سوم اجلديد �سلطة تقديرية للقا�ضي �إما
�أن يجمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو يحكم ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط.
و�شدد امل�شرع العقوبة يف الفقرة الثالثة من امل��ادة حمل التعليق �إذا كان مو�ضوع املحتوى
الإباحي حدثاً� ،أو كان املحتوى م�صمماً لإغراء الأحداث.
و ُيق�صد باملحتوى الإباحي ،املعلومات والبيانات واخلدمات الإلكرتونية التي تنطوي على �أي
�صور �أو ت�سجيالت �أو ر�سومات �أو غريها مثرية جن�سياً لأع�ضاء جن�سية �أو �أفعال جن�سية حقيقية
(((
�أو افرتا�ضية �أو باملحاكاة.
ويالحظ على هذه الفقرة �أن امل�شرع و�سع من نطاق هذه احلالة؛ حيث كان القانون القدمي
يق�صر التجرمي على �أن يكون الفعل موجهاً �إىل حدث� ،أما املر�سوم اجلديد فقد �أ�ضاف حالة
�أخرى وهي �أن يكون حمل �أو مو�ضوع املحتوى حدثاً حتى ولو مل يكن موجهاً �إىل �إغراء �أحداث،
ولكن العقوبة يف احلالتني واحدة ،فيعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة
التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم وال جتاوز مائة وخم�سني �ألف درهم.
ويالحظ على العقوبة هنا �أن امل�شرع �شدد عقوبة احلب�س ،حيث حدد احلد الأدنى ب�سنة
واحدة فقط ،وبالتايل ي�ستطيع القا�ضي �أن يزيد العقوبة �إىل احلد الأق�صى للحب�س لكنه
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم حمل التعليق.
( )2انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم حمل القراءة.
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ال ي�ستطيع �أن يحكم ب�أقل من �سنة ،وزاد امل�شرع عقوبة الغرامة؛ حيث رفع احلد الأدنى �إىل
خم�سني �أل��ف دره��م وو�ضع ح��داً �أق�صى هو مائة وخم�سني �أل��ف دره��م .وه��ذا احلد كان غري
حمدد يف القانون القدمي .ويجب على القا�ضي �أن يحكم بالعقوبتني معاً ،فال ميلك القا�ضي
توقيع �إحداها فقط.
المادة الثامنة عشرة

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم كل من حاز عمداً مواد �إباحية الأحداث با�ستخدام نظام معلومات
�إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو موقع �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات».

التعليق:

ا�ستحدث امل�شرع يف هذه امل��ادة جرمية حيازة مواد �إباحية الأح��داث عمداً با�ستخدام نظام
معلومات �إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو موقع �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
ويعاقب امل�شرع هنا على اجلرمية ملجرد احليازة حتى ولو مل يرتكب �أي ن�شاط �إجرامي �آخر
كن�شرها �أو �إر�سالها �إىل �آخرين ،وي�شرتط لقيام هذه اجلرمية توافر العمد يف جانب املتهم.
ويالحظ �أن امل�شرع بالن�سبة لهذه اجلرمية و�ضع حداً �أدنى للحب�س وهو �ستة �أ�شهر وو�ضع
ح��دوداً للغرامة ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون دره��م ،ومبقارنة هذه
العقوبة بعقوبة اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة من هذا املر�سوم  -م ( )17الفقرة
الأوىل والثانية  -لوجدنا �أن امل�شرع ت�شدد بالن�سبة للحب�س؛ حيث ال ي�ستطيع القا�ضي �أن ينزل
عن �ستة �أ�شهر يف حني ن�ص امل��ادة ( )17يتيح للقا�ضي النزول �إىل احلد الأدن��ى للحب�س وفقاً
للقواعد العامة رغم خطورة �أفعال امل��ادة ( )17مثل الإنتاج ،لأن��ه لو يكن هناك �إنتاج للمواد
الإباحية فلن توجد حيازة ،وكان الأف�ضل من وجهة نظرنا �أن يوحد عقوبة احلب�س بالن�سبة
للإنتاج واحليازة �أو يزيدها.
وبالن�سبة للحيازة ،ف�إن امل�شرع و�ضع حدوداً للغرامة ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم
وال جتاوز مليون درهم ،يف حني الغرامة عن الأفعال املذكورة يف املادة ( )17ال تقل عن مائتني
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
يالحظ �أن امل�شرع و�ضع للغرامة ح��داً �أدن��ى �أق��ل بالن�سبة للحيازة وه��ذا منطقي بالن�سبة
خلطورة �أفعال املادة ( ،)17ولكن غري املنطقي هو �أن يكون احلد الأق�صى للغرامة يف احليازة
وهو مليون درهم �أزيد منه بالن�سبة جلرائم املادة ( )17وهو خم�سمائة �ألف درهم رغم خطورتها.
الدكتـور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
160

فالأوىل �أن يزيد احلد الأق�صى جلرائم املادة (� )17أو ي�ساويه باحليازة.
ويالحظ �أي�ضاً �أن القا�ضي لي�س له �سلطة تقديرية بالن�سبة للحب�س والغرامة يف احليازة،
فاجلمع بينهما وجوبي ،بينما يف جرائم امل��ادة ( )17الفقرة الأوىل والثانية للقا�ضي �سلطة
تقديرية يف اجلمع بني احلب�س والغرامة �أو احلكم ب�إحداها فقط ،وهذا �أي�ضاً فيه اجتاه نحو
التخفيف بالن�سبة جلرائم املادة ( ،)17واملنطقي �أن يكون الت�شديد بالن�سبة لأفعال املادة ()17
الفقرة الأوىل والثانية.
المادة التاسعة عشرة

«يعاقب بال�سجن والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حر�ض �أو �أغوى �آخر على ارتكاب الدعارة �أو الفجور �أو
�ساعد على ذلك ،با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم
�إذا كان املجني عليه حدثاً مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره».

التعليق:

تتعلق املادة ( )19بجرمية الإغواء والتحري�ض �أو امل�ساعدة على ارتكاب الدعارة �أو الفجور
با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات ،وقد حلت هذه املادة حمل املادة
( )13من القانون القدمي مع تعديل يف ال�صياغة والعقوبة؛ حيث كان ين�ص القانون القدمي
على حتري�ض �أو �إغواء ذكر �أو �أنثى� ،أما املر�سوم اجلديد فقال من �أغوى �آخر ،وبالتايل اجلرمية
تقوم �أياً كان و�صف ال�شخ�ص الذي مت حتري�ضه �أو �إغوا�ؤه.
ويالحظ بالن�سبة للعقوبة �أن املر�سوم اجلديد جعل عقوبة ال�سجن تخريية للقا�ضي؛ ف�إما
�أن يجمع بينها وبني الغرامة �أو يحكم ب�إحداهما فقط وفق تقدير القا�ضي ،يف حني كان القانون
القدمي يجعل اجلمع وجوبياً بني عقوبتي ال�سجن والغرامة.
ونرى �أنه كان من الأف�ضل جعل اجلمع بني ال�سجن والغرامة وجوبياً نظراً خلطورة الفعل؛
ولأن هذا هو ما �أخ��ذ به امل�شرع يف امل��ادة ( )363من قانون العقوبات االحت��ادي؛ لأن��ه ال يوجد
اختالف بني ما ين�ص عليه قانون العقوبات واملر�سوم حمل التعليق �إال يف و�سيلة ارتكاب اجلرمية
بل �إن ا�ستخدام تقنية املعلومات �أ�سهل و�أي�سر يف وقوع الفعل وكلما كانت و�سيلة ارتكاب اجلرمية
�أي�سر ينبغي ت�شديد العقاب.
وحتديد م��دة ال�سجن يكون وفقاً للقواعد العامة م��ادام امل�شرع مل يحددها يف املر�سوم
قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الإماراتي اجلديد
161

اجلديد مثلما كان احلال يف القانون القدمي ،وبالتايل يجب �أال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد
على خم�س ع�شرة �سنة .ولكن امل�شرع حدد مقدار الغرامة ب�أن ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف
دره��م وال جت��اوز مليون دره��م يف حني كان القانون القدمي يرتك حتديد مقدارها للقواعد
العامة؛ �أي كان من املمكن �أن ت�صل �إىل مائة درهم كحد �أدنى ،وال تزيد على مائة �ألف درهم
على اعتبار �أن اجلرمية جناية.
ون�ص امل�شرع على �أنه يف حالة كون املجني عليه حدثاً مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره ،تكون
العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات ،وهي ذات املدة التي كان ين�ص عليها القانون
القدمي ،بالإ�ضافة �إىل الغرامة التي ال جتاوز مليون درهم ،وبحد �أدنى هو مائتان وخم�سون �ألف
درهم ،وذلك وفقاً للفقرة الأوىل من املادة حمل التعليق ،ولي�س للقا�ضي �سلطة تقديرية يف هذه
احلالة ،فيجب عليه عند الإدانة �أن يق�ضي بال�سجن والغرامة معاً.
المادة العشرون

«مع عدم الإخالل ب�أحكام جرمية القذف املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،يعاقب باحلب�س
والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �سب الغري �أو �أ�سند �إليه واقعة من �ش�أنها �أن جتعله حم ً
ال للعقاب �أو
االزدراء من قبل الآخرين ،وذلك با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات.
ف�إذا وقع ال�سب �أو القذف يف حق موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية
عمله عد ذلك ظرفاً م�شدداً للجرمية».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة ( )20حمل التعليق جرمية ال�سب والقذف من خالل �شبكة معلوماتية �أو
و�سيلة تقنية معلومات ،ون�صت على عقوبتي احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني
�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
وي�ب��دو م��ن الن�ص �أن للقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجل�م��ع ب�ين العقوبتني �أو يحكم
ب�إحداهما فقط ،ومدة احلب�س يتم حتديدها وفقاً للقواعد العامة؛ �أي ال تقل عن �شهر وال
تزيد على ثالث �سنوات.
ويف الفقرة الثانية من امل��ادة حمل التعليق �أج��از امل�شرع ت�شديد العقوبة ا�ستناداً �إىل �صفة
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املجني عليه؛ ف��إذا كان موظفاً عاماً �أو مكلفاً بخدمة عامة ((( ،ووقعت اجلرمية مبنا�سبة �أو
ب�سبب ت�أدية عمله؛ ف�إن ذلك ي ُعد ظرفاً م�شدداً للعقوبة ،والت�شديد هنا يخ�ضع للقواعد العامة،
وبالتايل يجوز للمحكمة م�ضاعفة احل��د الأق�صى للغرامة واحلب�س ((( .وي�ستوي �أن تكون
الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة دائمة �أو م�ؤقتة ،ب�أجر �أو بغري �أجر ،طواعية �أو جرباً ،وال يحول
�إنهاء الوظيفة �أو العمل �أو اخلدمة دون تطبيق �أحكام املادة ال�سابقة متى وقعت اجلرمية يف �أثناء
(((
توفر ال�صفة.
المادة الحادية والعشرون

«يعاقب باحلب�س م��دة ال تقل ع��ن �ستة �أ�شهر وال�غ��رام��ة التي ال تقل ع��ن مائة وخم�سني
�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستخدم �شبكة
معلوماتية� ،أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات ،يف االعتداء على
خ�صو�صية �شخ�ص يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً ب�إحدى الطرق التالية:
 - 1ا�سرتاق ال�سمع� ،أو اعرتا�ض� ،أو ت�سجيل �أو نقل �أو بث �أو �إف�شاء حمادثات �أو ات�صاالت �أو
مواد �صوتية �أو مرئية.
 - 2التقاط �صور الغري �أو �إعداد �صور �إلكرتونية �أو نقلها �أو ك�شفها �أو ن�سخها �أو االحتفاظ بها.
 - 3ن�شر �أخبار �أو �صور �إلكرتونية �أو �صور فوتوغرافية �أو م�شاهد �أو تعليقات �أو بيانات �أو
معلومات ولو كانت �صحيحة وحقيقية.
( )1انظر يف تعريف املوظف العام واملكلف بخدمة عامة ن�ص املادة  5من قانون العقوبات عدل ن�ص املادة  5مبوجب املادة الأوىل من
القانون االحتادي رقم  2005/34تاريخ 2005/12/24م .و�أ�صبح على الوجه التايل :يعترب موظفاً عاماً يف حكم هذا القانون - 1:القائمون
ب�أعباء ال�سلطة العامة والعاملون يف الوزارات والدوائر احلكومية - 2.منت�سبو القوات امل�سلحة - 3.ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية واال�ست�شارية
والبلدية و�أع�ضا�ؤها - 4.كل من فو�ضته �إحدى ال�سلطات العامة القيام بعمل معني ،وذلك يف حدود العمل املفو�ض فيه – 5.ر�ؤ�ساء جمال�س
الإدارات و�أع�ضا�ؤها واملديرون و�سائر العاملني يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة - 6.ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارات و�أع�ضا�ؤها واملديرون و�سائر
العاملني يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ذات النفع العام .ويعد مكلفاً بخدمة عامة يف حكم هذا القانون كل من ال يدخل يف الفئات املن�صو�ص
عليها يف البنود ال�سابقة ،ويقوم ب�أداء عمل يت�صل باخلدمة العامة بناء على تكليف �صادر �إليه من موظف عام ميلك هذا التكليف مبقت�ضى
القوانني �أو النظم املقررة وذلك بالن�سبة �إىل العمل املكلف به.
( )2انظر ن�ص املادة  - 103عدل ن�ص املادة  103مبوجب املادة الأوىل من القانون االحتادي رقم  2005/34تاريخ 2005/12/24م .ومبوجب
املادة الأوىل من القانون االحتادي رقم  2006/52تاريخ 2006/12/14م .و�أ�صبح على الوجه التايل� :إذا توافر يف اجلرمية ظرف م�شدد
جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي� :أ � -إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال للجرمية هي الغرامة جاز م�ضاعفة حدها الأق�صى �أو
ال للجرمية هي احلب�س جاز م�ضاعفة حدها الأق�صى.ج � -إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
احلكم باحلب�س .ب � -إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال
للجرمية هي ال�سجن امل�ؤقت الذي يقل حده الأق�صى عن خم�س ع�شرة �سنة جاز الو�صول بالعقوبة اىل هذا احلد.د � -إذا كانت العقوبة
املقررة �أ�ص ً
ال للجرمية هي ال�سجن امل�ؤقت الذي ي�صل اىل حده الأق�صى جاز �أن ي�ستبدل بها ال�سجن امل�ؤبد.
( )3انظر ن�ص املادة ال�ساد�سة من قانون العقوبات االحتادي.
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كما يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني
�ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ا�ستخدم نظام
معلومات �إل�ك�تروين� ،أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات ،لإج��راء �أي تعديل �أو معاجلة على
ت�سجيل �أو �صورة �أو م�شهد ،بق�صد الت�شهري �أو الإ��س��اءة �إىل �شخ�ص �آخ��ر� ،أو االع�ت��داء على
خ�صو�صيته �أو انتهاكها».

التعليق:

تتعلق هذه املادة بجرمية االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة للأفراد ،وقد حلت هذه املادة
حمل املادتني الثامنة وال�ساد�سة ع�شرة من القانون القدمي ،و�أ�صبحت ال�صياغة �أكرث تف�صي ً
ال
و�شمو ًال؛ حيث جرم امل�شرع االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة من خالل �شبكة معلوماتية� ،أو
نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
وحدد امل�شرع الأفعال التي ت�شكل اعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة وهي ا�سرتاق ال�سمع،
�أو اعرتا�ض� ،أو ت�سجيل �أو نقل �أو بث �أو �إف�شاء حمادثات �أو ات�صاالت �أو مواد �صوتية �أو مرئية.
وكذلك التقاط �صور الغري �أو �إع��داد �أو نقل �أو ك�شف �أو ن�سخ �أو االحتفاظ ب�صور �إلكرتونية.
و�أي�ضاً ن�شر �أخبار �أو �صور �إلكرتونية �أو �صور فوتوغرافية �أو م�شاهد �أو تعليقات �أو بيانات �أو
معلومات ولو كانت حقيقية و�صحيحة.
وبالن�سبة للعقوبة ن�ص امل�شرع على عقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر ،وهذه العقوبة
�أ�شد مما ك��ان ين�ص عليه القانون القدمي يف امل��ادة الثامنة؛ حيث ك��ان احل��د الأدن��ى للحب�س
يخ�ضع للقواعد العامة؛ �أي �شهر ،وبالن�سبة للغرامة ن�ص املر�سوم اجلديد على �أال تقل عن مائة
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،يف حني كان
يرتكها القانون القدمي للقواعد العامة ،وبالتايل كان من املمكن �أن يحكم القا�ضي ب�أي مقدار
�أزيد من �ألف درهم وبحد �أق�صى ثالثون �ألف درهم؛ حيث �إن اجلرمية جنحة.
وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف توقيع عقوبتي احلب�س والغرامة معاً �أو توقيع �إحداها فقط،
ومل��ا ك��ان امل�شرع ح��دد احل��د الأدن��ى للحب�س ب�ستة �أ�شهر ،ف��إن احل��د الأق�صى يخ�ضع للقواعد
العامة؛ �أي ال يزيد على ثالث �سنوات وفقاً للمادة  69من قانون العقوبات.
وبالن�سبة لعقوبة جرمية ن�شر �أخبار �أو �صور التي كان ين�ص عليها القانون القدمي يف املادة
( )16فكانت احلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني؛ وجاء املر�سوم بقانون اجلديد وجعل العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة
�أ�شهر ،ويف هذا تخفيف عن القانون القدمي ،ولكنه زاد احلد الأدنى للغرامة؛ حيث جعلها ال تقل
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عن مائة وخم�سني �ألف درهم ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف توقيع عقوبتي احلب�س والغرامة
معاً �أو توقيع �إحداها فقط.
وك��ان الأف�ضل  -من وجهة نظرنا � -أن تظل عقوبة احلب�س يف احل��دود التي ن�ص عليها
القانون القدمي دون �إنقا�ص للتقليل من ه��ذه النوعية من اجلرائم التي تتزايد يف الع�صر
احلايل وخ�صو�صاً �أن امل�شرع �أف�صح عن ميله �إىل الت�شديد عندما زاد مقدار الغرامة.
وا�ستحدث امل�شرع يف الفقرة الثانية م��ن امل��ادة حم��ل التعليق جرمية تعديل �أو معاجلة
الت�سجيالت وال �� �ص��ور وامل���ش��اه��د بق�صد الت�شهري والإ�� �س ��اءة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص �أو االع �ت��داء على
خ�صو�صياتهم وانتهاكها ،وذلك من خالل ا�ستخدام نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل
تقنية املعلومات ،وهذه اجلرمية من اجلرائم العمدية ،ويلزم �أن يتوافر ق�صد الت�شهري والإ�ساءة
للأ�شخا�ص �أو االعتداء على خ�صو�صياتهم وانتهاكها.
وقد عاقب امل�شرع على اجلرمية املذكورة باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واح��دة والغرامة
التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .ونحن نتفق مع امل�شرع يف جعل احلد الأدنى للحب�س مدة �سنة وهو ما يتفق مع اجتاه
امل�شرع نحو الت�شديد ال��ذي يبدو من زي��ادة مقدار الغرامة ،وخ�صو�صاً �أن القا�ضي له �سلطة
تقديرية يف اجلمع بني احلب�س والغرامة �أو يف احلكم ب�إحداها فقط ،وبالتايل تكون مدة ال�سنة
منا�سبة لردع اجلاين.
المادة الثانية والعشرون

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم
وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستخدم ،بدون ت�صريح� ،أي �شبكة
معلوماتية� ،أو موقعاً �إلكرتونياً� ،أو و�سيلة تقنية معلومات لك�شف معلومات �سرية ح�صل عليها
مبنا�سبة عمله �أو ب�سببه».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة الثانية والع�شرون مو�ضوع التعليق جرمية �إف�شاء معلومات �سرية من خالل
ا�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو موقعاً �إلكرتونياً� ،أو و�سيلة تقنية معلومات ،وي�شرتط لقيام هذه
اجلرمية �أن يكون اجلاين ح�صل على املعلومات مبنا�سبة عمله �أو ب�سببه ،و�أن يكون الإف�شاء �أو
الك�شف بدون ت�صريح ممن ميلك هذا الت�صريح.
وعاقب امل�شرع على هذه اجلرمية باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل
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عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ويف �ضوء ذلك
ميلك القا�ضي �سلطة تقديرية يف حتديد مدة احلد الأق�صى للحب�س الذي من املمكن �أن ي�صل
�إىل ثالث �سنوات وفقاً للقواعد العامة ،وميلك �أي�ضاً �سلطة تقديرية يف اجلمع بني احلب�س
والغرامة �أو يف احلكم ب�إحداها فقط.
ومل يفرق امل�شرع بني ما �إذا كان اجلاين موظفاً عاماً �أو مكلفاً بخدمة عامة �أم غري
ذلك ،وكان من الأف�ضل من وجهة نظرنا �أن ت�شدد العقوبة �إذا كان اجلاين موظفاً عاماً
�أو مكلفاً بخدمة عامة؛ لأن املوظف يعد ممث ً
ال للدولة وفعله هذا ي�ؤدي �إىل اهتزاز ثقة
الأفراد يف م�ؤ�س�سات الدولة.
المادة الثالثة والعشرون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر
معلومات على �شبكة معلوماتية �أو ب�إحدى و�سائل تقنية املعلومات ،بق�صد االجتار يف الب�شر �أو
الأع�ضاء الب�شرية� ،أو التعامل فيها ب�صورة غري م�شروعة».

التعليق:

تتعلق هذه املادة حمل التعليق بجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو ن�شر معلومات على
�شبكة معلوماتية بق�صد االجتار يف الب�شر �أو يف الأع�ضاء الب�شرية ،وقد حلت هذه املادة حمل املادة
( )17من القانون القدمي التي كانت جترم �إن�شاء املواقع �أو ن�شر املعلومات على ال�شبكة املعلوماتية
�أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات بق�صد االجتار يف الأ�شخا�ص �أو ت�سهيل التعامل فيه.
وقد و�سع املر�سوم بقانون اجلديد من نطاق التجرمي؛ حيث جرم بالإ�ضافة �إىل ذلك �إدارة
موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه وو�سع من نطاق الق�صد؛ حيث �أ�ضاف �إىل ق�صد االجتار
يف الب�شر ق�صد االجت��ار يف الأع�ضاء الب�شرية� ،أو التعامل فيها ب�صورة غري م�شروعة .ومل
ين�ص املر�سوم اجلديد على ت�سهيل التعامل يف االجت��ار بالأ�شخا�ص ،ولكن لي�س معنى ذلك
عدم العقاب على ت�سهيل التعامل؛ حيث ميكن العقاب عليه وفقاً لأحكام امل�شاركة الإجرامية
باعتبارها �صورة من �صور امل�ساعدة.
وبالن�سبة للعقوبة فقد ك��ان القانون القدمي يعاقب بعقوبة ال�سجن امل�ؤقت فقط ،ولكن
املر�سوم اجلديد �أ�ضاف لعقوبة ال�سجن عقوبة الغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم
وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وبالتايل يكون للقا�ضي �سلطة تقديرية يف
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حتديد مدة ال�سجن امل�ؤقت وفقاً للقواعد العامة ((( الذي ال يقل عن ثالث �سنوات وال يزيد
على خم�س ع�شرة �سنة ،وميلك �أي�ضاً �سلطة تقديرية يف اجلمع بني ال�سجن والغرامة �أو يف
احلكم ب�إحداها فقط.
المادة الرابعة والعشرون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون
درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على �شبكة معلوماتية
�أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات للرتويج �أو التحبيذ لأي برامج �أو �أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة
�أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي �أو
الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة».

التعليق:

تن�ص املادة ( )24حمل التعليق على جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه
�أو ن�شر معلومات بق�صد الرتويج �أو التحبيذ لربامج و�أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية
�أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي �أو الإخالل بالنظام
العام �أو الآداب العامة.
وق��د حلت ه��ذه امل��ادة حمل امل��ادة ( )20من القانون القدمي وفيها و�سع امل�شرع من نطاق
التجرمي؛ حيث كان القانون القدمي يق�صر التجرمي على �إن�شاء املواقع الإلكرتونية ون�شر
املعلومات ملجموعة تدعو لت�سهيل وت��روي��ج برامج و�أف�ك��ار من �ش�أنها الإخ�ل�ال بالنظام العام
والآداب العامة.
وقد ا�ستحدث امل�شرع يف هذه املادة جرمية �إدارة موقع �إلكرتوين بق�صد الرتويج �أو التحبيذ
والت�شجيع لربامج و�أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ�ضرار
بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي؛ بالإ�ضافة �إىل الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة.
وا�ستحدث �أي�ضاً جرمية الإ�شراف على موقع �إلكرتوين لذات الأغرا�ض ال�سابقة ،وجرمية
ن�شر معلومات ل��ذات الأغ��را���ض املذكورة بالن�سبة جلرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو
الإ�شراف عليه املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
وبالن�سبة للعقوبة فقد �شدد املر�سوم العقوبة؛ حيث ن�ص على عقوبة ال�سجن امل�ؤقت بد ًال من
( )1انظر ن�ص املادة  68من قانون العقوبات االحتادي.
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احلب�س الذي كان ين�ص عليه القانون القدمي ،و�أ�ضاف �إىل عقوبة ال�سجن امل�ؤقت الغرامة التي
ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم.
ويجب على القا�ضي �أن يحكم بال�سجن والغرامة معاً؛ �أي �أن اجلمع بني العقوبتني وجوبي؛
فلي�س للقا�ضي �سلطة تقديرية يف هذا ال�ش�أن ،و�إال كان احلكم معيباً� ،أم��ا حتديد مدة ال�سجن
امل�ؤقت تخ�ضع للقواعد العامة ،وبالتايل ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة.
المادة الخامسة والعشرون

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال
جتاوز مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه
�أو ن�شر معلومات على �شبكة معلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات بق�صد االجتار �أو الرتويج
للأ�سلحة النارية �أو الذخائر �أو املتفجرات يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً».

التعليق:

ا�ستحدث املر�سوم اجلديد يف امل��ادة حمل التعليق جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين
�أو الإ�شراف عليه بق�صد االجتار �أو الرتويج للأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات .وكذلك
جرمية ن�شر معلومات لذات الق�صد املذكور ،وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً.
ون�ص املر�سوم على عقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة واح��دة ،والغرامة التي ال تقل عن
خم�سمائة �أل��ف دره��م وال جت��اوز مليون دره��م� ،أو ب��إح��دى هاتني العقوبتني ،وبالتايل يكون
للقا�ضي �سلطة تقديرية يف حتديد احلد الأق�صى ملدة احلب�س الذي ال يزيد على ثالث �سنوات
وفقاً للقواعد العامة ((( ،وميلك �أي�ضاً �سلطة تقديرية يف اجلمع بني احلب�س والغرامة �أو يف
احلكم ب�إحداها فقط.
المادة السادسة والعشرون

«يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال
جتاوز مليوين درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على
ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ،وذلك جلماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو جمعية
�أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة بق�صد ت�سهيل االت�صال بقياداتها �أو �أع�ضائها� ،أو ال�ستقطاب
( )1انظر ن�ص املادة  69من قانون العقوبات االحتادي.
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ع�ضوية لها� ،أو ترويج �أو حتبيذ �أفكارها� ،أو متويل �أن�شطتها� ،أو توفري امل�ساعدة الفعلية لها،
�أو بق�صد ن�شر �أ�ساليب ت�صنيع الأجهزة احلارقة �أو املتفجرات� ،أو �أي �أدوات �أخرى ت�ستخدم يف
الأعمال الإرهابية».

التعليق:

تتعلق املادة ( )26حمل التعليق بجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه
جلماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة ،وجرمية ن�شر
معلومات لذات الكيانات �سالفة الذكر.
وقد حلت تلك املادة حمل املادة ( )21من القانون القدمي ،وتو�سع امل�شرع يف التجرمي؛ حيث
�أ�ضاف �إىل جرمية �إن�شاء املواقع الإلكرتونية ون�شر معلومات جلماعة �إرهابية ،جرمية �إدارة
موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه.
كذلك مل يق�صر امل�شرع الأمر على اجلماعات الإرهابية كما كان احلال يف القانون القدمي
و�إمنا �أ�ضاف �إليها كيانات �أخرى حتمل م�سميات خمتلفة :جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة
غري م�شروعة .وح�سناً فعل امل�شرع و ن�ؤيده يف �إ�ضافة هذه امل�سميات حتى يكون �أي جتمع �أياً كان
م�سماه حتت طائلة القانون.
وي�شرتط لقيام هذه اجلرمية �أن يقع ال�سلوك الإجرامي بق�صد ت�سهيل االت�صال بقيادات
�أو �أع�ضاء هذه الكيانات� ،أو ا�ستقطاب ع�ضويات جديدة لها� ،أو للرتويج �أو الت�شجيع لتبني
�أفكارها� ،أو متويل �أن�شطتها� ،أو توفري امل�ساعدة الفعلية لها� ،أو �أن يقع ال�سلوك الإجرامي
بق�صد ن�شر �أ�ساليب ت�صنيع الأجهزة احلارقة �أو املتفجرات� ،أو �أي �أدوات �أخ��رى ت�ستخدم يف
الأعمال الإرهابية.
ون�ص املر�سوم بقانون على معاقبة اجلاين بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة
التي ال تقل عن مليون درهم وال جتاوز مليوين درهم .ويالحظ �أن املر�سوم قرر عقوبة ال�سجن
وو�ضع حداً �أدنى لها وهو خم�س �سنوات ،ويف هذا اجتاه نحو الت�شديد ،ن�ؤيده ،نظراً خلطورة
هذه اجلماعات وما تقوم به من �أفعال؛ حيث كانت العقوبة يف القانون القدمي هي احلب�س مدة
ال تزيد على خم�س �سنوات ،وترك احلد الأق�صى لل�سجن للقواعد العامة والذي ال يزيد عن
خم�س ع�شرة �سنة.
فاملر�سوم بقانون جعل اجلرمية جناية ،و�أ��ض��اف عقوبة الغرامة التي ال تقل عن مليون
درهم وال جتاوز مليوين درهم ،وهي مل تكن موجودة يف القانون القدمي ،واجلمع بني ال�سجن
والغرامة وجوبي فيجب على القا�ضي النطق بهما معاً و�إال كان احلكم معيباً.
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المادة السابعة والعشرون

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة
�أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه
�أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �أخرى للدعوة �أو الرتويج
جلمع التربعات بدون ترخي�ص معتمد من ال�سلطة املخت�صة».

التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة ( )27حمل التعليق جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف
عليه للدعوة �أو الرتويج جلمع التربعات ،وجرمية ن�شر معلومات للدعوة �أو الرتويج جلمع
تربعات ،وي�شرتط لقيام اجلرمية �أن يتم ذلك بدون ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة ،ويق�صد
(((
بهذه الأخرية ال�سلطات االحتادية �أو املحلية بح�سب الأحوال.
ويعاقب مرتكب هذه اجلرمية باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف
درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .ويخ�ضع حتديد مدة احلب�س
للقواعد العامة؛ �أي ال يقل عن �شهر وال يزيد على ث�لاث �سنوات .وميلك القا�ضي �سلطة
تقديرية بني احلدين الأدنى والأق�صى ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني العقوبتني �أو
احلكم ب�إحداها فقط.
المادة الثامنة والعشرون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً
�إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات
بق�صد التحري�ض على �أفعال� ،أو ن�شر �أو بث معلومات �أو �أخبار �أو ر�سوم كرتونية �أو �أي �صور
�أخرى ،من �ش�أنها تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها العليا للخطر �أو امل�سا�س بالنظام العام».

التعليق:

ا�ستحدثت هذه املادة جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه بق�صد التحري�ض
على �أفعال من �ش�أنها تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها للخطر وامل�سا�س بالنظام العام.
وا�ستحدثت �أي�ضاً جرمية ن�شر �أو بث معلومات �أو �أخبار �أو ر�سوم كرتونية �أو �أي �صور �أخرى،
( )1انظر ن�ص املادة الأوىل من املر�سوم بقانون حمل التعليق.
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من �ش�أنها تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها العليا للخطر �أو امل�سا�س بالنظام العام.
وعاقب امل�شرع على هذه اجلرمية بال�سجن امل�ؤقت ،الذي حتدد مدته وفقاً للقواعد العامة
ب�أن ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة ،بالإ�ضافة �إىل الغرامة التي ال
جت��اوز مليون دره��م .واجلمع بني ال�سجن والغرامة وجوبي و�إال يكون احلكم معيباً ،ولي�س
للقا�ضي �سلطة تقديرية يف هذا ال�ش�أن.
المادة التاسعة والعشرون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم كل من ن�شر معلومات �أو �أخبار
�أو بيانات �أو �إ�شاعات على موقع �إلكرتوين �أو �أي �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات
بق�صد ال�سخرية �أو الإ�ضرار ب�سمعة �أو هيبة �أو مكانة الدولة �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها �أو رئي�سها
�أو نائبه �أو حكام الإم��ارات �أو �أولياء عهودهم �أو نواب حكام الإم��ارات �أو علم الدولة �أو ال�سالم
الوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها الوطني �أو رموزها».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة حمل التعليق جرمية ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات ،بق�صد
ال�سخرية �أو الإ�ضرار ب�سمعة �أو هيبة �أو مكانة الدولة �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها� ،أو رئي�سها �أو نائبه،
�أو حكام الإمارات� ،أو �أولياء عهودهم� ،أو نواب حكام الإمارات� ،أو علم الدولة �أو ال�سالم الوطني �أو
�شعارها �أو ن�شيدها الوطني �أو رموزها ،وذلك من خالل الن�شر على موقع �إلكرتوين �أو �أي �شبكة
معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات.
ون�ص امل�شرع على معاقبة اجل��اين بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال جت��اوز مليون درهم،
واجلمع بني هاتني العقوبتني وجوبي و�إال كان احلكم معيباً ،ويتم حتديد مدة ال�سجن امل�ؤقت
وفقاً للقواعد العامة ،فال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة.
المادة الثالثون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤبد كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات
على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ،تهدف �أو تدعو �إىل قلب �أو تغيري نظام احلكم
يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه �أو �إىل تعطيل �أحكام الد�ستور �أو القوانني ال�سارية يف البالد �أو
املناه�ضة للمبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج �إىل �أو حر�ض على �أي من الأفعال املذكورة �أو �سهلها للغري».
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التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة حمل التعليق جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف
عليه ،وجرمية ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ،تهدف
�أو تدعو �إىل قلب �أو تغيري نظام احلكم يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه� ،أو �إىل تعطيل �أحكام
الد�ستور �أو القوانني ال�سارية يف البالد �أو املناه�ضة للمبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها
نظام احلكم يف الدولة.
وا�ستحدثت املادة �أي�ضاً جرمية الرتويج �إىل �أي من الأفعال املذكورة �أو ت�سهيلها للغري �أو
التحري�ض عليها ،ويعاقب على هذه ال�صور من ال�سلوك الإجرامي حتى ولو مل تقع جرمية
الفاعل الأ�صلي؛ �أي اجلرمية التي مت الرتويج لها �أو التحري�ض عليها �أو امل�ساعدة ب�ش�أنها.
�أما لو ا�شرتطنا وقوع جرمية الفاعل الأ�صلي ف�إن هذا الن�ص يكون تزيداً؛ لأن تطبيق �أحكام
امل�شاركة الإجرامية كانت �ست�ؤدي �إىل نف�س احلكم.
ون�ص املر�سوم بقانون على عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة؛ حيث اعتربها امل�شرع من اجلنايات.
المادة الحادية والثالثون

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �أل��ف دره��م وال جت��اوز مليون دره��م �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دعا �أو حر�ض عن طريق ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية
�أو و�سيلة تقنية معلومات �إىل عدم االنقياد �إىل القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة».
التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة حمل التعليق جرمية ال��دع��وة �أو التحري�ض على ع��دم االنقياد �إىل
القوانني والأنظمة ال�سارية ،وذلك بن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية
معلومات ،ويعاقب امل�شرع هنا على جمرد التحري�ض �أو الدعوة �إىل الأفعال �سالفة الذكر
حتى ولو مل تقع.
ون�ص امل�شرع على عقوبة احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال جتاوز مليون
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وميلك القا�ضي �سلطة تقديرية يف تقدير مدة احلب�س وفقاً
للقواعد العامة مبا ال يقل عن �شهر وال يزيد على ثالث �سنوات ،و�أي�ضاً ميلك �سلطة تقديرية
يف اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو احلكم ب�إحداها فقط.
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المادة الثانية والثالثون

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو ادار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم ال�شبكة
املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات للتخطيط �أو التنظيم �أو الرتويج �أو الدعوة ملظاهرات �أو
م�سريات �أو ما يف حكمها بدون ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة حمل التعليق جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه للتخطيط
�أو التنظيم �أو الرتويج �أو الدعوة ملظاهرات �أو م�سريات �أو ما يف حكمها ،وجرمية ا�ستخدام ال�شبكة
املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات للتخطيط �أو التنظيم �أو الرتويج �أو الدعوة ملظاهرات �أو
م�سريات �أو ما يف حكمها بدون ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة االحتادية �أو املحلية.
ون�ص امل�شرع على معاقبة اجلاين باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم
وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني
عقوبتي احلب�س والغرامة� ،أو احلكم ب�إحداها فقط ومدة احلب�س حتدد وفقاً للقواعد العامة،
وبالتايل ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات.
المادة الثالثة والثالثون

«يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية
�أو و�سيلة تقنية معلومات لالجتار بالآثار �أو التحف الفنية يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً».

التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة حمل التعليق جرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إل�ك�تروين �أو الإ��ش��راف عليه
لالجتار بالآثار �أو التحف الفنية ،وجرمية ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية املعلومات
لالجتار بالآثار �أو التحف الفنية ،ويكون ذلك يف غري الأحوال التي ي�سمح بها القانون.
ويعاقب على هذه اجلرمية باحلب�س ،ال��ذي يخ�ضع يف حتديد مدته للقواعد العامة؛ �أي
ال يقل عن �شهر وال يزيد على ثالث �سنوات والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم
وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني
عقوبتي احلب�س والغرامة� ،أو احلكم ب�إحداها فقط.
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المادة الرابعة والثالثون

«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من انتفع �أو �سهل للغري بغري وجه
حق االنتفاع بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث امل�سموعة �أو املرئية ،وذلك عن طريق ال�شبكة
املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة حمل التعليق جرمية االنتفاع بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث امل�سموعة
�أو املرئية ،وجرمية الت�سهيل للغري االنتفاع بدون وجه حق ،وذلك من خالل ال�شبكة املعلوماتية
�أو و�سيلة تقنية معلومات.
وامل�شرع يف هذه املادة �ساوى يف العقاب بني اجلاين الذي يرتكب فعل االنتقاع وبني ال�شخ�ص
الذي ي�سهل االنتفاع للغري ،وبدون هذا الن�ص كان ال�شخ�ص الذي ي�سهل االنتفاع للغري �سيعاقب
وفقاً لأحكام امل�شاركة الإجرامية ،وهذا ي�ستلزم وقوع جرمية الفاعل الأ�صلي؛ �أي انتفاع الغري
لكي يعاقب.
ويعاقب اجل��اين باحلب�س م��دة ال تقل عن �سنة واح��دة والغرامة التي ال تقل عن مائتني
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .وحدد امل�شرع احلد
الأدنى للحب�س ب�سنة واحدة واحلد الأق�صى يتم حتديده وفقاً للقواعد العامة؛ �أي ال يزيد على
ثالث �سنوات .وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو احلكم
ب�إحداها فقط.
المادة الخامسة والثالثون

«مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال
تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
ارتكب عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �أو على موقع �إلكرتوين� ،إحدى
اجلرائم التالية:
 - 1الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر الإ�سالمية.
 - 2الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر املقررة يف الأديان الأخرى متى كانت هذه املقد�سات
وال�شعائر م�صونة وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
� - 3سب �أحد الأديان ال�سماوية املعرتف بها.
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 - 4حت�سني املعا�صي �أو احل�ض عليها �أو الرتويج لها.
و�إذا ت�ضمنت اجلرمية �إ�ساءة للذات الإلهية �أو لذات الر�سل والأنبياء �أو كانت مناه�ضة للدين
الإ�سالمي �أو جرحاً للأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها� ،أو ناه�ض �أو جرح ما علم من �شعائر
و�أحكام الدين الإ�سالمي بال�ضرورة� ،أو نال من الدين الإ�سالمي� ،أو ب�شر بغريه �أو دعا �إىل
مذهب �أو فكرة تنطوي على �شيء مما تقدم �أو حبذ لذلك �أو روج له ،فيعاقب بال�سجن مدة ال
تزيد على �سبع (� )7سنوات».

التعليق:

حلت امل��ادة حمل التعليق حمل امل��ادة ( )15من القانون القدمي ،وقد ن�صت الفقرة الأوىل
منها على �أرب��ع جرائم كانت موجودة يف القانون القدمي ،وهي جرائم الإ�ساءة �إىل املقد�سات
وال�شعائر والأديان و�سبها وحت�سني املعا�صي �أو احل�ض عليها �أو الرتويج لها عن طريق ال�شبكة
املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �أو موقع �إلكرتوين ،وقررت لها عقوبة احلب�س ،والغرامة
مثلما كان الأمر يف الن�ص القدمي الذي كان يرتك حتديدهما للقواعد العامة.
ولكن املر�سوم بقانون ح��دد الغرامة ب��أال تقل عن مائتني وخم�سني �أل��ف دره��م وال جتاوز
مليون درهم ،وترك حتديد مدة احلب�س للقواعد العامة ،وللقا�ضي �سلطة تقديرية يف اجلمع
بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو احلكم ب�إحداها فقط ،وله �سلطة تقديرية �أي�ضاً فيما بني
احلدين الأدنى والأق�صى للحب�س.
و�إذا كانت اجلرمية مناه�ضة للدين الإ�سالمي �أو ت�ضمنت جرحاً للأ�س�س واملبادئ التي يقوم
عليها� ،أو مناه�ضة �أو جارحة ملا علم من �شعائر و�أحكام الدين الإ�سالمي بال�ضرورة� ،أو تنال من
الدين الإ�سالمي� ،أو تب�شر بغريه �أو دعا �إىل مذهب �أو فكرة تنطوي على �شيء مما تقدم �أو حبذ
لذلك �أو روج له ،فيعاقب اجلاين بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات ،وهذا ما كان ين�ص
عليه القانون القدمي.
وا�ستحدثت الفقرة الثانية من املادة حمل التعليق حالة انطواء اجلرمية على �إ�ساءة للذات
الإلهية �أو لذات الر�سل والأنبياء ،ومعاقبة اجلاين بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات؛ �أي
�أن القانون يعتربها جناية.
و ُيق�صد بالإ�ساءة كل تعبري متعمد عن �أي �شخ�ص �أو كيان يعتربه ال�شخ�ص العادي مهيناً �أو
(((
ما�ساً ب�شرف �أو كرامة ذلك ال�شخ�ص �أو الكيان.
( )1انظر املادة الأوىل من املر�سوم بقانون حمل القراءة.
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المادة السادسة والثالثون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر
معلومات على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات ،لالجتار �أو الرتويج للمخدرات
�أو امل�ؤثرات العقلية وما يف حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل التعامل فيها يف غري الأحوال
امل�صرح بها قانوناً».

التعليق:

تتعلق هذه املادة بجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه �أو ن�شر معلومات لالجتار
�أو الرتويج للمخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية وما يف حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل التعامل فيها.
وقد حلت هذه املادة حمل املادة ( )18من القانون القدمي ،و�أ�ضاف امل�شرع جرمية �إدارة موقع
�إلكرتوين ،وجرمية الإ�شراف على موقع �إلكرتوين لالجتار �أو الرتويج للمخدرات �أو امل�ؤثرات
العقلية وما يف حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل التعامل فيها يف غري الأحوال التي ي�سمح
بها القانون ،كذلك �أ�ضاف جرمية ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية
معلومات ،لالجتار يف املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية وما يف حكمها �أو كيفية تعاطيها.
هذا بالإ�ضافة �إىل ما كان ين�ص عليه القانون القدمي من جرائم �إن�شاء موقع �إلكرتوين،
ون�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات ،بق�صد ترويج املخدرات �أو
امل�ؤثرات العقلية وما يف حكمها �أو ت�سهيل التعامل فيها يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً.
وق��د ن�ص املر�سوم بقانون على معاقبة اجل��اين بال�سجن امل��ؤق��ت وال�غ��رام��ة .ويالحظ �أن
املر�سوم �أبقى على العقوبة ال�سالبة للحرية ،وهي ال�سجن امل�ؤقت ،كما كانت يف القانون القدمي،
وحتدد مدتها وفقاً للقواعد العامة؛ �أي ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة
�سنة .ولكنه �أ�ضاف عقوبة الغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم
وجعلها تخريية؛ فللقا�ضي �سلطة تقديرية يف حتديد مدة عقوبة ال�سجن ويف اجلمع بينها وبني
الغرامة �أو احلكم ب�إحداها فقط.
المادة السابعة والثالثون

«مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون غ�سل الأموال ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد
على �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم كل
من �أتى عمداً ،با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية
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املعلومات� ،أي من الأفعال الآتية:
 - 1حتويل الأموال غري امل�شروعة �أو نقلها �أو �إيداعها بق�صد �إخفاء �أو متويه امل�صدر غري
امل�شروع لها.
� - 2إخفاء �أو متويه حقيقة الأموال غري امل�شروعة �أو م�صدرها �أو حركتها �أو احلقوق املتعلقة
بها �أو ملكيتها.
 - 3اكت�ساب �أو حيازة �أو ا�ستخدام الأموال غري امل�شروعة مع العلم بعدم م�شروعية م�صدرها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات
على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات لت�سهيل ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص
عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة �أو للتحري�ض عليها».

التعليق:

تتعلق امل��ادة ( )37بجرمية غ�سل الأم��وال غري امل�شروعة ،وقد حلت هذه امل��ادة حمل املادة
( )19من القانون القدمي ،وا�ستحدثت يف البند الأول من الفقرة الأوىل جرمية �إيداع �أموال
غري م�شروعة بق�صد �إخفاء �أو متويه امل�صدر غري امل�شروع لها ،وا�ستحدثت �أي�ضاً يف البند الثاين
جرمية �إخفاء �أو متويه حقيقة الأموال غري امل�شروعة ،وجرمية �إخفاء �أو متويه احلقوق املتعلقة
بالأموال غري امل�شروعة ،وجرمية �إخفاء �أو متويه ملكية الأمور غري امل�شروعة.
وا�ستحدثت الفقرة الثانية جرمية �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه لت�سهيل ارتكاب
�أي من الأف�ع��ال املن�صو�ص عليها يف البنود الثالثة من الفقرة الأوىل �أو التحري�ض عليها،
وجرمية ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات لت�سهيل ارتكاب �أي
من الأفعال املن�صو�ص عليها يف البنود الثالثة من الفقرة الأوىل �أو التحري�ض عليها.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل جرائم حتويل �أو نقل �أو اكت�ساب �أو حيازة �أو ا�ستخدام الأم��وال غري
امل�شروعة التي كان ين�ص عليها القانون القدمي.
وقد اعترب املر�سوم اجلديد املحر�ض وامل�ساعد فاع ً
ال �أ�صلياً خروجاً على القواعد العامة يف
امل�شاركة الإجرامية؛ حيث يعاقب بعقوبة الفاعل الأ�صلي الذي يرتكب ال�سلوك املادي للجرمية،
حتى ولو مل تقع جرمية الفاعل الأ�صلي.
و�أبقى املر�سوم بقانون على عقوبة احلب�س كما كانت يف القانون القدمي؛ حيث يعاقب اجلاين
باحلب�س مدة ال تزيد على �سبع �سنوات ويحدد احلد الأدنى وفقاً للقواعد العامة؛ حيث ميكن
�أن ي�صل �إىل �شهر واحد فقط ،و�شدد عقوبة الغرامة فجعلها ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم
وال جتاوز مليوين درهم.
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وال ميلك القا�ضي �سلطة تقديرية ب�ش�أن اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو احلكم
ب�إحداها فقط ،فاجلمع بني العقوبتني وجوبي و�إال كان احلكم معيباً.
المادة الثامنة والثالثون

«يعاقب بال�سجن امل�ؤقت كل من قدم �إىل �أي منظمات �أو م�ؤ�س�سات �أو هيئات �أو �أي كيانات
�أخ��رى معلومات غري �صحيحة �أو غري دقيقة �أو م�ضللة ،وك��ان من �ش�أنها الإ��ض��رار مب�صالح
الدولة� ،أو الإ�ساءة �إىل �سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها ،وذلك با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو
�إحدى و�سائل تقنية املعلومات».

التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة حمل التعليق جرمية تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو غري دقيقة �أو
م�ضللة ،من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح الدولة� ،أو الإ�ساءة �إىل �سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها ،وذلك
با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
وقد ن�ص امل�شرع على عقوبة وحيدة لهذه اجلرمية هي ال�سجن امل�ؤقت ،وبالتايل لي�س �أمام
القا�ضي �إال احلكم بها يف حالة الإدان��ة ،فهو ال يتمتع ب�سلطة تقديرية ب�ش�أنها .ولكنه يتمتع
ب�سلطة تقديرية بالن�سبة ملدتها ،فاحلد الأدنى لها ثالث �سنوات واحلد الأق�صى خم�س ع�شرة
�سنة وذلك وفقاً للقواعد العامة.
ويعاقب اجلاين عن اجلرمية حتى مل حتدث بالفعل �أ�ضراراً مب�صالح الدولة �أو الإ�ساءة �إىل
�سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها ما دام �سلوك اجلاين من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل ذلك.
المادة التاسعة والثالثون

«يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �أي مالك �أو م�شغل ملوقع �إلكرتوين
�أو �شبكة معلوماتية خزن �أو �أتاح متعمداً �أي حمتوى غري قانوين ،مع علمه بذلك� ،أو مل يبادر
ب�إزالة �أو منع الدخول �إىل هذا املحتوى غري القانوين خالل املهلة املحددة يف الإ�شعار اخلطي
امل��وج��ه ل��ه م��ن اجل�ه��ات املخت�صة وال��ذي يفيد بعدم قانونية املحتوى و�أن��ه متاح على املوقع
الإلكرتوين �أو �شبكة املعلوماتية».

التعليق:

ا�ستحدثت املادة حمل التعليق جرمية تخزين حمتوى غري قانوين ،وجرمية �إتاحة حمتوى
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غري قانوين ،وجرمية عدم املبادرة �إىل �إزالة املحتوى غري القانوين ،وجرمية منع الدخول �إىل
املحتوى غري القانوين خالل املهلة املحددة من اجلهات املخت�صة.
و�أ�سند امل�شرع امل�سئولية عن هذه اجلرائم �إىل مالك �أو م�شغل املوقع �أو ال�شبكة املعلوماتية،
ون�ص على عقوبة احلب�س وترك حتديد مدته للقواعد العامة يف املادة ( )69من قانون العقوبات
االحت��ادي ،وبالتايل ال تقل عن �شهر واح��د فقط وال تزيد على ث�لاث �سنوات ،بالإ�ضافة �إىل
عقوبة الغرامة وترك حتديدها �أي�ضاً للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ( )71قانون
العقوبات االحت��ادي ،وبالتاىل ال تقل عن مائة دره��م وال تزيد على ثالثني �أل��ف دره��م؛ حيث
�إن اجلرمية جنحة .وللقا�ضي �سلطة تقديرية ب�ش�أن اجلمع بني عقوبتي احلب�س والغرامة �أو
احلكم ب�إحداها فقط ،فاجلمع بني العقوبتني لي�س وجوبياً ،ويف حالة حكم القا�ضي ب�إحدى
العقوبتني يكون حكمه �صحيحاً.
المادة األربعون

«يعاقب على ال�شروع يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم بقانون بن�صف العقوبة
املقررة للجرمية التامة».

التعليق:

ا�ستحدثت امل��ادة ( )40حمل التعليق من املر�سوم بقانون العقاب على ال�شروع يف اجلنح
املن�صو�ص عليها فيه ،ورود هذا الن�ص بالن�سبة لل�شروع يف اجلنح كان �ضرورياً؛ حيث ال عقاب
على ال�شروع فيها �إال �إذا ن�ص القانون� ،أما ال�شروع يف اجلنايات فال يحتاج �إىل مثل هذا الن�ص
لكي يعاقب على ال�شروع فيها.
ون�ص امل�شرع على عقاب اجلاين الذي يقف ن�شاطه عند حد ال�شروع بن�صف العقوبة املن�صو�ص
عليها للجرمية التامة ،وهذا الن�ص مل يكن موجوداً يف القانون القدمي ،وبالتايل كان ال ميكن
العقاب على ال�شروع يف الكثري من اجلرائم التي كان ين�ص عليها؛ لأنها من اجلنح (((.
المادة الحادية واألربعون

«مع عدم الإخ�لال بحقوق الغري ح�سني النية يحكم يف جميع الأح��وال مب�صادرة الأجهزة
( )1انظر ن�ص املادة  36من قانون العقوبات االحتادي التي تن�ص على �أنه يحدد القانون اجلنح التي يعاقب على ال�شروع فيها وكذلك
عقوبة هذا ال�شروع.
قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الإماراتي اجلديد
179

�أو الربامج �أو الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم
بقانون �أو الأموال املتح�صلة منها� ،أو مبحو املعلومات �أو البيانات �أو �إعدامها ،كما يحكم ب�إغالق
املحل �أو املوقع ال��ذي يرتكب فيه �أي من هذه اجلرائم ،وذل��ك �إم��ا �إغالقاً كلياً �أو للمدة التي
تقدرها املحكمة».

التعليق:

حلت املادة ( )41من املر�سوم بقانون حمل املادة ( )24من القانون القدمي ،وتتعلق بالعقوبات
الفرعية التي تلحق بالعقوبة الأ�صلية؛ حيث ن�صت على امل�صادرة ،وحمو �أو �إعدام املعلومات �أو
البيانات ،و�إغالق املحل �أو املوقع الذي ترتكب فيه اجلرمية.
وا�ستحدث املر�سوم حمو املعلومات �أو البيانات �أو �إعدامها ،ووفقاً لعبارة الن�ص ،ف�إن حمو
البيانات �أو املعلومات �أو �إعدامها يكون على �سبيل التخيري مع امل�صادرة ،فالقا�ضي �إما يحكم
بامل�صادرة �أو باملحو والإعدام.
وبالن�سبة لإغالق املحل �أو املوقع الذي ترتكب فيه �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
املر�سوم بقانون ،فقد �أطلقه املر�سوم ،ومل ي�شرتط لذلك �أن تكون اجلرمية ارتكبت بعلم
املالك؛ حيث كان ي�شرتط ذلك القانون القدمي .ومن وجهة نظرنا كنا نف�ضل بقاء هذا
ال�شرط ،و�أن يكون الإغالق يف حالة ارتكاب اجلرمية بعلم مالك املوقع �أو املحل؛ لأنه قد
يكون ح�سن النية وال يعلم بارتكاب اجلرمية ،والإغ�لاق قد يكون كلياً ،وقد يكون جزئياً
وتقدر ذلك املحكمة .هذا بالإ�ضافة �إىل م�صادرة الأجهزة �أو الربامج �أو الو�سائل امل�ستخدمة
يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيه �أو الأموال املتح�صلة منها ،والتي كان ين�ص
عليها القانون القدمي.
وقد �أورد امل�شرع حتفظاً هو عدم الإخالل بحقوق الغري ح�سني النية ،وهذا التحفظ حت�سباً
لأن تكون الأ�شياء �أو الأدوات حمل امل�صادرة ملكاً لأ�شخا�ص �آخرين غري مرتكب اجلرمية ،وال
يعلمون باجلرمية؛ وبالتايل يكون من الظلم م�صادرتها ،ولذلك حتفظ امل�شرع ب�ش�أن ه�ؤالء ومل
يجز امل�صادرة يف هذه احلالة.
المادة الثانية واألربعون

«تق�ضي املحكمة ب�إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة الرتكاب �أي جرمية من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها».
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التعليق:

حلت املادة ( )42من املر�سوم بقانون حمل املادة ( )25من القانون القدمي ،واجته امل�شرع
نحو الت�شديد على اجل��اين ب�ش�أن الإب�ع��اد؛ حيث �أوج��ب الإبعاد يف حالة احلكم ب��الإدان��ة عن
جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون� ،سواء �صدر احلكم بعقوبة �سالبة
للحرية  -ال�سجن �أو احلب�س � -أو بعقوبة الغرامة .ويبدو وجه الت�شديد يف �أن القانون القدمي
كان يوجب الإبعاد يف حالة �صدور احلكم باحلب�س فقط ،وبالتايل كان ال يجوز الإبعاد يف حالة
احلكم بالغرامة.
وبطبيعة احلال ،ف�إن الإبعاد يكون للأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة الرتكاب �أي جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون ،ويكون بعد تنفيذ العقوبة الأ�صلية املحكوم بها.
من وجهة نظرنا كنا نف�ضل �أن يظل الإبعاد مرتبطاً بالعقوبة ال�سالبة للحرية� ،أو على الأقل
يكون جوازياً ،ويكون للقا�ضي �سلطة تقدير احلكم بالإبعاد �أو االكتفاء بالعقوبات الأ�صلية،
وخ�صو�صاً �أن غالبية اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم من نوعية اجلنح.
المادة الثالثة واألربعون

«مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون يجوز للمحكمة �أن ت�أمر
بو�ضع املحكوم عليه حتت الإ�شراف �أو املراقبة �أو حرمانه من ا�ستخدام �أي �شبكة معلوماتية� ،أو
نظام املعلومات الإلكرتوين� ،أو �أي و�سيلة تقنية معلومات �أخرى� ،أو و�ضعه يف م�أوى عالجي �أو
مركز ت�أهيل للمدة التي تراها املحكمة منا�سبة».

التعليق:

تتعلق امل��ادة ( )43حمل التعليق مبجموعة من التدابري التي يجوز للمحكمة احلكم بها؛
حيث ا�ستحدثت هذه املادة جمموعة من التدابري ،للمحكمة �أن تق�ضي بها بالإ�ضافة للعقوبة
الأ�صلية؛ فقد ن�ص على تدبري و�ضع املحكوم عليه حتت الإ�شراف �أو املراقبة ،وتدبري حرمانه
من ا�ستخدام �أي �شبكة معلوماتية� ،أو نظام املعلومات الإلكرتوين� ،أو �أي و�سيلة تقنية معلومات
�أخرى ،وتدبري و�ضعه يف م�أوى عالجي �أو مركز ت�أهيل للمدة التي تراها املحكمة منا�سبة.
ويتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية بالن�سبة للتدابري امل��ذك��ورة ،يق�ضي بها �أو ال يق�ضي،
ف�إن حكمه يكون �صحيحاً لأنها جوازية ،وال�سلطة التقديرية للقا�ضي تكون من حيث احلكم
بالتدبري ومن حيث مدته.
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المادة الرابعة واألربعون

«تعترب اجلرائم الواردة يف املواد ( )38( ،)30( ،)29( ،)28( ،)26( ،)24( ،)4من هذا املر�سوم
بقانون من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة.
كما تعترب من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة� ،أي جرمية من�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم
بقانون �إذا ارتكبت حل�ساب �أو مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية
�أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة».

التعليق:

تتعلق املادة ( )44من املر�سوم بقانون بجرائم مت�س �أمن الدولة ،وقد و�سعت هذه املادة من نطاق
اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة؛ حيث اعتربت منها :جرمية الدخول بدون ت�صريح �إىل موقع �إلكرتوين،
�أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات� ،سواء كان الدخول ،بق�صد
احل�صول على بيانات حكومية� ،أو معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية� ،أو جتارية� ،أو اقت�صادية (((.
وجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه �أو ن�شر معلومات بق�صد الرتويج �أو
التحبيذ لربامج و�أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ�ضرار
بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي �أو الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة (((.
وجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه جلماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو
جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة ،وجرمية ن�شر معلومات لذات الكيانات �سالفة الذكر (((.
وجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ�شراف عليه بق�صد التحري�ض على �أفعال من
�ش�أنها تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها للخطر وامل�سا�س بالنظام العام ،وجرمية ن�شر معلومات
�أو ر�سوم �أو �أخبار من �ش�أنها تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها للخطر وامل�سا�س بالنظام العام (((.
وجرمية ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات بق�صد ال�سخرية �أو الإ�ضرار ب�سمعة �أو
هيبة �أو مكانة الدولة �أو �أي م�ؤ�س�ساتها �أو رئي�سها �أو نائبه �أو حكام الإمارات �أو �أولياء عهودهم �أو
نواب حكام الإمارات �أو علم الدولة �أو ال�سالم الوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها الوطني �أو رموزها،
وذلك من خالل الن�شر على موقع �إلكرتوين �أو �أي �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات(((.
( )1انظر املادة الرابعة من املر�سوم بقانون.
( )2انظر املادة ( )24من املر�سوم بقانون.
( )3انظر املادة ( )26من املر�سوم بقانون.
( )4انظر ن�ص املادة ( )28من املر�سوم بقانون.
( )5انظر ن�ص املادة ( )29من املر�سوم بقانون.
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وجرمية �إن�شاء �أو �إدارة موقع �إلكرتوين �أو الإ��ش��راف عليه ،وجرمية ن�شر معلومات على
ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ،تهدف �أو تدعو �إىل قلب �أو تغيري نظام احلكم
يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه �أو �إىل تعطيل �أحكام الد�ستور �أو القوانني ال�سارية يف البالد �أو
املناه�ضة للمبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة ،وجرمية الرتويج �إىل �أي
من الأفعال املذكورة �أو ت�سهيلها للغري �أو التحري�ض عليها (((.
وجرمية تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو غري دقيقة �أو م�ضللة ،من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح
الدولة� ،أو الإ�ساءة �إىل �سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها ،وذلك با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو
�إحدى و�سائل تقنية املعلومات (((.
ون�صت الفقرة الثانية من هذه املادة على �أن �أي جرمية من�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون
عندما يرتكبها اجلاين حل�ساب �أو مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية
�أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة تعترب من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة .وهذا اجتاه حممود من
امل�شرع ن�ؤيده لأن هذه النوعية من اجلرائم على درجة كبرية من اخلطورة وتهدد امل�صالح العليا
للدولة .وتطبق على تلك اجلرائم ال�سابق ذكرها الأحكام املتعلقة بجرائم �أمن الدولة.
المادة الخامسة واألربعون

«تق�ضي املحكمة ،بناء على طلب من النائب العام ،بتخفيف العقوبة �أو بالإعفاء منها ،عمن
�أدىل من اجلناة �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية مبعلومات تتعلق ب�أي جرمية من اجلرائم
املتعلقة ب�أمن الدولة وفقاً لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،متى �أدى ذلك �إىل الك�شف عن اجلرمية
ومرتكبيها �أو �إثباتها عليهم �أو القب�ض على �أحدهم».

التعليق:

ا�ستحدث املر�سوم بقانون املادة ( ،)45والتي تتعلق بتخفيف العقاب �أو الإعفاء منه يف حالة
�إدالء اجلاين مبعلومات تتعلق بجرمية من اجلرائم التي تتعلق ب�أمن الدولة واملن�صو�ص عليها
يف هذا املر�سوم بقانون ،ويكون الإدالء باملعلومات �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإداري��ة ،ولكن
امل�شرع ا�شرتط �أن ي��ؤدي الإدالء باملعلومات �إىل الك�شف عن اجلرمية ومرتكبيها� ،أو �إثباتها
عليهم� ،أو القب�ض على �أحدهم.
( )1انظر ن�ص املادة ( )30من املر�سوم بقانون.
( )2انظر ن�ص املادة ( )38من املر�سوم بقانون.
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ومل يبني املر�سوم احلاالت التي تق�ضي فيها املحكمة بالإعفاء واحلاالت التي تق�ضي فيها
بالتخفيف ،وترك هذه امل�س�ألة لتقدير قا�ضي املو�ضوع ،ولكنه مل يرتك للقا�ضي تقدير احلكم
بالتخفيف �أو الإع�ف��اء من عدمه عند توافر �إح��دى احل��االت املن�صو�ص عليها؛ فالأمر لي�س
جوازياً بالن�سبة للقا�ضي.
وك��ان الأف�ضل من وجهة نظرنا �أن يحدد امل�شرع ح��االت الإع�ف��اء وتكون �إذا �أدىل اجلاين
باملعلومات �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإداري��ة قبل البدء يف ارتكاب اجلرمية� ،أو بعد تنفيذ
اجلرمية وقبل الك�شف عنها �أو الك�شف عن مرتكبيها ،وقبل البدء يف التحقيق.
وتكون حاالت التخفيف �إذا �أدىل اجلاين باملعلومات �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية بعد
الك�شف عن اجلرمية و�أثناء التحقيق �أو املحاكمة و�سهل ذلك لل�سلطات املخت�صة �إثبات اجلرمية،
�أو القب�ض على باقي اجلناة �أو �أحدهم.
ويلزم لكي يق�ضي القا�ضي بالإعفاء �أو التخفيف �أن يطلب ذلك النائب العام ،مع مالحظة �أن
الن�ص ق�صر الإعفاء �أو التخفيف على اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة وفقاً لأحكام هذا املر�سوم بقانون.
وكنا نف�ضل �أن ي�سري احلكم على كافة اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم مت�شياً مع
علة هذا الإعفاء �أو التخفيف ،وهي �أن الذي يديل مبعلومات لل�سلطات يقدم للمجتمع خدمة
هي متكني ال�سلطات من العلم باجلرمية وب�أدلتها كي تتخذ الإجراءات القانونية يف �ش�أنها .كما
�أنه يوفر عليها اجلهد والوقت واملال وي�شجع اجلناة على عدم اال�ستمرار يف الإجرام ،وبالتايل
ي�ستحق �أن يكاف�أ على ذلك بالإعفاء �أو التخفيف من العقوبة.
المادة السادسة واألربعون

«يعد ظرفاً م�شدداً ا�ستخدام �شبكة املعلومات �أو الإنرتنت �أو �أي نظام معلوماتي �إلكرتوين �أو
موقع �إلكرتوين �أو و�سيلة تقنية معلومات عند ارتكاب �أي جرمية مل ين�ص عليها هذا املر�سوم بقانون.
كما يعد ظرفاً م�شدداً ارتكاب �أي جرمية من�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون حل�ساب �أو
مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة».

التعليق:

ا�ستحدث املر�سوم بقانون ه��ذه امل��ادة التي اعتربت و�سيلة ارتكاب اجلرمية ظرفاً م�شدداً
للعقاب ،ففي حالة ارتكاب �أي جرائم �أخرى غري التي ورد الن�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون،
من خالل ا�ستخدام �شبكة املعلومات �أو الإنرتنت �أو �أي نظام معلوماتي �إلكرتوين �أو موقع
�إلكرتوين �أو و�سيلة تقنية معلومات ،ف�إن ذلك يعد ظرفاً م�شدداً.
الدكتـور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
184

�أم��ا اجلرائم التي ورد الن�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون فعندما ُترتكب حل�ساب �أو مل�صلحة
دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة ،ف�إن ذلك
يعد ظرفاً م�شدداً .وبالتايل تطبق القواعد العامة يف الت�شديد التي تقررها املادة ( )103من قانون
العقوبات االحتادي لدولة الإمارات ((( والتي تن�ص على �أنه �إذا توافر يف اجلرمية ظرف م�شدد.
وكانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال للجرمية هي الغرامة ف�إنه يجوز للمحكمة م�ضاعفة حدها
الأق�صى �أو احلكم باحلب�س .و�إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال هي احلب�س يجوز لها م�ضاعفة
حدها الأق�صى .و�إذا كانت العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال هي ال�سجن امل�ؤقت الذي يقل حده الأق�صى عن
خم�س ع�شرة �سنة جاز للمحكمة الو�صول بالعقوبة �إىل هذا احلد .و�إذا كانت العقوبة املقررة
�أ�ص ً
ال هي ال�سجن امل�ؤقت الذي ي�صل �إىل حده الأق�صى جاز للمحكمة �أن ت�ستبدل بها ال�سجن
امل�ؤبد .وت�شديد العقاب يف حالة توافر الظرف امل�شدد يعد �أم��راً جوازياً للمحكمة ،ويف حالة
حكمها دون ت�شديد ف�إن احلكم يكون �صحيحاً.
المادة السابعة واألربعون

«م��ع ع��دم الإخل��ال ب�أحكام الف�صل الثاين من الباب الثاين من الكتاب الأول من قانون
العقوبات ،ت�سري �أحكام هذا املر�سوم بقانون على كل من ارتكب �إحدى اجلرائم الواردة به خارج
الدولة� ،إذا كان حملها نظام معلوماتي �إلكرتوين �أو �شبكة معلوماتية �أو موقع �إلكرتوين �أو
و�سيلة تقنية معلومات خا�صة باحلكومة االحتادية �أو �إحدى احلكومات املحلية لإمارات الدولة
�أو �إحدى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة اململوكة لأي منهما».

التعليق:

تتعلق املادة ( )47بنطاق �سريان �أحكام هذا املر�سوم بقانون؛ حيث حددت هذه املادة نطاق
تطبيقه ،فقررت تطبيق �أحكامه على كل �شخ�ص �أياً كانت جن�سيته يرتكب جرمية من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فيه خارج الدولة� ،إذا كان حملها نظام معلوماتي �إلكرتوين �أو �شبكة معلوماتية
�أو موقع �إلكرتوين �أو و�سيلة تقنية معلومات تخ�ص احلكومة االحتادية �أو �إحدى احلكومات
املحلية لإمارات الدولة �أو تخ�ص �إحدى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة اململوكة للحكومة االحتادية
�أو لإحدى احلكومات املحلية لإمارات الدولة.
( )1عدل ن�ص املادة  103مبوجب املادة الأوىل من القانون االحتادي رقم  2005/34تاريخ 2005/12/24م .ومبوجب املادة الأوىل من
القانون االحتادي رقم  2006/52تاريخ 2006/12/14م.
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وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون العقوبات االحتادي لدولة الإمارات املتعلقة ب�سريانه من
حيث املكان والأ�شخا�ص ،وبالتايل ت�ضاف هذه اجلرائم �إىل طائفة اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )20من قانون العقوبات االحتادي.
المادة الثامنة واألربعون

«ال يخل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص
عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر».

التعليق:

حلت املادة ( )48حمل املادة ( )26من القانون القدمي وهي بذات امل�ضمون.
المادة التاسعة واألربعون

«يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل �صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،وعلى ال�سلطات
املحلية بالإمارات تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفني لتمكينهم من القيام بعملهم».

التعليق:

حلت املادة ( )49حمل املادة ( )27من القانون القدمي ،وقد غاير املر�سوم اجلديد يف ال�صياغة
ويف مهمة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،حيث ن�ص املر�سوم على �أن دور م�أمور ال�ضبط هو �إثبات
الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،يف حني كان ين�ص القانون القدمي
على �أن دوره��م هو �ضبط اجلرائم واملخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام القانون .ويالحظ
على هذا الن�ص �أنه مل ي�أت بتف�صيالت ب�ش�أن الإجراءات التي يجب اتباعها بخ�صو�ص اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون ،وبالتايل ف�إن �أحكام قانون الإج��راءات اجلزائية االحتادي
هي التي تطبق يف هذا ال�صدد وكنا ن�أمل �أن ين�ص على بع�ض الإجراءات التي تتفق وطبيعة هذه
النوعية من اجلرائم وخ�صو�صاً يف جمال التفتي�ش؛ لأن مرتكبي هذه النوعية من اجلرائم
لديهم القدرة على �إخفاء �أدلتها يف فرتة زمنية ق�صرية جداً.
ويف النهاية ،هذا اجتهادنا ،ومن جاءنا ب�أف�ضل منه قبلناه.
الدكتـور عبد الرازق املوايف عبد اللطيف
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�أ�ضواء على ن�صو�ص املر�سوم
بقانون احتادي رقم  4ل�سنة 2012
يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية

األستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبوزيد
�أ�ستاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�ضائي

تنويه

 - 1حيثما ترد عبارة املر�سوم بقانون دون حتديد يكون املق�صود هو املر�سوم بقانون احتادي
رقم  4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدينة عن الأ�ضرار النووية.
 - 2حيثما ترد عبارة اتفاقية فيينا دون حتديد ،يكون املق�صود اتفاقية فيينا ل�سنة 1997
ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدينة عن الأ�ضرار النووية .ويق�صد بها حتديداً الن�ص املوحد التفاقية فيينا
لعام  1963املعدلة واملرفقة بربوتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار
النووية امل�ؤرخة يف � /12سبتمرب 1997م.
مقدمة

من امل�ؤكد �أن ا�ستخدام الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية له فوائد علمية واقت�صادية وتقنية،
ولذا كان البد من تنظيم القطاع النووي داخل الدولة للأغرا�ض ال�سلمية ب�شكل ح�صري ،ويف �إطار
يتفق مع ال�سيا�سة العامة للدولة يف تقييم و�إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية ال�سلمية ،ويف
�ضوء املعاهدات واالتفاقات الدولية املعنية والتي تكون الدولة طرفاً فيها .ومن هنا كان املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2009يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية .والذي مبوجبه
مت �إن�شاء هيئة عامة ت�سمى «الهيئة االحتادية للرقابة النووية» لتعمل على تنظيم القطاع النووي
يف الدولة للأغرا�ض ال�سلمية فقط ،وحتقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإ�شعاعات.
ومن املعلوم �أن ا�ستخدام الطاقة النووية يحمل العديد من املخاطر التي ميتد ت�أثريها على
الإن�سان وعلى امل��وارد الطبيعية التي هي يف خدمته من هواء وماء وتربة ونبات وحيوان ،وما
حادث ت�سرب الإ�شعاعات من مفاعل ت�شرينوبل يف االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ببعيد عن الذاكرة.
ول��ذا كان البد �أن ي�صاحب هذا املر�سوم بقانون ،ال��ذي و�ضع تنظيماً لال�ستخدام ال�سلمي
للطاقة النووية ،مر�سوماً �آخر ينظم امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية.
وعليه فقد �صدر املر�سوم بقانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن
الأ�ضرار النووية ((( ،والذي مبوجبه �أوجد نظاماً للتعوي�ض عن تلك الأ�ضرار� ،آخذاً يف االعتبار
التجارب املكت�سبة لدى ال��دول الأخ��رى ،وما قررته ن�صو�ص املعاهدات واالتفاقيات الدولية
املعنية التي تكون الدولة طرفاً فيها ،وخا�صة اتفاقية فيينا لعام .1997
و�سنحاول خالل هذا العر�ض املخت�صر �أن نو�ضح مالمح التنظيم القانوين للتعوي�ض عن
( )1انظر اجلريدة الر�سمية العدد ( 540ملحق) ال�سنة (� )42شوال  1433هـ � -أغ�سط�س � 2012ص .18-9
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبوزيد
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الأ�ضرار النووية وفقاً للمر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية
عن الأ�ضرار النووية وكذلك �أحكام اتفاقية فيينا .1997
ول�ست بهذا العر�ض �أفي�ض �شرحاً ،و�إمن��ا �أ�سلط �أ��ض��واء الفقه للفقه ،لعلي �أج��ذب انتباه
الباحثني �إىل �أحكام جديدة جاء بها امل�شرع الإماراتي ،مل تكن مقررة من قبل .وذلك �أم ً
ال يف �أن
يتناولوا هذا اجلديد مبزيد من ال�شرح في�ستنريوا وينريوا.
وهذه املالمح نوجزها على النحو الآتي:

�أو ًال جمموعة التعريفات وامل�صطلحات الفنية
ت�ضمن املر�سوم بقانون جمموعة من التعريفات وامل�صطلحات الفنية ذات ال�صلة يف
جمال اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية .واحلقيقة �أن لهذه التعريفات �أهميتها ،وعلى
وجه اخل�صو�ص لرجال الق�ضاء من حيث التي�سري عليهم ب�ش�أن بيان وتو�ضيح امل�صطلحات
الالزمة لتطبيق �صحيح القانون يف م�سائل التعوي�ض .وم��ن تلك امل�صطلحات :امل�شغل -
الوقود النووي  -املواد النووية  -املن�ش�أة النووية  -الأ�ضرار النووية  -احلادث النووي  -حقوق
ال�سحب اخلا�صة  -اتفاقية فيينا لعام .1997
وقد وردت هذه التعريفات وغريها يف املادة الأوىل من املر�سوم بقانون امل�شار �إليه.

ثاني ًا� :أهداف املر�سوم بقانون
ي�ستهدف هذا املر�سوم بقانون ب�شكل �أ�سا�سي ،وكما يبني من ت�سميته ،و�ضع تنظيم خا�ص
كاف وعادل للأ�شخا�ص املت�ضررين
لأحكام التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية ي�ضمن دفع
تعوي�ض ٍ
ٍ
ب�سبب احل��وادث النووية .ويتما�شى مع النظام العاملي للم�س�ؤولية يف تعزيز وتكميل تدابري
التعوي�ض املقررة .و�إدخ��ال مفهوم امل�س�ؤولية االحتياطية للدولة من خالل �إن�شاء متويل عام
تكميلي ((( ،وهو ما ت�ؤكده املادة الثانية من املر�سوم بقانون امل�شار �إليه.
وهو تنظيم نراه يت�سم بخ�صو�صية متليها طبيعة الن�شاط النووي واال�ستخدامات ال�سلمية
للطاقة النووية واملخاطر ،والأ�ضرار الناجمة عنها.
( )1انظر فيما يلي مبد�أ امل�س�ؤولية املحددة ،ومبد�أ ال�ضمان املايل والت�أمني.
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وهذه اخل�صو�صية اقت�ضت و�ضع تنظيم خا�ص مل�سائل التعوي�ض دون التقيد بالأحكام العامة
يف امل�س�ؤولية املدنية ،وي�ؤكد ذلك �أنه يف حال عدم وجود ن�ص �أو حكم يف هذا املر�سوم بقانون ب�ش�أن
امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية ،ف�إنه ال تطبق القواعد العامة يف امل�س�ؤولية املدنية ،و�إمنا
تطبق ،وفقاً للمادة  3/2من املر�سوم بقانون� ،أحكام اتفاقية فيينا ل�سنة  1997ب�ش�أن امل�س�ؤولية
املدنية عن الأ�ضرار النووية.
وعلى ذلك فامل�صادر الت�شريعية التي يلتزم بها القا�ضي عند احلكم يف دعاوى امل�س�ؤولية عن
التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية هي:
� - 1أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية.
 - 2اتفاقية فيينا ل�سنة  1997ويق�صد بها حتديداً الن�ص املوحد التفاقية فيينا لعام 1963
املعدلة واملرفقة بربوتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
امل�ؤرخة يف �/12سبتمرب .1997
على �أننا ن�سارع �إىل القول ب��أن الكثري من �أحكام هذا التنظيم اخلا�ص مب�سائل التعوي�ض ال
تتعار�ض مع القواعد العامة يف امل�س�ؤولية املدنية ،وهو ما �سن�شري �إليه يف املوا�ضع التي تقت�ضي ذلك.

ثالث ًا :نطاق تطبيق املر�سوم بقانون
�إن و�ضع تنظيم قانوين خا�ص للم�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية يتعني �أن يتحدد معه
نطاق �سريان هذا التنظيم .وهو ما فعله هذا املر�سوم بقانون ،من حيث املن�ش�آت التي ي�سري
عليها ،ومن حيث الأ�شخا�ص الذين يلتزمون ب�أحكامه.
 - 1من حيث املن�ش�آت النووية

�أ /القاعدة العامة:

ح��ددت امل��ادة الثالثة من هذا املر�سوم بقانون ب��أن «املن�ش�أة النووية» هي التي ي�سري عليها
هذا املر�سوم بقانون ،وهنا يتعني الرجوع �إىل م�صطلح املن�ش�أة النووية الوارد يف املادة الأوىل من
التعريفات من هذا املر�سوم بقانون ،ملعرفة مفهوم «املن�ش�أة النووية» .وي�شرتط �أن تكون املن�ش�أة
النووية م�ستخدمة يف �أغرا�ض �سلمية ،ف�إذا كانت م�ستخدمة يف �أغرا�ض غري �سلمية فال ينطبق
عليها هذا املر�سوم بقانون.
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ب /اال�ستثناء:

هذا ويالحظ �أن املادة الثالثة قد �أجازت للهيئة االحتادية للرقابة النووية �أن ت�ستثني من
تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون �أي من�ش�أة نووية� ،أو كميات قليلة من املواد النووية من نطاق
تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون� ،إذا كان �صغر حجم الأخطار املعنية ي�سوغ ذلك ،على �أن يتم
�إقرار هذه اال�ستثناءات وفق �ضوابط حددتها املادة الثالثة يف بنديها  .2،1ومن الوا�ضح �أن هذه
اال�ستثناءات ت�صب ل�صالح ت�شجيع الأبحاث وال�صناعات التي ت�ستخدم الطاقة النووية دون �أن
تعترب من�ش�آت نووية (((.
 - 2من حيث الأ�شخا�ص

امل�شغل للمن�ش�أة النووية:

حددت املادة ( )3من املر�سوم بقانون ال�شخ�ص الذي يخ�ضع لأحكام هذا املر�سوم ،والذي يعد
امل�س�ؤول عن تعوي�ض امل�ضرور عما حلقه من �أ�ضرار نووية والذي يكون مدعياً عليه يف دعوى
التعوي�ض .وهذا ال�شخ�ص هو «م�شغل املن�ش�أة النووية».
وامل�شغل للمن�ش�أة النووية هو ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الهيئة (الهيئة االحتادية للرقابة
النووية يف الدولة) لت�شغيل من�ش�أة نووية وامل�سمى يف الرتخي�ص ال�صادر وفقاً للمر�سوم بقانون
احتادي رقم ( )6ل�سنة  2009يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية.

رابع ًا :املبادئ املعتمدة للت�صدي للم�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
املبد�أ الأول :مبد�أ (امل�س�ؤولية املو�ضوعية)
تن�ص املادة ( )3من املر�سوم بقانون على �أن «يتحمل م�شغل املن�ش�أة النووية (ب�شكل مطلق)
م�س�ؤولية الأ�ضرار التي يثبت �أنها كانت ب�سبب حادثة نووية على النحو املبني باملادة الثانية من
اتفاقية فيينا لعام .»1997
هذا ال��ذي يعني �أن م�س�ؤولية امل�شغل تقوم على �أ�سا�س ما ي�سمى بفكرة «حتمل التبعة» �أو
«امل�خ��اط��ر امل�ستحدثة» ،وه��و م��ا ي�سمى «امل�س�ؤولية املو�ضوعية» �أو «امل��ادي��ة» ،وي�سمى �أحياناً
( )1انظر �سعادة حمد الكعبي املمثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية الذرية املمثل اخلا�ص ل�ش�ؤون التعاون النووي الدويل.
االحتاد نت تاريخ الن�شر يف 2012/10/16م.
�أ�ضواء على ن�صو�ص املر�سوم بقانون احتادي رقم  4ل�سنة 2012
193

«بامل�س�ؤولية املطلقة» .وهي م�س�ؤولية قوامها �ضرر حلق امل�ضرور ولي�س خط�أ املخطئ ،بحيث
تقوم امل�س�ؤولية حيث يتوافر ال�ضرر وتنتفي بانتفائه ،فخط�أ امل�شغل لي�س ب�شرط الزم لتحقق
م�س�ؤوليته� ،إذ تتحقق امل�س�ؤولية �إذا ح�صل ال�ضرر بفعل املواد النووية �أو الن�شاط النووي وتوافرت
رابطة ال�سببية بني ال�ضرر الذي حلق امل�ضرور واحلادث النووي.
وعليه فال حاجة لإثبات وق��وع خط�أ امل�شغل .ومن ثم فال يكلف امل�ضرور ب�إثباته ،كما �أن
امل�شغل ال ي�ستطيع �أن ينفي م�س�ؤوليته ب�إثبات �أنه مل يرتكب �أي خط�أ ،ذلك �أن م�س�ؤوليته تتحقق
�سواء وقع منه خط�أ �أم ال.
وال �شك �أن الأخذ مببد�أ امل�س�ؤولية املو�ضوعية عن الأ�ضرار النووية هو �أمر يف �صالح املت�ضرر
لأنه يي�سر عليه احل�صول على التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية التي حلقته� ،إذ �أن يف �إعفائه من
�إثبات اخلط�أ هو تخفيف عنه من عبء ثقيل ،وجتنيبه �إج��راءات معقدة وم�شكالت ذات طابع
تقني .ولرمبا يف�شل يف النهاية يف �إثبات خط�أ امل�شغل.
وهذا املبد�أ جاء مت�سقاً مع �أحكام اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
لعام  .1997فاملادة الرابعة منها تن�ص على �أن «تكون م�س�ؤولية امل�شغل عن الأ�ضرار النووية
مبوجب هذه االتفاقية م�س�ؤولية مطلقة».
وق��د �أخ��ذت ب��ه العديد م��ن الت�شريعات الوطنية وم��ن ذل��ك القانون الكندي ل�سنة 1970
والقانون الرنويجي ل�سنة .1972

مالحظتنا
�إن الأخذ مببد�أ امل�س�ؤولية املو�ضوعية على النحو املتقدم بيانه والذي يعني ترتيب امل�س�ؤولية
مبجرد �إ�سناد ال�ضرر �إىل م�صدره ،ال يدع �أي جمال لفكرة اخلط�أ وال يدع �أي حاجة لها .وهو ما
يعرب عنه بكفاية ال�ضرر من دون ا�شرتاط اخلط�أ.
غري �أنه يالحظ �أن املادة ( )59من املر�سوم بقانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2009يف �ش�أن
اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية تن�ص على �أن « ....ويتحمل امل�شغل وح��ده م�س�ؤولية
التعوي�ض عن �أي��ة �أ�ضرار قد تلحق بالأفراد �أو املمتلكات نتيجة �أي �إهمال يقع من جانبه يف
ت�شغيل املرفق النووي �أو نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمان النووي وذلك وفقاً لهذه
املعاهدات واالتفاقيات وت�شريعات الدولة».
وهكذا يكون وا�ضحاً �أن املادة  59امل�شار �إليها �أقامت م�س�ؤولية امل�شغل على فكرة اخلط�أ،
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وهو �أمر ال ي�ستقيم مع ما قررته املادة ( )3من املر�سوم بقانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2012وكذلك املادة الرابعة من اتفاقية فيينا ل�سنة  1997حيث اعتمدتا مبد�أ امل�س�ؤولية
املو�ضوعية.
وعليه وحيث �أن املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2012هو ت�شريع خا�ص بامل�س�ؤولية املدنية
عن الأ�ضرار النووية والحق على املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  2006ف�إن املادة ( )59من هذا
املر�سوم الأخ�ير يف �ش�أن ت�أ�سي�سها م�س�ؤولية امل�شغل على �أ�سا�س اخلط�أ تكون قد �ألغيت �ضمناً
باملادة الثالثة من املر�سوم بقانون رقم  4ل�سنة  ،2012وكذلك باملادة الرابعة من اتفاقية فيينا
واللتان قد اعتمدتا ،كما ذكرنا ،مبد�أ امل�س�ؤولية املو�ضوعية .ومع ذلك نرى �ضرورة االحتفاظ
بوجود هذا الن�ص قائماً �إذ يفيد يف �أحوال �أخرى.
املبد�أ الثاين :مبد�أ حتديد عبء امل�س�ؤول

�أ( -امل�شغل للمن�ش�أة النووية هو امل�س�ؤول)

حر�ص املر�سوم بقانون يف مادته الرابعة على حتديد عبء امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية
الناجتة عن حادثة نووية .وهو ما ي�سمى �أحياناً مببد�أ امل�س�ؤولية املركزة (((� .إذ ن�صت هذه ا ملادة
على �أن (امل�شغل هو امل�س�ؤول الوحيد عن �أية �أ�ضرار نووية).
وال �شك �أن ه��ذا امل�ب��د�أ يقدم تي�سرياً للمت�ضرر ب�ش�أن �إج ��راءات التقا�ضي واحل�صول على
التعوي�ض� ،إذ ي�سهل عليه اال�ستدالل على امل�س�ؤول بو�ضوح ومعرفته ومقا�ضاته واحل�صول على
ما ي�ستحقه من تعوي�ضات.
والأخذ مببد�أ تركيز �أو حتديد عبء امل�س�ؤولية �أخذت به اتفاقية فيينا ،فاملادة ( )2فقرة ()1
منها تن�ص على �أنه يتحمل م�شغل املن�ش�أة النووية م�س�ؤولية الأ�ضرار النووية التي يثبت �أنها
كانت ب�سبب حادثة نووية.
وامل�شغل للمن�ش�أة النووية كما تقدم ه��و ال�شخ�ص املرخ�ص ل��ه م��ن قبل الهيئة (الهيئة
( )1انظر االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي .امل�س�ؤولية واجلرب التعوي�ضي عن ال�ضرر النا�شئ عن حركات الكائنات احلية املحورة
عرب احلدود .مذكرة الأمني التنفيذي �ص .32وقد �أ�صدرت جلنة املجتمعات الأوروبية كتاباً �أبي�ض ب�ش�أن امل�س�ؤولية البيئية يت�ضمن معامل
ال�سمات الرئي�سة املحتملة لنظام امل�س�ؤولية البيئية للجماعة ،ومن �ضمن هذه ال�سمات مبد�أ امل�س�ؤولية املركزة على القائم بالت�شغيل الذي
ي�شرف على الن�شاط الذي �أدى �إىل الأ�ضرار .انظر .COM (2000) 66 final
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االحتادية للرقابة النووية يف الدولة) لت�شغيل من�ش�أة نووية وامل�سمى يف الرتخي�ص ال�صادر وفقاً
للمر�سوم بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2009يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية.
فهو �إذن ال�شخ�ص الذي ين�شئ بفعله خماطر م�ستحدثة ويجب حتمل تبعتها تنفيذاً ملبد�أ
ي�سمى «من يلوث يدفع».
�إال �أن هذا التحديد للم�س�ؤولية ال مينع من �أن تنتقل امل�س�ؤولية �إىل �شخ�ص �آخر يح�صل
على ت�سمية م�شغل �أو يعرتف به كم�شغل �أو �أن ينقل امل�شغل م�س�ؤوليته �إىل م�شغل �آخر ،وهو ما
نعر�ض له حا ًال.

ب /انتقال امل�س�ؤولية �إىل �آخر يكت�سب �صفة امل�شغل
الناقل للمواد النووية �أو املناول للنفايات النووية

قد يحدث �أن يكون امل�س�ؤول عن التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية هو ناقل املواد النووية �أو
مناول النفايات النووية بد ًال من امل�شغل املحدد من قبل الهيئة وال�سابق الإ�شارة �إليه -ولكي
يعد الناقل �أو املناول م�شغ ً
ال ب��د ًال من امل�شغل املحدد من قبل الهيئة وم��ن ثم م�س�ؤو ًال عن
التعوي�ض ،ف�إنه يجب �أن يكون قد ح�صل على اعرتاف به �أو مت ت�سميته كم�شغل من قبل الهيئة.
وللح�صول على هذا االعرتاف �أو الت�سمية من الهيئة يجب مراعاة ما يلي:
 - 1يجب �أن يتقدم الناقل �أو املناول بطلب �إىل الهيئة و�أن يقدم امل�شغل �إىل الهيئة موافقته
الكتابية امل�سبقة على ذلك.
ويبقى الأمر جوازياً للهيئة ،فلها �أن توافق �أو ترف�ض اعتبار الناقل �أو املناول م�شغ ً
ال بد ًال
من امل�شغل املحدد من قبلها.
 - 2يجب �أن ي�ستويف الناقل �أو املناول املتطلبات اخلا�صة بالتغطية الت�أمينية وال�ضمان املايل
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
ف�إذا ما توافرت هذه ال�شروط وح�صل الناقل �أو املناول على االعرتاف �أو ت�سميته م�شغ ً
ال
بد ًال من امل�شغل املحدد من قبل الهيئة ،ف�إنه يعترب م�شغ ً
ال ملن�ش�أة نووية داخل �أرا�ضي الدولة.
املبد�أ الثالث :مبد�أ امل�س�ؤولية املحددة
تبنى املر�سوم بقانون فكرة حتديد امل�س�ؤولية ،وقد جاء ذلك ات�ساقاً مع �أحكام اتفاقية فيينا
ل�سنة � ،1997إذ و�ضع ،مبقت�ضى امل��ادة اخلام�سة منه ،حداً �أعلى و�آخ��ر �أدن��ى للتعوي�ض الذي
ي�س�أل عنه امل�شغل.
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والواقع �أن هذا التحديد يحقق التوازن بني م�صلحة �ضحايا الأ�ضرار النووية ،وم�صلحة امل�شغل.
وم�صلحة ال�ضحايا تتمثل يف ح�صولهم على التعوي�ض ال�سريع واملي�سر والكايف جلرب ال�ضرر
ال��ذي حلقهم ،وال �سيما �أن م�س�ؤولية امل�شغل يف مواجهة امل�ضرورين تقوم على �أ�سا�س حتمل
التبعة �أو ما ي�سمى بامل�س�ؤولية املو�ضوعية ،حيث ال ي�شرتط خط�أ امل�شغل.
�أما م�صلحة امل�شغل فتتمثل يف العلم مقدماً بحدود م�س�ؤوليته عن التعوي�ض امل�ستحق عن
الأ�ضرار النووية التي ت�سببها من�ش�أته �أو ن�شاطه النووي امل�س�ؤول عنه ،وكذلك عدم الإثقال عليه
بفر�ض �أعباء مالية باهظة ،ال مربر لها ،على الن�شاط االقت�صادي مل�شروعه.

احلد الأعلى مل�س�ؤولية امل�شغل عن التعوي�ض

ال يجوز �أن تتجاوز م�س�ؤولية امل�شغل عن تعوي�ض الأ�ضرار النووية عن كل حادثة نووية
واحدة مبلغ  450مليون وحدة �سحب خا�صة ((( ،وهو ما يعادل  2.5مليار درهم �إماراتي.

احلد الأدنى للتعوي�ض امل�س�ؤول عنه امل�شغل

ترك امل�شرع للهيئة االحتادية للرقابة النووية مهمة �أن تقرر ح��داً �أدن��ى مل�س�ؤولية امل�شغل عن
تعوي�ض الأ�ضرار النووية ب�شرط �أال يقل املبلغ عن خم�سة ماليني وحدة من وحدات ال�سحب اخلا�صة.
وه��ذا يكون فقط للمن�ش�آت النووية املكونة من املفاعالت لأغ��را���ض الأب�ح��اث ومفاعالت
الطاقة املنخف�ضة واملن�ش�آت التي تعالج �أو تخزن املواد النووية.
ولكن حفاظاً على م�صلحة امل�ضرور وحتى يح�صل امل�ضرور على التعوي�ض كام ً
ال ،ف�إن الفارق
بني احلد الأعلى للم�س�ؤولية واحلد الأدنى الذي حتدده الهيئة تتكفل الدولة بتغطيته .وهنا
يالحظ �أن من ال�سمات البارزة �إدخال مفهوم امل�س�ؤولية االحتياطية للدولة من خالل �إن�شاء
متويل عام تكميلي يف ما يجاوز احلد الأق�صى املحدد مل�س�ؤولية امل�شغل.
هذا ويالحظ ب�ش�أن تعديل هذا التحديد مل�س�ؤولية امل�شغل عن التعوي�ض ف�إن املادة اخلام�سة
د 1/من اتفاقية فيينا تن�ص على �أن يعقد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً
للأطراف املتعاقدة لتعديل حدود امل�س�ؤولية امل�شار �إليها يف املادة اخلام�سة �إذ �أبدى الرغبة يف
ذلك ثلث الأط��راف املتعاقدة ،وذل��ك �إذا دعت احلاجة لذلك حيث مب�ضي الوقت ت�صبح هذه
املبالغ �ضئيلة القيمة.
( )1وحدة ال�سحب اخلا�صة هي وحدة احل�ساب التي حددها �صندوق النقد الدويل والتي ي�ستعملها يف عملياته ومعامالته الذاتية .كما
ت�ستعملها الكثري من املنظمات الدولية والإقليمية والعديد من االتفاقيات الدولية.
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املبد�أ الرابع :مبد�أ ال�ضمان املايل والت�أمني
ل�ضمان ح�صول املت�ضررين على حقوقهم التعوي�ضية عن الأ�ضرار النووية ،فقد �ألزم املر�سوم
بقانون امل�شغل ب�أن يقدم و�أن يحتفظ بالت�أمينات وال�ضمانات التي ت�شرتطها الهيئة فيما يتعلق
مب�س�ؤوليته عن الأ�ضرار النووية.
وكما �سبق ،فقد ا�شرتطت املادة ( )8من املر�سوم لغاية �إ�صدار رخ�صة ت�شغيل املن�ش�أة
النووية� ،أن يحتفظ امل�شغل بت�أمني �أو تقدمي �ضمان مايل �آخ��ر حتى مبلغ  450مليون
وح��دة حقوق �سحب خا�صة ،وهو ما يعادل  2.5مليار دره��م �إم��ارات��ي� ،أو حتى حد املبلغ
الذي حتدده الهيئة بالن�سبة لبع�ض املن�ش�آت املحددة يف الفقرة ( )2من املادة ( )5من هذا
املر�سوم بقانون.
والرتفاع قيمة الت�أمني �أو ال�ضمانات ،فقد �سمح املر�سوم بقانون للم�شغل باحل�صول عليه من
�أية م�صادر تعتمدها الهيئة �سواء من داخل �أو خارج الدولة.
ف�إذا بذل امل�شغل اجلهود كافة للح�صول على هذه التغطية فلم يتمكن من احل�صول
عليها �أو على جزء منها واملن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )2من امل��ادة ( )8فيجوز للهيئة
�أن تقرر �أن الت�أمني امل�شروط وفقاً لأحكام هذا املر�سوم بقانون غري متوافر يف �سوق
الت�أمني املحلي �أو ال��دويل� ،أو �أن تقرر �أن التغطية الت�أمينية غري متوافرة �أو متوقفة
ب�شكل م�ؤقت.
ويف هذه الأحوال الأخرية ،ومنعاً للإ�ضرار ب�أ�صحاب التعوي�ضات عن الأ�ضرار النووية،
ف�إن املخاطر املغطاة مبوجب التغطية الت�أمينية ت�صبح مغطاة مبا�شرة من قبل الدولة
وذلك حتى احلد الأعلى املن�صو�ص عليه يف الفقرة (� )1أو ( )2من املادة ( )5من هذا املر�سوم
بقانون ،ويظل الأم��ر على هذا النحو �إىل حني قيام الهيئة بالإعالن عن توافر التغطية
الت�أمينية ،ومنح الأط ��راف ذات العالقة مهلة زمنية حت��دده��ا الهيئة ب��إرادت�ه��ا املنفردة
للح�صول على تلك الت�أمينات.
والواقع �إن الأخذ بنظام التغطية الت�أمينية من امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية مبوارد مالية
توفرها الدولة من مواردها العامة� ،إحدى �أ�س�س النظام العاملي للم�س�ؤولية من حيث تعزيز
التدابري امل�ستهدفة ل�ضمان ح�صول امل�ضرورين على التعوي�ضات امل�ستحقة لهم(((.
( )1انظر يف ذلك اتفاقية التعوي�ض التكميلي عن الأ�ضرار النووية.
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خام�س ًا� :شروط قيام امل�س�ؤولية عن ال�ضرر النووي
ي�شرتط لقيام م�س�ؤولية م�شغل املن�ش�أة النووية عن ال�ضرر النووي �شرطان:
ال�شرط الأول :وقوع �ضرر نووي.
ال�شرط الثاين :وقوع ال�ضرر النووي ب�سبب حادث نووي.
ال�شرط الأول :وقوع ال�ضرر النووي
وقوع ال�ضرر ركن �ضروري يف امل�س�ؤولية ب�صفة عامة ،ويف جمال امل�س�ؤولية عن ال�ضرر النووي
يلزم �أن يكون ال�ضرر نووياً ،ف�إن كان ال�ضرر غري نووي فال تطبق �أحكام هذا املر�سوم بقانون،
و�إمنا تطبق قواعد امل�س�ؤولية املدنية.
هذا الذي يعني وجوب الف�صل بني الأ�ضرار النووية والأ�ضرار غري النووية ،وهذا الف�صل
يكون �ضرورياً عندما تعزى الأ�ضرار النووية وتلك غري النووية �إىل حادثة نووية� ،أو �إىل �سبب
ت�شرتك فيه حادثة نووية مع حادثة �أخرى غري نووية .ف�إذا �أمكن هذا الف�صل فيخ�ضع ال�ضرر
النووي لأحكام هذا املر�سوم بينما يخ�ضع ال�ضرر غري النووي لأحكام امل�س�ؤولية املدنية� .أما �إذا
تعذر الف�صل ف�ص ً
ال معقو ًال ف�إن الأ�ضرار جميعها النووية وغري النووية تعترب �أ�ضراراً نووية
(((
ناجمة عن تلك احلادثة .
وتعني الأ�ضرار النووية وفقاً للمادة ( )1من املر�سوم بقانون ،ما يلي:
 - 1الوفاة �أو الإ�صابة ال�شخ�صية.
 - 2فقدان �أو تلف املمتلكات.
 - 3اخل�سائر االقت�صادية الناجمة عن الفقدان �أو التلف التي ال تندرج �ضمن الفقرتني ()1
�أو (� )2أعاله التي يتكبدها �شخ�ص يحق له املطالبة بالتعوي�ض عن مثل هذا الفقدان �أو التلف.
 - 4تكاليف تدابري ا�ستعادة الأو�ضاع يف البيئة املتلفة ،ما مل يكن التلف طفيفاً� ،إذا كانت هذه
التدابري قد اتخذت بالفعل �أو يزمع اتخاذها ،وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (� )2أعاله.
 - 5فقدان الدخل ،الناجم عن منفعة اقت�صادية من ا�ستخدام البيئة �أو التمتع بها ،املتكبد
نتيجة لتلف �شديد يلحق بتلك البيئة ،وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (� )2أعاله.
 - 6تكاليف التدابري الوقائية وكل خ�سارة �أو �أ�ضرار �أخرى �سببتها مثل هذه التدابري.
� - 7أي خ�سائر اقت�صادية �أخرى خالف اخل�سائر الناجتة عن �إتالف البيئة.
( )1راجع اتفاقية فيينا
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وذلك بقدر ما تكون اخل�سائر �أو الأ�ضرار امل�شار �إليها يف البنود من (� )1إىل ( )5و (� )7أعاله
قد ن�ش�أت �أو جنمت عن الإ�شعاعات امل�ؤينة املنبعثة من �أي م�صدر �إ�شعاعات داخل من�ش�أة نووية� ،أو
املنبعثة من الوقود النووي �أو النواجت امل�شعة �أو النفايات امل�شعة املوجودة يف من�ش�أة نووية� ،أو التي
تعزى �إىل مواد نووية واردة �أو نا�شئة من من�ش�أة نووية �أو مر�سلة �إىل من�شاة نووية و�سواء كانت
ناجمة عن اخلوا�ص الإ�شعاعية لهذه املواد� ،أو مزيج من اخلوا�ص الإ�شعاعية واخلوا�ص ال�سمية
�أو االنفجارية �أو اخلوا�ص اخلطرة الأخرى لهذه املواد.
ول�صعوبة تنفيذ ه��ذه البنود ،فقد خ��ول املر�سوم بقانون جمل�س ال ��وزراء �سلطة �إ��ص��دار
التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه البنود ال�سابقة.
ال�شرط الثاين :وقوع ال�ضرر النووي ب�سبب حادث نووي
مقت�ضى هذا ال�شرط �أن نكون ب�صدد حادثة نووية (�أو ًال) .وال بد �أن تكون هناك رابطة
�سببية بني هذا احلادث وبني ال�ضرر النووي الذي وقع (ثانياً).

�أو ًال :احلادثة النووية

عرف املر�سوم بقانون يف امل��ادة الأوىل منه احلادثة النووية ب�أنها �أي ح��دث� ،أو �أي �سل�سلة
�أحداث نابعة من �أ�صل واحد ت�سبب �أ�ضراراً نووية �أو تخلق تهديداً خطرياً و�شيكاً ب�إحداث هذه
الأ�ضرار فيما يتعلق فقط بالتدابري الوقائية.
ويالحظ �أن اتفاقية فيينا ربطت بني احل��ادث النووي وب�ين الأ�شياء التي ينطوي عليها
احلادث ،الأمر الذي ي�سهل معه حتديد احلادثة النووية.

 - 1املن�ش�أة النووية

الأ�شياء التي تنطوي عليها احلوادث النووية

احلوادث التي تقع يف املن�ش�أة النووية تعد حادثاً نووياً ما دام �أنه قد نتج عنها �ضرر نووي
ويق�صد باملن�ش�أة النووية:
�أ� /أي مفاعل نووي خالف املفاعالت النووية التي تزود بها و�سائل النقل البحري �أو اجلوي
لتكون م�صدراً للقوى �سواء الدافعة �أو امل�ستخدمة لأي غر�ض �آخر.
ب /و�أي م�صنع ي�ستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية� ،أو �أي م�صنع ملعاجلة مواد نووية مبا
يف ذلك �أي م�صنع لإعادة معاجلة الوقود النووي بعد ت�شريعه.
جـ� /أي مرفق تخزن فيه مواد نووية ،خالف املخازن التي تخزن فيها املواد النووية �أثناء النقل.
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د /املن�ش�آت الأخ��رى التي يوجد فيها وقود نووي �أو نواجت م�شعة �أو نفايات م�شعة وفقاً ملا
يحدده جمل�س حمافظي الوكالة الدولية من وقت �إىل �آخر.
وتعترب املن�ش�آت النووية التابعة مل�شغل واحد يف موقع واحد مبثابة من�ش�أة نووية واحدة.

 - 2املواد النووية :ويق�صد بها:

�أ� /أي وقود نووي  -خالف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم امل�ستنفد  -قادر على �أن يولد
طاقة لوحده �أو مع مواد �أخرى بان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي خارج املفاعل النووي.
ب /النواجت �أو النفايات امل�شعة
وهذه املواد النووية قد ينتج عنها حادث نووي �أثناء تولدها داخل املن�ش�أة النووية� ،أو �أثناء
نقلها من �أو �إىل من�شاة نووية� ،أو كان �سي�ستعمل يف مفاعل نووي مركب يف و�سيلة نقل ليكون
م�صدراً للقوى �سواء الواقعة �أو امل�ستخدمة لأي غر�ض �آخر.
ويق�صد بالنواجت �أو النفايات امل�شعة هو �أي مادة م�شعة تنتج من عمليات �أو ا�ستخدام وقود
نووي� ((( ،أو �أي مادة ت�صبح م�شعة من جراء تعر�ضها للإ�شعاعات التي تنبعث من تلك العمليات،
وال ي�شمل ذلك النظائر امل�شعة التي بلغت مرحلة ال�صنع النهائية لتكون �صاحلة لال�ستعمال يف
(((
�أي غر�ض علمي �أو طبي �أو زراعي �أو جتاري �أو �صناعي.

ثانياً :رابطة ال�سببية

البد من �إثبات �أن ال�ضرر النووي الذي حلق امل�ضرور يرجع �إىل احلادث النووي ،فرابطة
ال�سببية ركن �ضروري �سواء بالن�سبة للم�س�ؤولية التي تقوم على �أ�سا�س اخلط�أ �أو تلك التي تقوم
على حتمل التبعة.
ويقع عبء �إثبات هذه الرابطة على امل�ضرور .وال �شك �أن �إثبات هذه الرابطة قد يبدو �صعباً
لأول وهلة� .إال �أن هذه ال�صعوبة تتال�شى �إذا ما الحظنا ما يلي:
 - 1يف حالة الكوارث ال�ضخمة ،وهي احل��االت الطارئة� ،أي احل��االت غري االعتيادية التي
يتطلب �إج��راء فوري يهدف �إىل التحقيق اخلطر �أو من العواقب ال�ضارة على �صحة الإن�سان
و�سالمته �أو نوعية احلياة �أو املمتلكات �أو البيئة ،مثل حاالت الطوارئ النووية �أو الإ�شعاعية
( )1راجع املادة الأوىل من التعريفات من املر�سوم بقانون رقم  4ل�سنة  2012يف �شان امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية.
( )2الوقود النووي هو �أي مادة قادرة على توليد الطاقة بان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي (راجع املادة الأوىل تعريفات) املر�سوم بقانون امل�شار
�إليه �سابقاً.
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وحاالت الطوارئ التقليدية مثل املرافق وانبعاث مواد كيمائية خطرة �أو العوا�صف �أو الزالزل.
فبالن�سبة لهذه احل��االت ف ��إن امل��ادة ( )35م��ن امل��ر��س��وم بقانون رق��م  6ل�سنة  2009ب�ش�أن
اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية تن�ص على �أن للهيئة (الهيئة االحتادية للرقابة النووية)
�أن تقوم بتفتي�ش ن��ووي على املرفق يف حال ظهور حدث غري ع��ادي ،وال يعفي هذا التفتي�ش
امل�شغل من م�س�ؤوليته بالتحقيق فوراً يف ظهور هذا احلدث.
كما �أن املادة  49من املر�سوم ذاته تن�ص على �أن:
 - 1تلتزم ال�سلطات املخت�صة وامل��رخ����ص لهم بو�ضع �إج ��راءات خا�صة للت�أهب للطوارئ
والت�صدي للطوارئ.
 - 2يكون الهدف من الت�أهب للطوارئ والت�صدي للطوارئ حتقيق ما يلي:
�أ -حماية ال�سكان (خطة ط��وارئ خ��ارج املوقع) وتنظيم مناطق التخطيط للطوارئ وحتديد
الإجراءات التي �ستتخذها ال�سلطات املخت�صة حلماية ال�سكان واملمتلكات والبيئة عند وقوع �أي حادث.
ب -حماية املرفق النووي �أو املرفق الذي يحتوي على م�صادر �أ�شعة نووية (خطة طوارئ
داخ��ل املوقع) وحتديد الإج��راءات التي يتوجب على املرخ�ص له اتخاذها لتخفيف ومعاجلة
عواقب احلادث ،بالتن�سيق مع خطة الطوارئ خارج املوقع.
وامل��ادة ( )50من املر�سوم ذات��ه تن�ص على �أن تتوىل ال�سلطات املخت�صة �إع��داد واالحتفاظ
بخطة ط��وارئ خ��ارج امل��وق��ع والتن�سيق فيما بينها وم��ع املرخ�ص ل��ه لتوفري احلماية املدنية
وحماية العامة من الكوارث واحلوادث.
 - 2بالن�سبة للحاالت الأخرى التي ال تتعلق بكوارث �ضخمة ،وحيث الآثار وامل�ضار املرتتبة
تبقى كامنة كالأمرا�ض الناجتة عن �إ�شعاعات نووية لفرتة غري ق�صرية وال تظهر �إال على املدى
الطويل .ف�إن رابطة ال�سببية يي�سر يف �إثباتها تطبيق بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم 6
ل�سنة  2009يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية ،ومن ذلك ما يلي:
املادة ( )5بند ( )5تعطي للهيئة ال�صالحية باالحتفاظ و�إدارة �سجل خا�ص للم�صادر امل�شعة
والبند ( )6من ذات امل��ادة يعطي للهيئة �صالحية االحتفاظ ب�سجل جلرعات الإ�شعاع التي
يتم التعر�ض لها واالنبعاث على البيئة التي تنتج عن الن�شاطات اخلا�ضعة للرقابة ،والبند
( )7يعطي ال�صالحية للهيئة بالت�أكد من حفظ ال�سجالت اخلا�صة ب�أمان املرافق والأن�شطة
و�إمكانية ا�سرتجاع البيانات منها ب�سهولة.
والبند ( )28من ذات املادة يخول الهيئة �صالحية ر�صد الإ�شعاعات حول املرافق النووية.
والبند ( )31من ذات املادة تخ ّول الهيئة ر�صد ومتابعة التعر�ض الإ�شعاعي والفح�ص الطبي
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ب�شكل م�ستقل عند ال�ضرورة.
�إن تطبيق هذه الأحكام من �ش�أنه �أن يجعل العبء امللقى على عائق املت�ضرر ب�إثبات رابطة
ال�سببية بني احلادثة النووية وال�ضرر النووي �أم��راً مي�سوراً ي�ستوي �أن يكون ب�صدد كوارث
�ضخمة �أو ت�سريبات غري حم�سو�سة.

�ساد�س ًا :طرق دفع امل�س�ؤولية :تندفع م�س�ؤولية امل�شغل بطريقتني:
�أ  -الطريقة الأوىل :دفع امل�س�ؤولية بال�سبب الأجنبي
وفقاً لأحكام امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة على نظرية حتمل التبعة �أو املخاطر امل�ستحدثة ،ال ي�ستطيع
املدعى عليه دفع امل�س�ؤولية عن نف�سه �إال �إذا �أثبت �أن ال�ضرر يرجع �إىل �سبب �أجنبي عنه ،وهذا
ال�سبب الأجنبي قد يكون فعل امل�ضرور� ،أو فعل الغري� ،أو القوة القاهرة.
و�إذن فال يكفي �أن يثبت امل�س�ؤول �أنه مل يرتكب �أي خط�أ ،وال يجديه �أن يقيم الدليل على �أنه
اتخذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع الإ�ضرار بالغري ،حتى يعفى من امل�س�ؤولية.
فما موقف املر�سوم بقانون ب�ش�أن نفي امل�س�ؤولية للم�شغل عن الأ�ضرار النووية ا�ستناداً �إىل
ال�سبب الأجنبي؟

 - 1بالن�سبة لفعل امل�ضرور:

تن�ص املادة ( )7من املر�سوم بقانون االحتادي رقم  4ل�سنة  2012على �أن «للمحكمة �أن تعفي
امل�شغل كلياً �أو جزئياً من االلتزام بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب املت�ضرر �إذا �أثبت امل�شغل �أن
الأ�ضرار النووية جنمت كلياً �أو جزئياً عن �إهمال ج�سيم من ال�شخ�ص املت�ضرر �أو عن فعل قام �أو
امتنع هذا ال�شخ�ص عن القيام به ،بق�صد �إحداث �ضرر».
ومن هذا الن�ص ميكن ا�ستخال�ص الأحكام الآتية:
�أو ًال :يعفى امل�شغل من التزامه بتعوي�ض املت�ضرر يف حالتني:

احلالة الأوىل:

�أن يكون ال�ضرر النووي جنم عن �إهمال ج�سيم من ال�شخ�ص امل�ضرور.
ويق�صد (بالإهمال اجل�سيم) ب�صفة عامة اخلط�أ غري العمدي ،وهو يكون ج�سيماً عندما
يريد مرتكبه الفعل ويت�صرف وفقاً ملا ي��ري��ده ،دون �أن يريد �إح��داث ال�ضرر ،فال�ضرر يبدو
كاحتمال قوي ناجم عن الفعل .وهو ما يعني �أن الإهمال الي�سري للم�ضرور ال يرفع م�س�ؤولية
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امل�شغل .فالتعويل على الإهمال اجل�سيم.
وفكرة الإهمال اجل�سيم لي�ست واحدة ،وهي م�س�ألة تقديرية مرتوكة للق�ضاء �شريطة �أن
يكون ا�ستخال�صه �سائغاً .وقد يق�صد بها اخلط�أ الذي ال يرتكبه حتى ال�شخ�ص املهمل �أو يق�صد
بها الإهمال وعدم التب�صر الذي يبلغ من اجل�سامة حداً يجعل منه �أهمية خا�صة� ،أو هو الإخالل
بواجب ثابت حمقق.
ويالحظ �أن عبارة (الإهمال اجل�سيم) كما وردت بالن�ص جاءت عامة مطلقة ،وهذا يجعلها
�شاملة لكل فعل خاطئ ي�ستوي �أن يكون مكوناً جلرمية يعاقب عليها القانون �أم ال ما دام �أنه
ج�سيم .لذا ال يجوز ق�صر الن�ص على ما يكون مكوناً جلرمية و�إال كان ذلك الق�صر تخ�صي�صاً
لعموم الن�ص بغري خم�ص�ص وهذا ال يجوز.

اخلال�صة

�إذا كان �سلوك املت�ضرر على هذا النحو من الإه�م��ال ،ف��إن للم�شغل ،وفقاً للمادة ( )7من
املر�سوم �أن يتم�سك بالإعفاء من التعوي�ض جزئياً �أو كلياً ح�سب الأحوال كما �سرنى(.)1

احلالة الثانية:

�أن يكون ال�ضرر النووي جنم عن فعل قام �أو امتنع امل�ضرور عن القيام به بق�صد �إحداث �ضرر.
ويف هذه احلالة يلزم ثبوت ما يلي:
� - 1أن امل�ضرور قام بفعل �أو امتنع عن القيام به.
�- 2أن يكون الفعل �أو االمتناع عن الفعل بق�صد �إحداث �ضرر.
� - 3أن يكون فعل امل�ضرور هو ال�سبب املبا�شر لل�ضرر� .أي يجب �أن تتوافر رابطة ال�سببية بني
فعل امل�ضرور �أو الرتك وبني ال�ضرر.
وهو ما يعني وجوب ثبوت �أن املت�ضرر قد اجتهت �إرادته �إىل ارتكاب الفعل �أو االمتناع
عن القيام بعمل .واجتهت �إرادته �أي�ضاً �إىل �إحداث �ضرر .فال يكفي اجتاه االرادة �إىل ارتكاب
الفعل �أو االمتناع عنه ليحرم من التعوي�ض ،بل يجب �أن يكون قد ق�صد حتقيق نتيجة
معينة وه��ي (�إح��داث �ضرر) .ويفيد لفظ (بق�صد) �إح��داث ال�ضرر ع��دم االكتفاء بتوقع
حدوث ال�ضرر وهو ما ي�سمى بنظرية (جمرد ت�صور ال�ضرر) �إذ الن�ص وا�ضح يف ا�شرتاط
ق�صد �إحداث ال�ضرر.
وحيث �أن الق�صد ركن يف اخلط�أ العمدي ،ف��إن اخلط�أ العمدي للم�ضرور هو ال��ذي يرفع
م�س�ؤولية امل�شغل� .أما اخلط�أ غري العمد للم�ضرور فال يرفع م�س�ؤولية امل�شغل �إال �إذا و�صل �إىل
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حد اجل�سامة.
و�إذن يكون امل�شرع قد �ساوى بني خط�أ امل�ضرور العمد وخطئه اجل�سيم غري العمد يف رفع
م�س�ؤولية امل�شغل.
وال��واق��ع �أن �إع�ف��اء امل�شغل يف احلالتني املتقدم بيانهما لي�س غريباً على القانون
الإماراتي .فوفقاً لقانون العمل الإماراتي ف�إن م�س�ؤولية �صاحب العمل عن احلوادث
التي ت�صيب عماله تنتفى بثبوت تعمد العامل �إ�صابة نف�سه� ،أو ثبوت �سلوك فاح�ش
ومق�صود من جانبه.
كما �أنه يتفق و�أحكام امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة على حتمل التبعة �إذ ميكن دفع هذه امل�س�ؤولية �إذا
تبني �أن �سبب ال�ضرر هو اخلط�أ املتعمد من امل�ضرور.
وب�ش�أن هاتني احلالتني فيجب مراعاة ما يلي:
� - 1إن �إعفاء امل�شغل من التعوي�ض قد يكون كلياً �أو جزئياً ،وذلك ح�سب الأحوال� .إذ قد ال
يعزى الفعل امل�ؤدي لإحداث ال�ضرر �أو الرتك �إىل امل�ضرور وحده.
فقد ي�شرتك فعل امل�ضرور مع فعل امل�شغل املدعى عليه بامل�س�ؤولية عن ال�ضرر النووي،
ف�إذا ثبت �أن فعل امل�ضرور على النحو املتقدم بيانه هو الذي �أدى �إىل حدوث ال�ضرر وكان هو
ال�سبب املبا�شر لل�ضرر الذي �أ�صابه ،ف�إنه ال يكون له �أن يطالب امل�شغل ب�أي تعوي�ض .ويعفى
هذا الأخري من التعوي�ض كلياً� .أما �إذا كان فعل امل�ضرور هو الذي �أدى �إىل �إحداث ال�ضرر
النووي مقرتناً معه فعل امل�شغل ،فهذا ال يحرمه من التعوي�ض كلية .بل يعو�ض جزئياً.
ف�إذا ادعى امل�ضرور خط�أ امل�شغل ،فعليه عبء �إثبات هذا اخلط�أ لأنه يعترب مدعياً ،والقاعدة
هي �أن الب ّينة على من ادعى ،ف�إن جنح امل�ضرور يف ذلك ترتب عليه تطبيق «قواعد اخلط�أ
امل�شرتك» وهي تق�ضي بتعوي�ض جزئي للم�ضرور ،هذا مع مالحظة �أن م�س�ؤولية امل�شغل
اجلزئية باعتباره خمطئاً ال تقوم على �أ�سا�س فكرة حتمل التبعة ،بل باعتباره خمطئاً وفقاً
للقواعد العامة يف امل�س�ؤولية عن الفعل ال�شخ�صي ،فثبوت اخلط�أ لدى امل�شغل يحولنا من
جمال امل�س�ؤولية املو�ضوعية �إىل جمال امل�س�ؤولية عن الفعل ال�شخ�صي .وعلى هذا الأ�سا�س
تطبق قواعد «اخل�ط��أ امل�شرتك» .وهنا تكون فائدة ال��رج��وع �إىل امل��ادة ( )59من املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2006يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية التي
تتحدث عن م�س�ؤولية امل�شغل على �أ�سا�س اخلط�أ والإهمال يف ت�شغيل املرفق النووي �أو نتيجة
ع��دم مراعاة متطلبات الأم��ن والأم��ان ال�ن��ووي ،وذل��ك وفقاً لهذه املعاهدات واالتفاقيات
وت�شريعات الدولة.
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� - 2إن م�س�ألة �إعفاء امل�شغل كلياً �أو جزئياً من التعوي�ض تبقى ،بعد توافر ال�شروط املتطلبة
لذلك� ،أمراً جوازياً للقا�ضي� .إذ �أن عبارة الن�ص تبد�أ بالقول (للمحكمة) و�إذاً فالقا�ضي ال يلتزم
باحلكم بهذا الإعفاء .فله �أن يرف�ض احلكم ب�إعفاء امل�شغل وله �أن يق�ضي بالإعفاء كلياً �أو جزئياً.
وتقدير ذلك مرتوك للقا�ضي يف�صل فيه بناء على ظروف احلال.
على �أننا نورد حتديداً ب�ش�أن �سلطة القا�ضي يف هذا ال�ش�أن ،وهو �أن قانون العمل يف املادة 153
منه ين�ص على �أن ال ي�ستحق العامل امل�صاب تعوي�ضاً عن الإ�صابة �أو العجز التي ال ت�ؤدي �إىل
الوفاة �إذا �أثبت من حتقيقات ال�سلطات املخت�صة �أن العامل تعمد �إ�صابة نف�سه بق�صد االنتحار
�أو احل�صول على تعوي�ض �أو �إجازة مر�ضية �أو لأي �سبب �آخر� ،أو كان العامل حني وقعت احلادثة
واقعاً وبفعله حتت ت�أثري خمدر �أو حتت ت�أثري اخلمر ،وكذلك �إذا تعمد خمالفة تعليمات الوقاية
املعلقة يف �أمكنة ظاهرة من حمل العمل �أو كانت �إ�صابته �أو عجزه نتيجة �سوء �سلوك فاح�ش
ومق�صود من جانب �أو رف�ض من دون �سبب جدي الك�شف عليه �أو اتباع العالج ال��ذي قررته
اللجنة الطبية امل�شكلة وفقاً لأحكام املادة (.)148
وال يلزم �صاحب العمل يف هذه احلالة بعالج العامل �أو �أداء �أية معونة مالية �إليه.
هذا الذي ي�ستفاد منه �أن �إ�صابة العامل التي ت�ؤدي �إىل وفاته ال يعتد بها امل�شرع حلرمان
ورثة العامل من احل�صول على التعوي�ض الكامل من �صاحب العمل ،فبالرغم من تعمد العامل
�إ�صابة نف�سه ،و�سلوكه الفاح�ش املق�صود �إال �أن��ه يف حالة وفاته ف��إن هذا ال ي�ؤثر يف ا�ستحقاق
ورثته التعوي�ض ،كام ً
ال من �صاحب العمل.
وتطبيقاً لذلك ف�إن ورثة العامل لدى امل�شغل النووي ميكنهم �أن ي�ستفيدوا و من هذا الن�ص.
 - 3يقع عبء الإثبات على امل�شغل
يقع على عاتق امل�شغل عبء �إثبات �إهمال ال�شخ�ص املت�ضرر� ،أو تعمده �إتيان فعل �أو االمتناع عن
فعل بق�صد �إح��داث �ضرر .ويجب عند �إثباته ذلك �أن يثبت ما �إذا كان هذا الإهمال �أو هذا العمد
ال حتى يعفى امل�شغل كلياً
ال�صادر من املت�ضرر هو ال�سبب الوحيد الذي �أدى �إىل وقوع ال�ضرر كام ً
من التعوي�ض ،فلو �أن امل�شغل مث ً
ال مل يتخذ االحتياطات الالزمة لتوقي �إهمال املت�ضرر ف�إنه يعد
م�س�ؤو ًال ،وبقدر ذلك ف�إن التعوي�ض يكون جزئياً .وفقاً لتطبيق قواعد اخلط�أ امل�شرتك كما �أ�شرنا.

مالحظتنا
ب�ش�أن احلالة الثانية:

 - 1بالن�سبة لعبارة (�إح��داث �ضرر) ال��واردة يف نهاية الن�ص فيالحظ �أن كلمة �ضرر جاءت
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نكرة فلم ي�صفها امل�شرع ب�أنها ال�ضرر النووي ،ومل يدخل عليها التعريف �أو �أداة (الـ) تعبرياً عن
�أن املق�صود هو ال�ضرر النووي.
هذا الذي ميكن �أن يف�سر بالتو�سع ،واعتبار املت�ضرر غري م�ستحق للتعوي�ض  -جزئياً �أو
كلياً � -إذا كان الفعل الإيجابي �أو ال�سلبي الذي �صدر منه بق�صد �إح��داث �ضرر نووي �أو كان
بق�صد �إحداث �أي �ضرر �آخر غري نووي.
وهذا التف�سري املو�سع لي�س يف �صالح املت�ضرر..
� - 2إنه ب�ش�أن (االمتناع عن القيام بفعل) مل ي�شرتط امل�شرع �أن يكون االمتناع الذي ح�صل
من املت�ضرر متعلقاً بفعل يجب القيام به ،هذا الذي ي�سمح بالتو�سع على نحو ي�شمل االمتناع
ولو كان متعلقاً بفعل غري ملتزم بالقيام به.
والفقه يف هذا ال�ش�أن خمتلف ،فالبع�ض يرى �أن االمتناع ال ينطوي على خط�أ ،ما دام ال
يوجد الواجب القانوين بالعمل الذي امتنع ال�شخ�ص عن القيام به.
بينما يرى البع�ض الآخر �أنه ال ي�شرتط وجود الواجب القانوين بالعمل حتى يعترب االمتناع
عنه خط�أ.
على �أننا نرى �أن حل هذه ال�صعوبة يكمن يف حتديدات الن�ص �إذ جاء فيه �أن (االمتناع يكون
بق�صد �إحداث �ضرر) هذا الذي يعني �أنه تطبيقاً ملعيار الرجل العادي ،والذي مييل �إىل قدر من
احلياد واالمتناع عن عمل �أو ب��ذل جهد ال طائل له من ورائ��ه ،يجعل من الوا�ضح توافر خط�أ
امل�ضرور يف حالة امتناعه عن القيام بفعل بق�صد �إحداث �ضرر .فاالمتناع هنا م�سلك ال يتوافق مع
�سلوك الرجل املعتاد .ف�إذا كان لل�شخ�ص حرية �أن يتخذ موقفاً �سلبياً �أو حمايداً باعتبار �أن االمتناع
حرية من احلريات� ،إال �أن االمتناع الذي يتم بق�صد الإ�ضرار بالغري يعترب من قبيل اخلط�أ (((.

 - 2فعل الغري

تن�ص امل��ادة  11من املر�سوم بقانون على �أن يف حالة وق��وع احل��ادث ب�سبب القيام بعمل �أو
االمتناع عن القيام بعمل بق�صد �إحداث �أ�ضرار يكون للم�شغل حق االدعاء.
و�إذن املق�صود بهذه احلالة هي تلك التي يقع فيها احلادث النووي ب�سبب فعل �أو ترك من
جانب الغري بق�صد �إحداث �أ�ضرار .ويف هذه احلالة يلزم ثبوت ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكون الغري قد قام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن القيام به.
� - 2أن يكون هذا الغري قد ق�صد من العمل �أو االمتناع عن القيام به �إحداث �أ�ضرار.
( )1ح�سام الأهواين النظرية العامة لاللتزام جزء ( )1م�صادر االلتزام �ص� 1995 1ص  548واملراجع امل�شار �إليها بالهام�ش
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� - 3أن يكون فعل الغري �أو امتناعه هو ال�سبب املبا�شر لل�ضرر� ،أي يجب �أن تتوافر رابطة
ال�سببية بني الفعل �أو الرتك وبني ال�ضرر.
وعليه يجب على امل�شغل �أن يثبت �أن الغري بفعله �أو بامتناعه (ق�صد �إحداث �أ�ضرار) ،ف�إن
مل ينجح يف ذلك فال يعفى امل�شغل من امل�س�ؤولية ،وهنا يبدو تعويل امل�شرع على اخلط�أ العمدي
للغري الذي به تنتفي م�س�ؤولية امل�شغل.
ولأن ق�صد الإ�ضرار ركن يف اخلط�أ العمد دون الإهمال ،ف�إن خط�أ الغري غري العمد غري
م�ؤثر� ،إذ ال يرفع م�س�ؤولية امل�شغل .و�إذن فال يكفي �أن يثبت امل�شغل خط�أ الغري غري العمد ،لكي
ينفى م�س�ؤوليته عن الأ�ضرار النووية.
هذا الذي يعني �أن امل�شرع قد بدا مت�شدداً يف مواجهة امل�شغل� ،إذا �أبقى على م�س�ؤوليته يف
حاالت خط�أ الغري غري العمد �أي التي ال يثبت فيها (ق�صد �إحداث �أ�ضرار) وتف�سري ذلك على
ما يبدو هو �أن يف حاالت خط�أ الغري العمد يكون يف مقدور امل�شغل مبا لديه من �إمكانيات ب�أن
يحتاط ويتخذ التدابري الالزمة لتاليف نتائج هذه الأفعال .ف�إن مل يقم بذلك ف�إن امل�شغل يعد
م�س�ؤو ًال وال ي�ستطيع �أن يتم�سك بفعل الغري ليعفي نف�سه من امل�س�ؤولية.
ومن الوا�ضح �أن امل�شغل ،وهو يدفع عن نف�سه امل�س�ؤولية ويتحلل منها ،يكون عليه �إثبات �أن
احلادث جنم عن فعل �أو ترك من جانب الغري على النحو املتقدم بيانه.
وعليه ف�إذا حدث �أن متكن امل�ضرور من �إثبات توافر ال�سببية بني ال�ضرر النووي الذي حلقه
ومن�ش�أة امل�شغل ون�شاطه النووي ،ف�إن املدعى عليه امل�شغل قد يتمكن من �إثبات �أن �شخ�صاً من
الغري قد قام بفعل �أو �أغفل القيام بعمل �أو ت�سبب يف ذلك بق�صد �إحداث �أ�ضرار .ف�إذا توافر يف
فعل الغري� ،أو امتناعه ال�شروط املتقدم بيانها ،يعفى امل�شغل من امل�س�ؤولية لعدم توافر �شروطها
يف حقه ،وتوجه دعوى امل�س�ؤولية �إىل الغري.
وحماية للم�ضرور يف مواجهة ه��ذا الغري ال��ذي قد يكون غري ق��ادر على دف��ع التعوي�ض،
فيالحظ �أن املادة ( )11من املر�سوم بقانون ت�شري �إىل �إمكانية دفع التعوي�ض من الأموال العامة
التي وفرتها الدولة .وعندئذ يكون للدولة حق الرجوع على الغري مبا دفعته.

مالحظتنا
ب�ش�أن مدى ا�شرتاط معرفة الغري واال�ستدالل عليه

تقدم �أن للم�شغل ،بناء على املادة ( )11من املر�سوم بقانون� ،أن يتم�سك بالإعفاء من امل�س�ؤولية
�إذا �أثبت �أن �شخ�صاً قام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن القيام به ،بق�صد �إح��داث
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�أ�ضرار ،ونتج عن ذلك حادث نووي ت�سبب يف �أ�ضرار نووية .و�أنه يف هذه احلالة ترفع الدعوى
على من قام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن القيام به بذلك الق�صد.
هذا الذي مفاده �ضرورة �أن يكون هذا الغري معروفاً حتى يتمكن للم�ضرور �أن يرفع عليه
الدعوى القت�ضاء حقه يف التعوي�ض اجلابر لل�ضرر.
وال��واق��ع �أن ه��ذا احلكم ال��ذي ج��اءت به امل��ادة ( )11فقرة ( )2ميثل خروجاً على القواعد
العامة يف امل�س�ؤولية املدنية ،حيث ال ي�شرتط لإعفاء املدعى عليه من امل�س�ؤولية يف حالة ثبوت
�أن ال�ضرر �سببه خط�أ الغري� ،أن يكون معروفاً ومعيناً� ،إذ قد يقوم الدليل على �أن احلادث ارتكبه
�شخ�ص غري املدعى عليه ومل ي�ستدل على �شخ�صيته .يف هذا الفر�ض تق�ضي القواعد العامة
بعدم م�س�ؤولية املدعى عليه ولو مل يعرف هذا الغري ،ونرى �أن م�سلك امل�شرع يف �ش�أن معرفة
�شخ�ص الغري على النحو ال��ذي قدمناه� ،أك�ثر اتفاقاً مع منطق احلماية الفعالة التي يريد
توفريها للمت�ضررين من الأ�ضرار النووية و�أكرث ات�ساقاً مع �أحكام اتفاقية فيينا ل�سنة ،1997
حيث االهتمام بو�ضع نظام مو�سع للم�س�ؤولية ،وال�سعي نحو �إن�شاء نظام عاملي لتعزيز تدابري
التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية.
�إذ لو ُترِك الأمر حلكم القواعد العامة لكنا ب�صدد مت�ضرر عاجز عن رفع الدعوى للمطالبة
بالتعوي�ض ،لأن امل�شغل قد انتفت م�س�ؤوليته حيث �أثبت �أن الغري هو ال�سبب الوحيد يف ال�ضرر.
وهذا الغري الذي يعد م�س�ؤو ًال غري معروف لدى امل�ضرور وي�صعب اال�ستدالل عليه ،ومن ثم
ال ي�ستطيع رفع الدعوى على �أحد .وعليه يفقد املت�ضرر �أي �شكل من �أ�شكال التعوي�ض اجلابر
للأ�ضرار النووية التي حلقته.
وال �شك �أن عبء اال�ستدالل على هذا الغري وحتديده ومعرفته يقع على عاتق امل�شغل� .إذ
�أنه ،وفقاً لن�ص املادة ( )11من املر�سوم بقانون ،هو الذي له حق االدعاء ب�أن احلادث ناجم عن
�شخ�ص قام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن القيام به بق�صد �إح��داث �أ��ض��رار ،ويف
دعوى امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية ك�ش�أن كل الدعاوى فيما يتعلق بعبء الإثبات،
على املدعي �أن يقيم الدليل على ما ي�ؤيد دعواه� ،إذ القاعدة �أن البينة على من ادعى .هذا الذي
يعني �أن امل�شغل ،باعتباره مدعياً بنفي امل�س�ؤولية عن نف�سه ،عليه �أن يعني من ين�سب �إليه القيام
�أو اال�شرتاك بالت�سبب يف العمل �أو االمتناع عنه .وهذا يقت�ضي مواجهة هذا ال�شخ�ص و�ضرورة
معرفته وتعينه ،فال يكفي كما هو احلال ب�ش�أن تطبيق القواعد العامة ،و�صف الغري دون معرفته
وتعينه ،ف�إن مل ينجح امل�شغل يف ذلك ،ف�إن م�س�ؤوليته ال تنتفي ويبقى هو امل�س�ؤول والذي توجه
�إليه دعوى املطالبة بالتعوي�ض ،فهذا هو مفاد املادة ( )11من املر�سوم بقانون �سالفة الذكر.
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 - 3القوة القاهرة

ي�ستخدم امل�شرع الإماراتي يف املادة ( )287معامالت مدنية م�صطلح القوة القاهرة ،واحلادث
املفاجئ ،والآفة ال�سماوية مبعنى واحد.
ومن املقرر ،وفقاً لهذه املادة وتطبيق الق�ضاء ،لها �أنه �إذا توافرت مقومات القوة القاهرة يف
احلادث الذي نتج عنه �ضرر ،ف�إن املدعى عليه يكون غري ملزم بال�ضمان ،ما مل يق�ض القانون
�أو االتفاق بغري ذلك.
وامل�لاح��ظ من ا�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ��ض��رار
النووية عدم وجود ن�ص يعفي امل�شغل من امل�س�ؤولية يف حالة �إثبات �أن احلادث النووي الذي جنم
عنه ال�ضرر النووي يرجع �إىل القوة القاهرة.
�إال �أنه بالرجوع �إىل ن�صو�ص اتفاقية فيينا يالحظ �أن الفقرة ( )3من املادة الرابعة تن�ص
على �أنه( :ال تقع �أي م�س�ؤولية على امل�شغل مبوجب هذه االتفاقية �إذا �أثبت �أن الأ�ضرار النووية
ترجع مبا�شرة �إىل نزاع م�سلح �أو �أعمال عدوانية� ،أو حرب �أهلية� ،أو ع�صيان مدين).
وحيث �أن ن�صو�ص اتفاقية فيينا واجبة التطبيق ،ف�إن مقت�ضى تطبيق املادة ال�سابقة منها
هو �أن تنتفي م�س�ؤولية امل�شغل لو ثبت �أن ال�ضرر النووي يرجع مبا�شرة �إىل نزاع م�سلح �أو �أعمال
عدوانية� ،أو حرب �أهلية� ،أو ع�صيان مدين.

وهنا تبدو عدة مالحظات
مالحظاتنا

 - 1املادة ال�سابقة مل ت�ستخدم م�صطلح القوة القاهرة �أو ما يرادفه .بل ذكرت بع�ض التطبيقات.
 - 2التطبيقات املذكورة تنتفي بها م�س�ؤولية امل�شغل �سواء توافرت ب�ش�أنها مقومات القوة
القاهرة �أم مل تتوافر� ،إذا مل ي�شرتط الن�ص �شيئاً من ذلك .فال�صياغة جاءت عامة.
 - 3التطبيقات املذكورة يف املادة ال�سابقة والتي تنتفي بها م�س�ؤولية امل�شغل جاءت  -وكما
تفيد ال�صياغة  -على �سبيل احل�صر.
هذا الذي يعني �أن االتفاقية تبقي على م�س�ؤولية امل�شغل امل�س�ؤول عن احلادث النووي الذي
ت�سبب يف ال�ضرر النووي .لو ثبت �أن احلادث نتج عن القوة القاهرة يف غري التطبيقات املذكورة.
ولو �أن االتفاقية كانت تريد التو�سع �أكرث من ذلك ب�ش�أن �إعفاء امل�شغل لكانت قد ن�صت على ذلك.
ومع ذلك ،فالنتيجة النهائية هي �أن نكون �أمام م�شغل ا�ستطاع �أن يثبت �أن ال�ضرر النووي
ال��ذي ح��دث يف من�ش�أته يرجع مبا�شرة �إىل ن��زاع م�سلح� ،أو �أعمال عدوانية �أو ح��رب �أهلية �أو
ع�صيان مدين .ومن ثم فهو غري م�س�ؤول .ويف ذات الوقت نكون يف مواجهة مت�ضرر من حادث
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نووي ي�صعب عليه �أن يحدد امل�س�ؤول عن التعوي�ض �أو عن الأ�ضرار التي حلقته من الفرو�ض
التي يكون فيها ال�ضرر النووي راجعاً مبا�شرة �إىل هذا الأعمال.
وحيث ي�صعب عليه حتديد امل�س�ؤول يف هذه الفرو�ض ،وحيث ال يكون امل�شغل املعروف لديه
غري م�س�ؤول ،ف�إنه لن يتمكن من رفع الدعوى للح�صول على التعوي�ض.
ولذا نرى �ضرورة معاجلة هذا الق�صور بو�ضع حل يتيح للم�ضرور احل�صول على التعوي�ض
عن الأ�ضرار النووية التي تلحقه يف هذه الفرو�ض وغريها من فرو�ض �شبيهة بها .حتى ولو
�أن يف الأمر خروج على القواعد العامة التي تق�ضي ب�إعفاء املدعى عليه يف حالة ثبوت �أن القوة
القاهرة هي ال�سبب يف ال�ضرر .ونرى �أن ال �شيء يحول دون ذلك .فامل�شرع ميلك زمام الأمر
منحى عك�سياً.
وبيده �أن يقرر ذلك .وخا�صة �أن اتفاقية التعوي�ض التكميلي تنحو
ً
فاملادة ( )3فقرة ( )5ب من اتفاقية التعوي�ض التكميلي عن الأ�ضرار النووية ،تن�ص على
�أن «ال يعترب امل�شغل م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار النووية التي ت�سببها حادثة نووية تعزى مبا�شرة �إىل
كارثة طبيعية ج�سيمة ذات طابع ا�ستثنائي ،ما مل ين�ص قانون دولة املن�ش�أة على خالف ذلك».
وهذا الن�ص يفيد الأخذ بالقوة القاهرة �أو ما يرادفها من م�صطلحات ،ك�سبب �أجنبي لإعفاء
امل�شغل من امل�س�ؤولية ،ف�إن مت الأخذ بهذه املادة ،فهذا يعني مزيد من الإعفاءات للم�شغل من
امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية .وهو ما نراه �إ�ضعافاً من و�صف م�س�ؤولية امل�شغل �أنها م�س�ؤولية
مطلقة .ويبقى الأمل معقوداً على قانون دولة املن�ش�أة كما �أ�شرنا.
 - 2الطريقة الثانية :دفع امل�س�ؤولية ب�سبب انتقال امل�س�ؤولية
�أجازت املادة ( )11من املر�سوم بقانون للم�شغل �أن ينفي عن نف�سه امل�س�ؤولية وذلك يف حالة
وجود ن�ص �صريح يف عقد كتابي.
يق�صد بهذه احلالة تلك املواقف التي فيها يتفق م�شغل املن�ش�أة النووية مع م�شغل من�ش�أة
نووية �أخ��رى على �أن يتحمل �أحدهما م�س�ؤولية احل��وادث النووية التي تنطوي عليها امل��واد
النووية ،وذلك �أثناء نقلها من �أحدهما للآخر� ،أو �أثناء تولدها داخل املن�ش�أة (وهو ما ي�سمى
بنقل امل�س�ؤولية).
ويف هذه احلالة يجب �أن يكون االتفاق على نقل امل�س�ؤولية كتابياً ومبوجب ن�ص �صريح يف
العقد� .إذ ال يكفي الإفادة ال�ضمنية من ن�صو�ص العقد.
والواقع �أن املت�ضرر لن تت�أثر م�صلحته يف هذه احلالة� ،إذ يبقى �أحد امل�شغلني م�س�ؤو ًال عن
التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقته ما دام �أن �شروط امل�س�ؤولية قد توافرت.
ويالحظ �أن نفي امل�س�ؤولية عن امل�شغل ونقلها مل�شغل �آخر يتفق مع �أحكام وقواعد امل�س�ؤولية
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املدنية ب�ش�أن امل�س�ؤولية عن حرا�سة الأ�شياء اخلطرة .ذلك �أن وفقاً لهذه القواعد ميكن �أن تنتقل
ال�سيطرة على ال�شيء من �شخ�ص �إىل �آخ��ر ،ويرتتب على هذا االنتقال �أن يفقد الأول �صفة
احلرا�سة ويك�سبها الثاين.
ومن املقرر �أي�ضاً وفقاً لهذه القواعد العامة �أن يكون انتقال ال�سيطرة بناء على عقد من العقود.
وعلى ذل��ك ف��إن ما تقرره امل��ادة ( )11من املر�سوم بقانون ب�ش�أن ادع��اء امل�شغل وحتلله من
امل�س�ؤولية بناء على وجود ن�ص �صريح يف عقد كتابي بينه وبني م�شغل �آخر ،وكان هذا االتفاق
يق�ضي باعتبار الأخري م�س�ؤو ًال عن املواد النووية ،ومن ثم ال يحق للم�ضرور �أن يطالب امل�شغل
الأول بالتعوي�ض و�إمنا يطالب امل�شغل اجلديد ،هو �أمر يتفق مع �أحكام امل�س�ؤولية املدنية ب�ش�أن
امل�س�ؤولية عن حرا�سة الأ�شياء اخلطرة.
وقد تبدو �صعوبة �أمام املت�ضرر ب�ش�أن حتديد امل�شغل امل�س�ؤول يف حاالت انتقال امل�س�ؤولية� ،إال
�أن املادة  /11بند  4من املر�سوم بقانون احتادي رقم  6ل�سنة  2009يف �ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية
للطاقة النووية تن�ص على �أن يتوىل جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للرقابة النووية �إ�صدار
اللوائح والقرارات املنظمة لعمل الهيئة مبا يف ذلك حتديد امل�س�ؤوليات عند تويل عدة م�شغلني
القيام ب�أن�شطة بالتتابع وت�سجيل نقل امل�س�ؤوليات.
الأمر الذي ي�سهل �إذن على املت�ضرر معرفة امل�شغل امل�س�ؤول يف حاالت انتقال امل�س�ؤولية.

�سابع ًا� :أحكام دعوى التعوي�ض
� - 1أطراف الدعوى

�أ /املدعي يف دعوى امل�س�ؤولية املدنية هو املت�ضرر من احلادث النووي ،وذلك �أياً كانت جن�سيته.
فاملر�سوم بقانون مل يرد يف ن�صو�صه �أي متييز بني املت�ضررين ب�سبب اجلن�سية �أو ال�سن �أو النوع.
كما �أن��ه بالرجوع �إىل امل��ادة  13م��ن اتفاقية فيينا لعام  1997جندها تن�ص على �أن هذه
االتفاقية والقانون الوطني املطبق مبوجبها يطبقان دون متييز قائم على اجلن�سية �أو حمل
ال�سكن �أو حمل الإقامة.
وتطبيقاً لذلك ،وحيث يكون ه��ذا الن�ص �ساري املفعول �إع�م��ا ًال للمادة  2/12من املر�سوم
بقانون ،التي تقرر تطبيق اتفاقية فيينا لعام  1997فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص �أو حكم يف املر�سوم
بقانون رقم  4ل�سنة  2012ف�إن املت�ضرر من حادث نووي يقع داخل �أرا�ضي دولة الإم��ارات قد
يكون من رعايا دولة �أخرى �أو يوجد م�سكنه �أو مقر �إقامته يف هذه الدولة الأخرى.
ويف هذه احلالة تقرر املادة �/11أ من اتفاقية فيينا «ب�أن يكفل الطرف املتعاقد الذي ت�ؤول
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�إليه الوالية الق�ضائية فيما يتعلق بدعاوى التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية ما يلي:
�أ  -جواز �أن تقيم �أي دولة نيابة عن الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لأ�ضرار نووية ،والذين هم من
رعايا تلك الدولة �أو توجد م�ساكنهم �أو مقار �إقامتهم يف �أرا�ضيها والذين يوافقون على ذلك.
ب  -جواز �أن يقيم �أي �شخ�ص دعوى لإنفاذ احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية التي
اكت�سبها باحللول �أو التنازل.
هذا مع مالحظة �أن االتفاقية يف املادة  2/13جتيز لدولة املن�ش�أة �أن ت�ستبعد من التطبيق ما
يقع من �أ�ضرار يف �أرا�ضي دولة غري متعاقدة �أو يف �أية منطقة بحرية �أن�ش�أتها دولة غري متعاقدة
وفقاً للقانون الدويل للبحار.
ب /املدعى عليه امل�س�ؤول عن التعوي�ض وتعدد امل�س�ؤولني
املدعى عليه هو امل�شغل �أو ال�شخ�ص ال��ذي ق��دم الت�أمني �أو ال�ضمان امل��ايل مبوجب �أحكام
الفقرة ( )1من املادة ( )8من املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2012يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن
(((
الأ�ضرار النووية.
ومل يعر�ض املر�سوم بقانون مل�س�ألة تعدد امل�س�ؤولني عن ال�ضرر النووي ،وعليه فتكون املادة
( )2فقرة �( 3أ) من اتفاقية فيينا هي الواجبة التطبيق ،وهذه الفقرة تن�ص على �أنه (عندما
ترتب الأ�ضرار النووية م�س�ؤولية على �أكرث من م�شغل واحد ،ويتعذر ف�صل الأ�ضرار املن�سوبة
�إىل كل م�شغل ف�ص ً
ال معقو ًال ،ي�صبح ه�ؤالء امل�شغلون م�س�ؤولني م�س�ؤولية م�شرتكة ومتعددة).
ومن هذا الن�ص ي�ستخل�ص ما يلي:
 - 1عندما ترتب الأ�ضرار النووية م�س�ؤولية �أك�ثر من م�شغل واح��د ،وميكن ف�صل الأ�ضرار
املن�سوبة لكل م�شغل ف�ص ً
ال معقو ًال ،ف�إن كل م�شغل يعد م�س�ؤو ًال عن ال�ضرر الذي نتج عن من�ش�أته.
 - 2عندما ترتب الأ��ض��رار النووية م�س�ؤولية �أك�ثر من م�شغل واح��د وال ميكن الف�صل على
النحو ال�سابق في�صبح ه�ؤالء امل�شغلون م�س�ؤولني م�س�ؤولية م�شرتكة ومتعددة ،وهذا يعني ما يلي:
�أ� /أن ال�ضمان يوزع على امل�شغلني امل�س�ؤولني املتعددين ويكون التوزيع بالت�ساوي ،حيث يتعذر
حتديد ن�سبة كل م�شغل يف �إحداث ال�ضرر.
ب� /أن الت�ضامن ال يقوم بقوة القانون بني امل�شغلني امل�س�ؤولني املتعددين فن�ص املادة  /2فقرة
«� »3أ من اتفاقية فيينا مل يجعل م�س�ؤوليتهم ت�ضامنية بل جعلها م�س�ؤولية م�شرتكة ومتعددة،
وعندئذ يكون كل م�شغل من امل�شغلني امل�س�ؤولني ملزماً بالتعوي�ض الكامل قبل امل�ضرور .ويكون
للم�ضرور �أن يتقا�ضى التعوي�ض كام ً
ال ممن يختاره من امل�شغلني امل�س�ؤولني ،وال يكون ملن دفع
( )1انظر املادة ( )10فقرة ( )1من املر�سوم بقانون
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التعوي�ض منهم �أن يرجع على الآخرين بح�صته فيما دفع .وهذا ما ي�سمى بامل�س�ؤولية امل�شرتكة
�أو الت�ضامن ومل يعط ن�ص املادة �سالفة الذكر �سلطة للقا�ضي بالإلزام على �سبيل الت�ضامن ،وهذا
عك�س ما تق�ضي به القواعد العامة يف امل�س�ؤولية املدنية يف قانون املعامالت املدنية االحتادي،
فالت�ضامن و�إن كان ال يقوم بقوة القانون� ،إال �أن الأمر جوازي للقا�ضي� ،إذ له �أن يلزم امل�س�ؤولني
املتعددين بن�صيبه يف ال�ضمان وحده ،ويجوز �أن يحكم ب�إلزامهم بال�ضمان على �سبيل الت�ضامن
�أو التكافل ،وعندئذ يكون للم�ضرور �أن يقت�ضي ال�ضمان كام ً
ال ممن يختاره من امل�س�ؤولني
املتعددين .ويكون ملن دفع ال�ضمان الرجوع على الآخرين كل بن�صيبه فيه.

 - 2االخت�صا�ص
�أ /القانون الواجب التطبيق
القانون الواجب التطبيق على الدعاوى املتعلقة بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية،
هو �أحكام املر�سوم بقانون حمل الدرا�سة ،كما تطبق �أحكام اتفاقية فيينا لعام  1997فيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص �أو حكم يف هذا املر�سوم بقانون.
وهذا ما ت�ؤكده املادة  12فقرة ( )3من املر�سوم بقانون �إذ تن�ص على �أنه «تطبق �أحكام هذا
املر�سوم بقانون على الدعاوى املتعلقة بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية ،كما تطبق �أحكام
اتفاقية فيينا لعام  1997فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص �أو حكم يف هذا املر�سوم بقانون ،كما �أكدته �أي�ضاً
املادة ( )2فقرة ( )3من هذا املر�سوم بقانون �إذ تن�ص على �أنه «تطبق اتفاقية فيينا  1997ب�ش�أن
امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية يف كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا املر�سوم بقانون.
ب /املحكمة املخت�صة بنظر دعاوى التعوي�ض عن ال�ضرر النووي
حددت املادة ( )12يف فقرتها الأوىل من املر�سوم بقانون املحاكم االحتادية يف �إمارة �أبوظبي
دون غريها لنظر دعاوى التعوي�ض عن ال�ضرر النووي ،ون�صت الفقرة ( )3من ذات املادة على
�أن للمحكمة عند نظر الدعوى �أن تعني واحداً �أو �أكرث من اخلرباء �أو املخت�صني ملعاونتها وفقاً
للقوانني والت�شريعات املعمول بها.
و�إذن يكون املر�سوم خرج على القواعد العامة ،حيث مل ي�سند االخت�صا�ص بنظر الدعوى
�إىل املحكمة التي وقعت بدائرة اخت�صا�صها احلادثة النووية ،وهي عادة املحكمة الأقرب �إىل
امل�ضرور من احلادثة.
ونرى �أن اجتاه امل�شرع الإماراتي يف �إ�سناد االخت�صا�ص للمحاكم االحتادية يف العا�صمة ال
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غرابة فيه ،كما �أن له ما يربره.
�أم��ا عن كونه ال غرابة فيه ف ��إن النظام الق�ضائي يف دول��ة الإم ��ارات ك��ان ي�سند للمحاكم
االحتادية االبتدائية يف عا�صمة الدولة (�أبوظبي) اخت�صا�ص النظر يف بع�ض املنازعات الإدارية
بني االحتاد والأفراد �سواء كان االحتاد مدعياً �أم مدعى عليه ،كذلك تخت�ص املحاكم االحتادية
االبتدائية يف عا�صمة الدولة (�أبوظبي) بالنظر يف جميع املنازعات املدنية والتجارية التي تن�ش�أ
بني الدولة والأفراد (((.
هذا ويالحظ �أن امل�شرع يف معظم ال��دول املختلفة قد حدد حمكمة واح��دة خمت�صة بنظر
جميع دعاوى التعوي�ض عن ال�ضرر النووي ،وغالباً ما تكون حمكمة العا�صمة كما هو احلال
يف بلجيكا ،حيث املحكمة االبتدائية يف بروك�سل ،ويف هولندا حيث املحكمة االبتدائية يف مدينة
الهاي ،ويف ال�سويد حيث املحكمة االبتدائية ملدينة �ستوكهومل (.)1
�أما عن تربير �إ�سناد امل�شرع الإماراتي االخت�صا�ص للمحكمة االحتادية يف العا�صمة فرناه
يتمثل من �أوجه عدة.
فمن ناحية �أوىل ،يعرب عن رغبة امل�شرع ،يحدوه نبل الغاية ،يف توحيد االجتاهات الق�ضائية
يف هذا النوع من الدعاوى ،ال�سيما و�أنها دعاوى م�ستحدثة بالنظر لطبيعة الن�شاط وال�ضرر
الناجت عنه .وهذا عك�س ما لو تعددت املحاكم التي تنظر هذه املنازعات �أخذاً بتطبيق القاعدة
العامة يف حتديد االخت�صا�ص ،حيث يكون من اجلائز �أن تف�صل فيها املحاكم بطرق خمتلفة.
فالواقع ي�شري �إىل �أنه قد يوجد �ضحايا كثريون يف واقعة واحدة ،وهذا يجعل من الأن�سب �أن
تكون حمكمة وحيدة هي �صاحبة الوالية على املطالبات النا�شئة عن �أي واقعة وحيدة� ،إذ ال
�شك �أن تعدد املطالبات �أمام حماكم خمتلفة لي�س من �ش�أنه �إيجاد اليقني �أو الكفاءة يف املعاجلة
الق�ضائية للمطالبات التعوي�ضية.
ومن ناحية ثانية ،قد تتعلق املنازعة برعايا دول جماورة ،حيث تتجاوز احلادثة النووية حدود
الدولة .ومن ثم يكون من الأف�ضل توحيد املحكمة املخت�صة ال�سيما ،و�أن��ه قد يحدث �أن تقيم
الدولة املعنية دعوى نيابة عن الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لأ�ضرار نووية ،والذين هم من رعايا
تلك الدولة� ،أو توجد م�ساكنهم �أو مقار �إقامتهم يف �أرا�ضيها ،والذين يوافقون على ذلك(((.
( )1انظر املادة ( )25من القانون االحتادي رقم  11ل�سنة  1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية من �ش�أن الإجراءات املدنية .ثم انظر ذات
املادة بعد تعديلها بالقانون االحتادي رقم  30ل�سنة .2005
( )2راجع املادة (� )11ألف من اتفاقية فيينا.
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ومن ناحية ثالثة ،فيوجد اعتبار عملي وهو �أن الدعاوى املرفوعة للمطالبات بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار النووية يقابلها مبلغ �إجمايل معني تتحدد به م�س�ؤولية امل�شغل النووي ومن ثم
يح�سن توحيد املحاكم التي تق�ضي يف هذا ال�ش�أن((( .كي ت�ستطيع املحكمة القيام بالتق�سيم
الن�سبي للتعوي�ض بني ال�ضحايا �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
و�أخ�يراً فيمكن التغلب على ما يقال ب�ش�أن معاناة املتقا�ضني ،ب�أنه ال يوجد ما يحول دون
�أن تعقد املحكمة االحتادية جل�ساتها خارج عا�صمة الدولة �أبوظبي يف �أية عا�صمة �أخرى من
عوا�صم الإمارات ،وذلك �إذا اقت�ضت الظروف ذلك((( ب�أن كانت مث ً
ال احلادثة النووية و�أ�ضرارها
قد تركزت يف �إحدى الإمارات.

مالحظتنا
ب�ش�أن ا�ستعانة املحكمة باخلربة

تن�ص الفقرة الثانية من املادة ( )12من املر�سوم بقانون على �أنه «عند تقدمي مطالبة بالتعوي�ض
عن �ضرر نووي تخت�ص بها املحكمة املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل من هذه املادة ،للمحكمة تعيني
واحد �أو �أكرث من اخلرباء �أو املتخ�ص�صني ملعاونتها وفقاً للقوانني والت�شريعات املعمول بها».
والواقع �أن قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية يت�ضمن باباً خا�صاً باخلربة ،واملادة
( )69منه �أجازت للمحكمة عند االقت�ضاء �أن حتكم بندب خبري �أو �أكرث من بني موظفي الدولة
�أو اخلرباء املعتمدين يف جدول اخلرباء لال�ستفادة ب�آرائهم.
ومن هنا يثور ت�سا�ؤل عن �أهمية الفقرة ( )3من املادة ( )12من املر�سوم بقانون.
نرى �أن الأمر يتعلق مب�س�ألة �أبعد من جمرد اال�ستعانة بخبري ت�ستفيد املحكمة من ر�أيه،
�إذ يتعلق الأمر كما يبدو لنا ب�ضرورة القيام بتجميع مزيد من املعلومات وحتليلها عن طريق
اجتماع من اخلرباء القانونيني والتقنيني ،كما قد يتطرق الأمر �إىل �أن ي�شمل االجتماع �أع�ضاء
ذوي متثيل جغرايف للنظر يف امل�سائل التقنية املتعلقة بامل�س�ؤولية واجلرب التعوي�ضي وتقدمي
تقرير بذلك يكون حتت نظر املحكمة (((.
ويعزز هذا التفكري ا�ستخدام لفظي «املتخ�ص�ص» و«ملعاونتها» ففيهما ما ي�شري �إىل التو�سع
و�إعطاء املرونة للمحكمة على النحو الذي طرحناه.
( )1راجع ما �سبق مبد�أ امل�س�ؤولية املحددة.
( )2انظر املادة ( )11من قانون ال�سلطة الق�ضائية.
( )3انظر اتفاقية التنوع البيولوجي �سابق الإ�شارة �إليها.
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 - 3حق امل�ضرور يف اجلمع بني التعوي�ض واحلقوق الأخرى.

تقرر املادة  14من املر�سوم بقانون ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية �أن من حق
امل�ضرور من احلادث النووي اجلمع بني التعوي�ض املقرر مبوجب �أحكام هذا املر�سوم و�أي حق
�آخر يكون للم�ضرور مبوجب �أي نظام �أو برنامج �أو ت�أمني �صحي �أو تعوي�ض عمايل �أو تعوي�ض
عن �أمرا�ض مهنية.
وتطبيقاً لذلك فللعامل الذي يعمل مبن�ش�أة نووية �أن يح�صل على التعوي�ض املن�صو�ص عليه
يف هذا املر�سوم بقانون عندما تتوافر �شروطه .وف�ض ً
ال عن ذلك فله �أن ي�ستفيد من التعوي�ض
املقرر له مبقت�ضى ن�صو�ص قانون العمل التي تقرر ح�صوله على تعوي�ض عمايل �أو تعوي�ض عن
الأمرا�ض املهنية الناجتة عن طبيعة نووية.
و�إذاً ال يجوز للقا�ضي عند تقدير التعوي�ض امل�ستحق مبوجب هذا املر�سوم بقانون �أن يخ�صم
ما مت �صرفه من تعوي�ض عمايل.

 - 4تقادم دعوى التعوي�ض عن الأ�ضرار النووية

يف بع�ض احل��االت ال يظهر ال�ضرر النووي �إال بعد فرتة زمنية طويلة ن�سبياً .ولذا
فقد راعى املر�سوم بقانون الإبقاء على الدعوى املدنية ملدة �أطول عما تق�ضي به القواعد
العامة.
فاملادة ( )10من املر�سوم بقانون يف فقرتيها الثانية والثالثة تن�ص على �أن:
 - 1تتقادم دعاوى املطالبة بالتعوي�ض �ضد امل�شغل بانتهاء مدة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل
ال�ساري �إذا بقي �سارياً لفرتة �أطول من تلك الفرتة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�/1أ) من املادة
(ال�ساد�سة) من اتفاقية فيينا لعام 1997م.
 - 2ت�سقط حقوق املطالبة بالتعوي�ض لأي �شخ�ص حلقت به �أ��ض��رار نووية ،ما مل ترفع
الدعوى خالل ثالث �سنوات من تاريخ علم ال�شخ�ص املت�ضرر� ،أو من التاريخ الذي كان يجب �أن
يعلم به بال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه ،ب�شرط عدم جتاوز الفرتة املحددة يف الفقرة (�/1أ) من
املادة (ال�ساد�سة) من اتفاقية فيينا لعام � 1997أو الفقرة ( )2من هذه املادة.
ومن هذا الن�ص مقرتناً بن�ص املادة ( )6من اتفاقية فيينا ميكن ا�ستخال�ص الأحكام الآتية
ب�ش�أن تقادم دعوى امل�س�ؤولية عن التعوي�ض عن ال�ضرر النووي.
 - 1بالن�سبة جلميع الأ�ضرار النووية :تتقادم دعوى امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
مب�ضي ثالث �سنوات من تاريخ علم ال�شخ�ص امل�ضرور بال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه� ،أو من
التاريخ الذي كان يجب �أن يعلم بال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه.
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 - 2بالن�سبة حلاالت الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية :تتقادم الدعوى مب�ضى � 30سنوات حت�سب
من تاريخ وقوع احلادثة النووية.
 - 3بالن�سبة للحاالت الأخرى غري الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية :تتقادم الدعوى مب�ضي 10
�سنوات من تاريخ وقوع احلادثة النووية.
ويف هاتني احلالتني الثانية والثالثة يالحظ �أن الأمر يتعلق بحاالت مل يعلم فيها امل�ضرور
بوقوع ال�ضرر وبال�شخ�ص امل�س�ؤول عنه �إال بعد فرتة طويلة .ففي احلالة الثانية تتقادم دعوى
امل�س�ؤولية مب�ضي ثالثني �سنة من تاريخ وقوع احلادثة النووية ،ويف احلالة الثالثة تتقادم دعوى
امل�س�ؤولية مب�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ وقوع احلادث النووي.
�أما �إذا علم امل�ضرور �أو كان يجب �أن يعلم بوقوع ال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه يف اليوم
الذي وقع فيه احلادث النووي ،ف�إن دعوى امل�س�ؤولية تتقادم بانق�ضاء ثالث �سنوات من وقت
وقوع احلادث.
وتطبيقاً لذلك �إذا علم امل�ضرور بال�ضرر وامل�شغل امل�س�ؤول عنه ولنفر�ض �أن ذلك مت بعد
م�ضي � 29سنة يف احلالة الثانية ،ف�إنه يجب رفع دعوى امل�س�ؤولية خالل �سنة واحدة من تاريخ
هذا العلم ،و�إال امتنع �سماعها مل�ضى  30عاماً من تاريخ وقوع احلادثة النووية .هذا مع مراعاة
البند الرابع فيما يلي.
�أما �إذا افرت�ضنا �أن العلم قد حتقق بعد م�ضي � 8سنوات يف احلالة الثالثة ف�إنه يجب رفع
دع��وى امل�س�ؤولية خالل عامني و�إال امتنع �سماعها مل��رور � 10سنوات من تاريخ وق��وع احلادثة
النووية .وهنا ال يطبق البند الرابع الذي نعر�ض له حا ًال.
� - 4إذا كانت دعوى امل�س�ؤولية تتعلق بحالة الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية :وكانت م�س�ؤولية
امل�شغل مغطاة لفرتة �أطول من مدة ثالثني �سنة فال تتقادم دعاوى املطالبة بالتعوي�ض
�ضد امل�شغل �إال بانتهاء مدة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل ال�ساري �إذا بقي �سارياً لفرتة �أطول
من تلك املدة.

مالحظتنا
ب�ش�أن م�س�ألة التقادم

� - 1أن املر�سوم بقانون يف الفقرة الثالثة اعتد لبدء �سريان التقادم الثالثي بالعلم الظني
�أو االفرتا�ضي �إذ تذكر الفقرة عبارة (�أو من التاريخ ال��ذي ك��ان يجب �أن يعلم فيه بال�ضرر
وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه) مع �أن �أحكام الق�ضاء الإماراتي يف �ش�أن تقادم امل�س�ؤولية عن الفعل ال�ضار
ال ترتب حكم ال�سقوط يف حالة العلم الظني ،و�إمنا ت�شرتط العلم احلقيقي ،والواقع �أنه لي�س
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يف م�صلحة امل�ضرور الأخذ بالعلم الظني.
� - 2أن امل�شرع يف حالة الوفاة والإ�صابة اجل�سدية قد جاء بحكم ا�ستثنائي على خالف الأ�صل
العام يف تقادم دعاوى امل�س�ؤولية املدنية .وتربير ذلك هو �أن ال�ضرر النووي قد ال يظهر �إال بعد
فرتة طويلة ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن الفقرة الثانية من املادة ( )10من املر�سوم بقانون ت�سمح
يف حالة الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية مبد مدة تقادم الدعوى �إىل مدة �أطول من ثالثني عاماً ما
دام �أن مدة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل ال�ساري كانت لفرتة �أطول من ذلك.
وهذا �أمر ال�شك يحقق م�صلحة امل�ضرور يف حاالت الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية باعتبار �أن
الأ�ضرار الكامنة يف ج�سم الإن�سان ب�سبب الإ�شعاعات والأن�شطة النووية ال تظهر �إال بعد فرتة
طويلة ن�سبياً من وقت وقوع احلادثة النووية.
خاتمة

وبعد ،فتلك �أ�ضواء على ما جاء بهذا املر�سوم بقانون من �أحكام م�ستحدثة ولي�س �شرحاً
لها ،ون�أمل �أن نكون بهذا قد �أ�سهمنا ولو بقدر �ضئيل يف �شحذ الهمم للتعامل الإيجابي مع هذه
الأفكار اجلديدة.
واهلل ن�س�أل ال�سداد والتوفيق
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ت�أمالت حول �أحكام �سند ال�شحن البحري الإلكرتوين
يف القانون الإماراتي و املقارن

بقلم األستاذ /األمين عثمان إسماعيل
م�ست�شار قانوين /مكتب الغريب للمحاماة واال�ست�شارات القانونية

تمهيد:

ي�شهد الع�صر احلديث ثورة هائلة يف جمال املعلومات واالت�صاالت ،امتدت �آثارها �إىل كافة
مناحي احلياة ،وكان البد �أن تت�أثر بها عملية النقل البحري �سواء على م�ستوى الدول �أو الأفراد.
ولقد ظهر مفهوم ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة؛ ويق�صد بها قيام املتعاملني ب ��إب��رام العقود و�إمت��ام
ال�صفقات على امل�شروعات عرب �شبكة الإنرتنت عن طريق ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر ،وال �شك �أن
هذه الو�سيلة تتميز بعدة خ�صائ�ص؛ فهي تتيح للمتعاملني التعرف على ما يعر�ض يف كافة �أ�سواق
العامل وب�أقل تكلفة ،بجانب توفري الوقت واجلهد .وميكن القول �إن عامل التجارة والنقل يف
جمال �إبرام العقود يخطو خطى حثيثة نحو �إلغاء التعامل بامل�ستندات الورقية التقليدية  -ومنها
�سندات ال�شحن البحري امل�ستند الأول والأكرث �أهمية يف �إثبات عقد النقل البحري  -والتعامل
عن طريق احلا�سبات الآلية والتبادل الإلكرتوين للمعلومات .و�إن املق�صود بنظام تبادل البيانات
�إلكرتونياً هو �إر�سال البيانات حمل التبادل من حا�سب �آيل �إىل حا�سب �آيل �آخر والعك�س كذلك،
و�أهم مزايا هذا النظام هو توفري امل�صاريف والوقت والدقة والي�سر وال�سرية ،بجانب �أن املعلومات
تنتقل مبا�شرة بني احلوا�سب الآلية للجهات امل�س�ؤولة والعمالء ومن ثم التجهيز للإجراءات
اجلمركية و�إجراءات ا�ستالم الب�ضاعة دون ت�أخري �أو ت�سرب للمعلومات.
وهناك بع�ض التعقيدات القانونية التي قد تعرت�ض نظام تبادل البيانات �إلكرتونياً ،ومن
هذا �أن الر�سالة الإلكرتونية قد ال تكون موقعة من مر�سلها وبالتايل ال تقبل يف املحاكم �أو من
ال�شاحن �أو املر�سل �إليه �أو اجلمارك �أو املوانئ �أو غريها كدليل لإثبات احلق املدعى به� ،إ ّال �أن
كل الدالئل ت�شري �إىل �إمكانية قبول معلومات احلا�سب الآيل كدليل يعتد به �أمام املحاكم على
�أ�سا�س �أنه ميكن حتميل البيانات �إىل �أي و�سيلة معدة حلمل هذه البيانات كاملحرر الورقي �أو
�شا�شة احلا�سب الآيل �أو �شريط الت�سجيل � ...إلخ ،ومهما اختلفت درجة التقدم التكنولوجي ف�إن
الو�سيلة املعدة حلمل البيانات ال حتتاج �إىل تعديل قوانني عملها� ،إال �أن للقا�ضي تقدير مدى
االعتماد على هذه ال�سجالت يف الإثبات.
أو ً
ال:
مشكلة حجية سند الشحن البحري في اإلثبات في مجال التجارة الدولية

وفيما يتعلق ب�سندات ال�شحن البحري ب�صفة عامة؛ جند �أن العمل قد جرى على �إثبات
النقل البحري للب�ضائع ب�إحدى وثيقتني؛ �إما بعقد �إيجار ال�سفينة «م�شارطة �إيجار ال�سفينة»
الأ�ستاذ الأمني عثمان �إ�سماعيل
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( )Charterpartyيف احلاالت التي يحتاج فيها ال�شاحن �إىل ت�أجري �سفينة ب�أكملها �أو جزء كبري
منها� ،أو ب�سند ال�شحن البحري «بولي�صة �شحن بحري» ( )Bill of ladingيف حالة نقل ال�شاحن
لب�ضاعته على �سفينة �ضمن ب�ضائع �أُخرى خا�صة بالغري وهي ال�صورة املعتادة للنقل البحري
للب�ضائع ،حيث ميثل �سند ال�شحن البحري �أهمية عملية وقانونية كربى يف التجارة البحرية
ال��دول�ي��ة؛ بعد �أن �أ�صبح �أداة لإث�ب��ات عقد النقل البحري ،و�أداة لتمثيل الب�ضاعة وتداولها
واالئتمان عليها ،بجانب وظيفته الرئي�سة وهي كونه �أداة لإثبات �شحن الب�ضاعة على ظهر
ال�سفينة .ويعد �سند ال�شحن البحري ُح َّجة يف الإثبات �سواء بالن�سبة لأطرافه �أو الغري ،فبالن�سبة
لأطرافه فال يجوز لهم �إثبات خالف ما ورد فيها �إال بالكتابة� ،أما غري احلامل لهذا ال�سند؛
ف�إذا كان غري ال�شاحن فله �أن يثبت خالف ما ورد بال�سند بكافة طرق الإثبات ،و يخ�ضع تنظيم
�سند ال�شحن البحري للقوانني البحرية الوطنية واالتفاقيات والأعراف الدولية املنظمة للنقل
البحري للب�ضائع .وفيما يتعلق بتنظيم وثائق النقل الإلكرتونية ،جند �أن الر�سالة الإلكرتونية
بطبيعتها غري قابلة للتداول بالتظهري ،كما ال توجد طريقة عملية ميكن من خاللها �إ�ضفاء
القابلية لها للتداول الأم��ر الذي يخلق م�شكلة كبرية يف جمال التجارة الدولية ،لذا تعددت
االجتاهات والآراء من �أجل �إحلاق الآثار القانونية املرتبطة ب�سندات ال�شحن البحري الورقية
ب��أي و�سيلة �أخ��رى بديلة عن املحررات الورقية وترتبط بالبيانات الإلكرتونية ،و�إن من بني
احللول املقرتحة اال�ستعانة مب�ستخرج مطبوع �صادر عن احلا�سب الآيل يتمتع بنف�س وظائف
�سند ال�شحن �إال �أنه بطبيعة احلال لن يت�ساوى مع نظريته الن�سخة الأ�صلية من �سند ال�شحن،
ومن بني احللول �أي�ضاً �إحالل �أقرا�ص الت�سجيل اخلا�صة باحلا�سب الآيل حمل �سند ال�شحن
بحيث تقوم بتمثيل الب�ضاعة ،و�أي�ضاً �إي��داع �سند ال�شحن عند جهة موثوق بها كالبنك على
�أن يتم �إخطار هذه اجلهة بالتعديالت يف العمليات التي تتم على الب�ضاعة و ذلك من خالل
الر�سائل الإلكرتونية التي ترد �إىل اجلهة املوثوق بها.
ثاني ًا:
اإلطار القانوني لحجية سند الشحن البحري في اإلثبات

 - 1يف دولة الإمارات العربية املتحدة:

على ال�صعيد الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة مت تنظيم النقل البحري للب�ضائع
عرب القانون التجاري البحري رقم ( )26ل�سنة 1981م ،وقد نظم هذا القانون كل ما يتعلق
بالن�شاط التجاري البحري يف الدولة ،وقد ذكرت املادة ( )2منه �أن تف�سر �أحكام هذا القانون
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باعتبار �أن ال�سيا�سة العامة التي ي�ستهدفها هي النهو�ض بالتجارة الداخلية واخلارجية
للدولة ،وكذلك �إن�شاء وتطوير �أ�سطول كفء حديث يحمل علمها مبا يكفل حتقيق �أمنها
ن�صت امل��ادة ( )8منه على �أال تخل �أح�ك��ام هذا
ومنوها االقت�صادي وم�صالح �شعبها ،وق��د ّ
القانون باالتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من الدولة على �أن ت�سري فيما مل يرد به ن�ص
خا�ص يف هذا القانون الأع��راف البحرية التي ال تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و
قواعد العدالة ،وقد َّ
نظمت امل��ادة ( )266من هذا القانون حجية �سند ال�شحن البحري يف
الإثبات ،وهي حجية ن�سبية فيما بني الناقل وال�شاحن ،ومطلقة فيما بني الناقل والغري.
وفيما يتعلق بتنظيم �سند ال�شحن كوثيقة �إلكرتونية؛ جند �أن القانون االحتادي رقم ()36
ل�سنة  2006اخلا�ص بتعديل بع�ض �أح�ك��ام قانون الإث�ب��ات يف املعامالت املدنية والتجارية
ن�صت املادة ( /17مكررا) منه ب�أنه :يعترب توقيعاً
ال�صادر بالقانون رقم ( )10ل�سنة  1992قد َّ
�إلكرتونياً كل �أحرف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو �صور �أو �أ�صوات لها طابع منفرد ي�سمح
بتحديد �شخ�ص �صاحب التوقيع ومتييزه عن غريه على النحو ال��وارد يف قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية ،ويعترب حمرراً �إلكرتونياً كل انتقال �أو �إر�سال �أو ا�ستقبال �أو تخزين
لرموز �أو �إ�شارات �أو كتابة �أو �صور �أو �أ�صوات �أو معلومات �أياً كانت طبيعتها جتري من خالل
و�سيلة تقنية معلومات ،و�أن للتوقيع الإلكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات امل�شار �إليها
يف هذا القانون �إذا روعي فيه الأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية ،و�أن
للكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية وال�سجالت وامل�ستندات الإلكرتونية ذات احلجة
املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام هذا القانون متى ا�ستوفت ال�شروط
والأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية .كما جند �أن القانون االحتادي
رقم ( )1ل�سنة 2006م ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية قد �صدر خ�صي�صاً لتنظيم
مثل هذه امل�سائل ،وقد ع َّرفت املادة ( )1منه يف التعاريف ال�سجل �أو امل�ستند الإلكرتوين ب�أنه
الذي يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه �أو �إر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه بو�سيلة
�إلكرتونية على و�سيط ملمو�س �أو على و�سيط �إلكرتوين �آخ��ر ،و يكون قاب ً
ال لال�سرتجاع
ب�شكل ميكن فهمه ،كما ع َّرفت الر�سالة الإلكرتونية ب�أنها معلومات �إلكرتونية تر�سل �أو
ت�سلم بو�سائل �إلكرتونية ،وع َّرفت التوقيع الإلكرتوين ب�أنه توقيع مكون من حروف �أو �أرقام
�أو رموز �أو �أ�صوات �أو نظام معاجلة ذي �شكل �إلكرتوين وملحق �أو مرتبط منطقياً بر�سالة
�إلكرتونية بنية توثيق �أو اعتماد تلك الر�سالة ،وت�سري مبوجب امل��ادة ( )2فيما مل يرد به
ن�ص خا�ص يف ه��ذا القانون قواعد العرف التجاري ال��دويل املتعلقة باملعامالت والتجارة
الإلكرتونية واملبادئ العامة يف املعامالت املدنية والتجارية ،بجانب �سريانه على ال�سجالت
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وامل�ستندات والتوقيعات الإلكرتونية ذات العالقة باملعامالت و التجارة الإلكرتونية ،علماً
ب��أن ه��ذه امل��ادة قد ا�ستثنت من جملة ما ا�ستثنت من نطاق تطبيق ه��ذا القانون ال�سندات
القابلة للتداول (الفقرة �أ)� ،أي �أن ه��ذا القانون قد ا�ستثنى من نطاق تطبيقه ال�سندات
الإلكرتونية القابلة للتداول؛ وال �شك �أن من �ضمنها �سندات ال�شحن الإلكرتونية كونها
قابلة للتداول ،وهي ال �شك حتتاج لتدخل امل�شرع الإماراتي احلكيم للنظر بعني االعتبار يف
م�س�ألة تعديل هذا الت�شريع من خالل تعديل ن�ص هذه املادة �أو غريها من املواد الأخرى؛
مبا يجعل هذا الت�شريع يف نهاية املطاف يت�سق متاماً مع الطفرة التي ت�شهدها هذه البالد
ن�صت املادة ( )4من هذا القانون على عدم
يف جمال املعامالت والتجارة الإلكرتونية .و قد ّ
فقدان الر�سالة الإلكرتونية �أثرها القانوين �أو قابليتها للتنفيذ ملجرد �أنها جاءت يف �شكل
�إلكرتوين ،كما ال تفقد املعلومات املثبتة يف الر�سالة الإلكرتونية حجيتها القانونية حتى
و�إن وردت موجزة متى كان االطالع على تفا�صيلها متاحاً �ضمن النظام الإلكرتوين اخلا�ص
مبن�شئها ومتت الإ�شارة يف الر�سالة �إىل كيفية االطالع عليها ،كما ّ
نظمت املادة ( )10بفقراتها
من هذا القانون م�سائل قبول حجية الب ّينة الإلكرتونية ،فقد ذكرت الفقرة ( )1من هذه
املادة ب�أنه ال يحول قبول الر�سالة الإلكرتونية �أو التوقيع الإلكرتوين كدليل �إثبات �أن يكونا
قد جاءا يف �شكل �إلكرتوين �أو لي�سا يف �شكلهما الأ�صلي متى كانا �أف�ضل دليل يتوقع بدرجة
معقولة �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص العادي الذي ي�ست�شهد به ،و يف تقدير حجية املعلومات
الإلكرتونية يف الإثبات �أوجبت الفقرة ( )2مراعاة مدى �إمكانية االعتداد بالطريقة التي
مت بها تنفيذ واحدة �أو �أكرث من عمليات �إدخال املعلومات �أو �إن�شائها �أو جتهيزها �أو تخزينها
�أو تقدميها �أو �إر�سالها ،وم��دى �إمكانية االع�ت��داد بالطريقة التي ا�ستخدمت يف املحافظة
على �سالمة املعلومات ،ومدى �إمكانية االعتداد مب�صدر املعلومات �إذا كان معروفاً ،ومدى
�إمكانية االعتداد بالطريقة التي يتم بها الت�أكد من هوية املن�شئ ،و�أي عن�صر �آخر يت�صل
باملو�ضوع ،و�أوجبت الفقرة ( )3ب�أنه ما مل يتم �إثبات العك�س يفرت�ض يف التوقيع الإلكرتوين
املحمي �أنه :ميكن االعتداد به ،توقيع ال�شخ�ص الذي تكون له �صلة به ،و �ضعه ذلك ال�شخ�ص
بنية توقيع �أو اعتماد الر�سالة الإلكرتونية املن�سوب �إليه �إ�صدارها ،كما �أوجبت الفقرة ()4
ب�أنه مامل يتم �إثبات العك�س يفرت�ض يف ال�سجل الإلكرتوين املحمي �أنه مل يتغري منذ �أن
�أن�شىء ،ومعتد به .وفيما يتعلق بالأحكام الق�ضائية؛ فقد �أر�ست حمكمة متييز دبي املوقرة
يف ق�ضائها (الطعن رقم  241 / 2007طعن جتاري) ب�أنه :وفقاً للمادة الثالثة من القانون
االحت��ادي رقم ( )1ل�سنة ( )2006ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية �أن هذا القانون
يهدف حلماية حقوق املتعاملني �إلكرتونياً وحتديد التزاماتهم وت�شجيع وت�سهيل املعامالت
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واملرا�سالت الإلكرتونية بوا�سطة �سجالت �إلكرتونية يعتمد عليها وتعزيز الثقة يف �سالمة
و�صحة املعامالت واملرا�سالت وال�سجالت الإلكرتونية ،ووفقاً للمادة  )2( 4من ذات القانون
ف�إن للمعلومات ال��واردة يف الر�سالة الإلكرتونية حجيتها القانونية متى كان االطالع على
تف�صيل تلك املعلومات متاحاً �ضمن النظام الإلكرتوين اخلا�ص مبن�شئها ومتت الإ�شارة يف
الر�سالة �إىل كيفية االط�لاع عليها ،ووفقاً للمادة ( )10منه تكون الر�سالة الإلكرتونية �أو
التوقيع الإلكرتوين مقبو ًال كدليل �إثبات و�إن مل تكن تلك الر�سالة �أو ذلك التوقيع �أ�صلياً
�أو يف �شكله الأ�صلي طاملا كانت الر�سالة �أو التوقيع الإلكرتوين �أف�ضل دليل يتوقع بدرجة
مقبولة �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص الذي ي�ست�شهد به ،وما مل يثبت العك�س يفرت�ض �أن ال�سجل
الإلكرتوين املحمي مل يتغري منذ �أن �أن�شئ ويعتد به ،ووفقاً للمادة  )2(17منه يعترب االعتماد
على التوقيع الإلكرتوين املحمي معقو ًال ما مل يثبت العك�س.

 - 2يف جمهورية ال�سودان:

على ال�صعيد الوطني يف جمهورية ال�سودان فقد مت تنظيم النقل البحري للب�ضائع عرب
قوانني خا�صة ،حيث ك��ان يُطبق يف ال�سابق كل من قانون نقل الب�ضائع بالبحر ل�سنة 1951م
والقانون البحري ل�سنة 1961م ،ثم �صدر قانون النقل البحري ل�سنة 2010م يف الثاين من
فرباير ليتم مبوجبه �إلغاء كل من القانونني ال�سابقني ،على �أنه يف حالة غياب الن�ص فقد ن�صت
املادة ( /3بفقراتها) من هذا القانون الأخري على تطبيق الأحكام ذات ال�صلة يف �أي قانون �آخر
�ساري و�أح�ك��ام االتفاقيات الدولية والإقليمية التي ي�صادق عليها ال�سودان وم��ا ا�ستقرت عليه
�أحكام الق�ضاء ال�سوداين والعرف البحري ال�ساري .وفيما يتعلق بتنظيم �سندات ال�شحن كوثيقة
�إلكرتونية ف�إن قانون الإثبات ل�سنة 1993م يف مادته ( )1/36قد ع َّرف امل�ستندات ب�صفة عامة
ب�أنها البيانات امل�سجلة بطريق الكتابة �أو ال�صوت �أو ال�صورة� ،أما قانون املعامالت الإلكرتونية
ل�سنة 2007م فقد �صدر لتنظيم املعامالت الإلكرتونية عموماً ومن �ضمنها �سند ال�شحن ال�صادر
ن�صت املادة ( )2منه ب�أنه يق�صد بر�سالة البيانات املعلومات
بنظام تبادل البيانات �إلكرتونياً ،وقد َّ
التي يتم �إنتاجها �أو �إر�سالها �أو ا�ستالمها �أو تخزينها بو�سائل �إلكرتونية �أو ب�صرية �أو و�سائل تقنية
�أخرى مبا يف ذلك تبادل البيانات الإلكرتونية �أو الربيد الإلكرتوين �أو الربق �أو التلك�س �أو الن�سخ
الربقي ،كما ع َّر َفتْ ال�سند الإلكرتوين ب�أنه امل�ستند الذي يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه
�أو ن�سخه �أو �إر�ساله �أو �إبالغه �أو ا�ستالمه بو�سيلة �إلكرتونية ،وعلى هذا يكون القانون ال�سوداين
قد عالج �سند ال�شحن البحري الإلكرتوين ب�شكل مبا�شر ،واعترب �أن �سند ال�شحن ال�صادر بنظام
تبادل البيانات �إلكرتونياً من �ضمن امل�ستندات ال�صادرة بو�سيلة �إلكرتونية ويعتد بها.
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 - 3يف االتفاقيات الدولية:

على ال�صعيد ال��دويل فقد مت التنظيم القانوين ال��دويل للنقل البحري للب�ضائع عرب
االتفاقيات الدولية ،فقد �صدرت �أوىل هذه االتفاقيات وهي االتفاقية الدولية اخلا�صة بتوحيد
بع�ض القواعد املتعلقة ب�سندات ال�شحن ال�صادرة يف بروك�سل يف � 25أغ�سط�س �سنة 1924م �أو ما
ا�صطلح بت�سميته بقواعد بروك�سل ( ،)Hague Rulesثم �صدرت بعدها اتفاقية الأمم املتحدة
ب�ش�أن نقل الب�ضائع بطريق البحر ال�صادرة بهامبورج ب�أملانيا يف  31مار�س �سنة 1978م �أو ما
ا�صطلح بت�سميته بقواعد هامبورج ( ،)Hamburg Rulesوم�ؤخراً اعتمدت اجلمعية العامة
للأمم املتحدة اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للب�ضائع عن طريق البحر
كلياً �أو جزئياً يف  12دي�سمرب 2008م ،والتي �أذنت بفتح باب التوقيع عليها خالل احلفل الذي
انعقد يف � 23سبتمرب 2009م يف روتردام بهولندا ،وقد متت التو�صية ب�أن تع َّرف القواعد الواردة
يف هذه االتفاقية با�سم قواعد روتردام ( ،)Rotterdam Rulesوقد فر�ضت قواعد روتردام هذه
من خالل املادة ( )89منها على كل دولة متعاقدة فيها �أن تن�سحب من كل من قواعد بروك�سل
ل�سنة 1924م وبرتوكولها املعدل ل�سنة 1968م وقواعد هامبورج ل�سنة 1978م ،مبا معناه �إلغاء
هاتني االتفاقيتني ال�سابقتني لتحل حملهما هذه االتفاقية اجلديدة بالن�سبة للدول املن�ضمة
لها .وعلى الرغم من �أن قواعد روت��ردام قد ج��اءت ببع�ض الإ�ضافات التي مل ت�شتمل عليها
�سابقتها وهي قواعد هامبورج ل�سنة 1978م� ،إ ّال �أننا جند �أنها قد حققت �آمال الدول الناقلة
فقط ،والتي مل توفرها لهم قواعد هامبورج ل�سنة 1978م وعلى ح�ساب الدول ال�شاحنة ،ولذلك
فقد ظلت هذه االتفاقية حمل حتفظ من الدول ال�شاحنة وهي يف معظمها من الدول العربية
والدول النامية .وفيما يتعلق بالتنظيم القانوين لوثائق النقل الإلكرتونية يف قواعد روتردام
جند �أنها قد جاءت ب�صورة �أكرث تف�صي ً
ال و�شمو ًال عن �سابقتيها ،كما �أنها قد جاءت على حد
ت�صور جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لرت�سي نظاماً قانونياً موحداً وحديثاً ينظم
حقوق والتزامات ال�شاحنني والناقلني واملر�سل �إليهم مبوجب عقود نقل من الباب �إىل الباب
التي ت�شمل بني مراحلها مرحلة بحرية دولية ،وت�ستند �إىل االتفاقيات ال�سابقة املتعلقة بالنقل
ال��دويل للب�ضائع عن طريق البحر ،وبوجه خا�ص ت�ستند �إىل كل من قواعد بروك�سل ل�سنة
1924م والربوتوكوالت امللحقة بها «الهاي  -في�سبي» وقواعد هامبورغ ل�سنة 1978م؛ ليكون
تقدمي هذه االتفاقية كبديل لهذه االتفاقيات ،حيث توفر قواعد روتردام �إطاراً قانونياً ي�أخذ
يف االعتبار العديد من التطورات التكنولوجية والتجارية التي ح�صلت يف جمال النقل البحري
منذ اعتماد االتفاقيات ال�سابقة مبا يف ذلك الزيادة التي �شهدها النقل باحلاويات والرغبة يف
خدمات النقل من الباب �إىل الباب مبوجب عقد واحد وو�ضع وثائق للنقل الإلكرتوين ،حيث
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توفر هذه االتفاقية  -واحلديث ال يزال للجنة  -توفر لل�شاحنني والناقلني نظاماً عاملياً ملزماً
ومتوازناً لدعم تنفيذ عقود النقل البحري التي قد ت�شمل و�سائل نقل �أخرى .ومهما يكن ما دار
من لغط حول هذه االتفاقية �إال �أنه من الوا�ضح �أنها قد تناولت ما يت�صل مبو�ضوع وثائق النقل
الإلكرتونية ب�صورة �أكرث تف�صي ً
ال و�شمو ًال عما �سبقها من االتفاقيات امل�شار �إليها �أعاله ،ولعل
ال�سبب يف ذلك يعود لكونها �آخر هذه االتفاقيات يف جمال عقود النقل الدويل للب�ضائع عن طريق
البحر ،كما �أنها متثل �أول اتفاقية ت�صدر يف هذا ال�صدد يف حقبة القرن الواحد والع�شرين ،حيث
تواكب فيه الثورة الهائلة يف جمال املعلومات واالت�صاالت وتقنياتها .وقد َّ
نظمت املادة ( )1من
قواعد روتردام كل ما يت�صل بالتعاريف؛ حيث ع َّرفت «�سجل النقل الإلكرتوين» ب�أنها املعلومات
الواردة يف ر�سالة واحدة �أو �أكرث ي�صدرها الناقل بو�سيلة ات�صال �إلكرتونية مبقت�ضى عقد النقل
مبا فيها املعلومات املرتبطة منطقياً ب�سجل النقل الإلكرتوين بوا�سطة مرفقات �أو املو�صولة
بطريقة �أخرى ب�سجل النقل الإلكرتوين �إبان �أو عقب �إ�صداره من جانب الناقل بحيث ت�صبح
ج��زءاً من �سجل النقل الإلكرتوين ،حيث تثبت هذه املعلومات ت�سلم الناقل �أو الطرف املنفذ
للب�ضائع مبقت�ضى عقد النقل ،وكذلك وجود عقد النقل �أو ت�شتمل عليه ،و ع َّرفت «�سجل النقل
الإلكرتوين القابل للتداول» ب�أنه ال�سجل الذي يدل بعبارة مثل لأمر �أو قابل للتداول �أو بعبارة
�أخرى يعرتف بها القانون املطبق على ذلك ال�سجل؛ ب�أن يكون لها املفعول ذاته ب�أن الب�ضائع
قد �أر�سلت لأمر ال�شاحن �أو لأمر املر�سل �إليه ،و ال يذكر فيه �صراحة �أنه «غري قابل للتداول»،
ويفي ا�ستخدامه مبقت�ضيات املادة ()1/9؛ والتي ا�شتملت على �إجراءات ا�ستخدام �سجالت النقل
الإلكرتونية القابلة للتداول ،وقد ع َّرفت «�سجل النقل الإلكرتوين غري القابل للتداول» ب�أنه
�سجل النقل الإلكرتوين الذي ال يندرج �ضمن �سجالت النقل الإلكرتونية القابلة للتداول ،بينما
ع َّرفت عبارة «�إ�صدار �سجل نقل �إلكرتوين قابل للتداول» تعني �إ�صداره وفقاً لإج��راءات تكفل
خ�ضوعه ل�سيطرة ح�صرية منذ �إن�شائه و�إىل �أن يفقد �أي مفعول �أو �صالحية ،كما ع َّرفت عبارة
«�إحالة �سجل نقل �إلكرتوين قابل للتداول» تعني �إحالة ال�سيطرة احل�صرية على ذلك ال�سجل،
و قد ع َّرفت عبارة «تفا�صيل العقد» تعني ما ي��رد يف م�ستند �أو �سجل النقل الإل�ك�تروين من
معلومات تتعلق بعقد النقل �أو بالب�ضائع (مبا فيها من �أحكام وترميزات وتوقيعات وتظهريات)،
وع َّرفت «ال�شاحن امل�ستندي» ب�أنه �أي �شخ�ص غري ال�شاحن يقبل �أن ي�سمى بال�شاحن يف م�ستند
النقل �أو �سجل النقل الإلكرتوين ،كما ع َّرفت «احلائز» ب�أنه ال�شخ�ص الذي يحوز م�ستنداً قاب ً
ال
للتداول ويذكر يف ذلك امل�ستند �إذا كان م�ستنداً لأمر �أنه هو ال�شاحن �أو املر�سل �إليه �أو ال�شخ�ص
الذي ُي َظهّر �إليه ذلك امل�ستند ح�سب الأ�صول ،ف�إذا كان ذلك امل�ستند م�ستنداً لأمر ُمظهَّراً على
بيا�ض �أو م�ستنداً حلامله فيكون حلامله �أو لل�شخ�ص ال��ذي �أ�صدر �أو �أحيل �إليه �سجل نقل
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�إلكرتوين قابل للتداول وفقاً للإجراءات امل�شار �إليها يف املادة ( ،)1/9بينما ع َّرفت «املر�سل �إليه»
ب�أنه ال�شخ�ص الذي يحق له ت�سلم الب�ضاعة مبقت�ضى عقد النقل �أو م�ستند النقل �أو �سجل النقل
الإلكرتوين .وقد نظمت املادة ( )5من قواعد روتردام نطاق التطبيق العام ،ب�أن يكون تطبيقها
على عقود النقل التي يكون فيها مكان الت�سلم �أو مكان الت�سليم واقعني يف دولتني خمتلفتني،
ويكون فيها ميناء التحميل يف عملية نقل بحري وميناء التفريغ يف عملية النقل البحري ذاتها
واقعني يف دولتني خمتلفتني �إذا كان مكانا الت�سلم �أو الت�سليم �أو ميناءا التحميل �أو التفريغ
ن�صت هذه املادة ب�أن يكون تطبيق هذه االتفاقية
يقعان وفقاً لعقد النقل يف دولة متعاقدة ،كما ّ
دون اعتبار جلن�سية املركب �أو الناقل �أو الأطراف املنفذة �أو ال�شاحن �أو املر�سل �إليه �أو �أي �أطراف
�أخرى ذات م�صلحة .وقد �أوردت املادة ( )6من قواعد روتردام جملة من اال�ستثناءات من نطاق
التطبيق ،حيث ال تطبق هذه االتفاقية على العقود املتعلقة بالنقل املالحي املنتظم وهي كل من
م�شارطات الإيجار والعقود الأخ��رى املتعلقة با�ستخدام �سفينة �أو �أي جزء منها ،كما ال تطبق
هذه االتفاقية على عقود النقل املالحي غري املنتظم �إال عندما ال تكون هناك م�شارطة �إيجار �أو
عقد �آخر ال�ستخدام �سفينة �أو �أي حيز عليها وي�صدر للنقل م�ستند نقل �أو �سجل نقل �إلكرتوين.
وقد َّ
نظمت املادة ( )8من قواعد روتردام ا�ستخدام �سجالت النقل الإلكرتونية ومفعولها ،حيث
يجوز ت�سجيل �أي �شيء تق�ضي هذه االتفاقية ب�أن ي�شتمل عليه م�ستند النقل �أو يحمله �سجل نقل
�إلكرتوين؛ �شريطة �أن يكون �إ�صدار �سجل النقل الإلكرتوين وا�ستخدامه الحقاً مبوافقة الناقل
وال�شاحن ،ويكون لإ�صدار �سجل النقل الإلكرتوين �أو ال�سيطرة عليه �أو �إحالته نف�س مفعول
�إ�صدار م�ستند النقل �أو حيازته �أو �إحالته .بينما َّ
نظمت املادة (� )9إج��راءات ا�ستخدام �سجالت
النقل الإلكرتونية ،فوفق الفقرة ( )1منها يخ�ضع ا�ستخدام �سجل النقل الإلكرتوين القابل
للتداول لإجراءات تن�ص على طريقة �إ�صدار ذلك امل�ستند و�إحالته �إىل حائز مق�صود وت�أكيد �أن
�سالمة �سجل النقل الإلكرتوين القابل للتداول مل مت�س والكيفية التي ميكن بها للحائز �أن
يثبت �أنه هو احلائز والطريقة التي ي�ؤكد بها �إمتام الت�سليم �إىل احلائز �أو فقدان �سجل النقل
الإلكرتوين لأي مفعول �أو �صالحية مبقت�ضى املادة (� )2/10أو املادة (�/1/47أ/2/ج) ،وي�شار
يف تفا�صيل العقد وفق الفقرة ( )2من هذه االتفاقية �إىل الإج��راءات املذكورة يف الفقرة ()1
من هذه امل��ادة ،ويجب �أن يكون التحقق من اتباع تلك الإج��راءات مي�سوراً .وقد َّ
نظمت املادة
( )10بفقراتها �إمكانية �إبدال م�ستند نقل قابل للتداول �أو �سجل نقل �إلكرتوين قابل للتداول،
بينما َّ
نظمت املادة ( )45بفقراتها م�س�ألة ت�سليم الب�ضائع يف حال عدم �إ�صدار م�ستند نقل قابل
للتداول �أو �سجل نقل �إلكرتوين قابل للتداول� ،أما امل��ادة ( )47بفقراتها فقد َّ
نظمت �إمكانية
ت�سليم الب�ضائع يف حال �إ�صدار م�ستند نقل قابل للتداول �أو �سجل نقل �إلكرتوين قابل للتداول.
ت�أمالت حول �أحكام �سند ال�شحن البحري الإلكرتوين يف القانون الإماراتي و املقارن
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الخاتمة:

وختاماً ميكن القول ب�أن الدول املتقدمة قد �أخذت بالنظام الإلكرتوين للبيانات يف العديد
من املجاالت ومنها جمال النقل البحري ،الأمر الذي �أدى �إىل ات�ساع الهوة بني هذه الدول وبني
الدول النامية ،و�إن مل يتم تداركه ف�إن و�ضع امل�ؤ�س�سات ب�أنواعها يف الدول النامية �سوف يتدنى
�أكرث ف�أكرث وتبقى دو ًال تابعة على الدوام.

الأ�ستاذ الأمني عثمان �إ�سماعيل
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بطاقة اشتراك
مـجـلـة

نصف سنوية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة
بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة
اال�شتراكات ال�سنوية  -مدة اال�شتراك (�سنة  -عددان)
الدول العربية
الإمارات
نوع اال�شتراك:
 140درهماً
120
م�ؤ�س�سات
 70درهماً
50
�أفراد

باقي دول العالم
 40دوالر
 20دوالر

لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق �أو االت�صال على عناوين المعهد
هاتف +9714 - 2833300 :فاك�س+9714 - 2827071 :

بريد �إلكترونيmail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :

و�إر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي
-1الدفع نقداً  ..في مقر المعهد
()H.H THE RULER’S COURT - DUBAI
�-2إ�صدار �شيك با�سم/
-3حوالة بنكية �إلى الح�ساب التالي ..
ا�سم البنك:
فرع:
�سويفت كود (:)Swift Code
ا�سم الح�ساب:
رقم الح�ساب (:)IBAN A/C

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD
H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

مع �إر�سال �صورة �إي�صال الحوالة �إلى المعهد

�أرغب باال�شتراك في مجلة «معهد دبي الق�ضائي»
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