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 :امللخص

التشريعات   الدراسة  التنمر  اللكترونيتستعرض  الحد من  الردني والتي تعمل على  املشرع  التي وضعها  التنمر اللكترونية  تناولت مفهوم  ، حيث 

والتنمر   الخصوص، و   اللكترونيبشكل عام  التشريعات  على وجه  كفاية  التنمر  اللكترونيمدى  للحد من  التنمر والتعرف على  ،  اللكترونية  مصطلح 

  التي تشكل وبيان الصور ، اللكتروني
 
  إ تنمرا

 
  لكترونيا

 
خالل ، وقد برزت مشكلة الدراسة من ة الردنياللكترونيانون الجرائم لق والتي قد تشكل جرائم وفقا

 .اللكترونيما مدى كفاية التشريعات القانونية الردنية للحد من التنمر الجابة عن السؤال الرئيس الذي نصه: "

إلى   الدراسة  إلى  قسمت  بالضافة  تناول  املقدمفصلين  التقليدي   الفصل،  التنمر  استعرض مفهوم وصور  التنمر وصوره، حيث  ماهية  في   الول 

، اللكترونيالثاني فقد استعرض التكييف القانوني لنواع واشكال التنمر    حث الثاني، أما الفصلبفي امل  اللكتروني تنمر  الول، ومفهوم وصور ال  حثبامل

امل تناول  التنمر  الول تكييف    حثبحيث  املعلومات والبيانات    اللكترونيصور  الثاني تكييف صور    املبحثة للضحية، وتناول  اللكترونيالتي تستهدف 

 ة للضحية.  اللكترونيالتي تستهدف املعلومات والبيانات  اللكترونيالتنمر 

االستقرائي  هذه  استخدمت   العلمي  املنهج  الجرائم  الدراسة  قانون  لنصوص  رقم    رونياللكتالتحليلي  لتكييف     2015لسنة    27الردني   وذلك 

  .تشكل جريمة يعاقب عليها القانون  والتي قد اللكترونيل التي تندرج تحت مسمى التنمر شكاوال الصور 

وأ   تبين من  أن معظم صور  الدراسة  قانون  خالل هذه  يعاقب عليها  تحت نصوص  تندرج  التنمر  الجرائم  ق  أنو ،  ةاللكترونيالجرائم  شكال  انون 

التنمر  اللكتروني لضحايا  مم  يشكل ضمانة  التنمر  تحت مصطلح  تندرج  التي  الصور  وإ في مجمل  التجريمية  النصوص  كفاية  يعني  الا  كان  بد من    ن 

 تغليظ العقوبات لبعض الصور لحماية القصر من التنمر الجنس ي. 

 التشريع الردني.؛ ةاللكترونيالتشريعات  ؛اللكترونيالتنمر الكلمات املفتاحية: 

 : ملقدمةا

التواصل   مواقع  ا   االجتماعيتعتبر  حق  ملمارسة  ومساحات  في  فضاءات  املكفولة  والتعبير  الوطنية،  املو لرأي  والدساتير  الدولية  واقع اثيق  وهي 

ال فرضته   ال نترنتاستخدامات  كثرة  من  الرغم  وعلى  استخ،  سلبياته  من  أن  إال  االستخدام  من  النوع  لهذا  القيم  يجابيات  مع  تتفق  ال  بطريقة  دامه 

 خر  ، وعدم احترام الرأي والرأي اآل من تلك املنصات  قصائهم ومحاولة إ اآلخرين  إلى    بالساءة نسانية واملتمثلة  ال
 
مارسات تتسم بإظهار القوة على م  فضال

أن    والضعف، تقديرنا  في  التخبط  ولعل  االستخدام  هذا  ال في  التواصل  وظهور  إلى  االجتماعيساءات على منصات  منها فوضو   أسباب  يرجع  ية عديدة 

 اآلخر.ها للرأي دم قبوليها وعفرض رأ  أو جهةمحاولة كل فرد دى إلى االجتماعي أو اليدلوجي مما أ لتجانس الفكري أو ا عدم ب بمستخدمي هذه املواقع بس

يكون    اللكترونيالتنمر  و   واحد قد 
 
اليومي  من    ا واقعنا  في  ونبحثها  نسمعها  بتنا  التي  التواصل    انتشار  معاملصطلحات  أن ،  االجتماعي مواقع  غير 

شكل التقليدي هذه الظاهرة من ال  ورتقد تط ف  ،أن مكان التنمر والشخص املتنمر وضحية التنمر لحق بهم تغيراتالتنمر ليست بالجديدة إال  ظاهرة  

هور ظضررها ل  ي، وتنامفي صورها الجديدة أكثر خطورة  وباتت    االجتماعي،الصف أو الساحة املدرسية إلى صفحات مواقع التواصل    والتي كانت تحدث في

العالنية والتشهير في كثير من صور     هاعنصر 
 
الفييئنشر مادة مس:  فمثال بها من عدد س بوك يمكن مشاهدتها ومشاركتها وإ ة على موقع  بداء العجاب 
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الصفحة أصدقاء  من  يش(1) كبير  ما  وهو  عليه،  املتنمر  الشخص  بحق   
 
تنمرا لحفظ  كل  قانونية  صيغة  إيجاد  يوجب  مما  الضحية  هؤالء  حقوق    أو 

 الشخاص. 

بالتنمر  تال  بشكل عام   يتعلق  أرقام تفصيلية فيما  أو  الردن لوقوع هذه   اللكترونيوجد إحصائيات دقيقة  الجرائم    في  الجريمة ضمن مجموعة 

،  (2) لكترونيإ سنة قد تعرضوا إلى تنمر    17إلى  12العمار  نترنت بين  ( من مستخدمي ال %37)  س حجم وخطر املشكلة نشير أن نسبةولتلم،  ةاللكتروني

من املراهقين   ( %32)أن    2007سة بيو لألبحاث عام  حيث وجدت دراسة أجرتها مؤس، اللكترونيتشير الحصاءات الحديثة إلى نمو مطرد في التنمر  كما  

 . اللكترونيكانوا ضحايا لنوع من أنواع التنمر 

عام   أجريت  دراسة  وجدت  الزمان  من  يقرب من عقد  ما  التنمر    2016وبعد  أبحاث  قبل مركز  ا.   اللكترونيمن  تقريب  تتغير  لم  الرقام  أن هذه 

أنهم   %43أفاد ما يقل عن     2019وبحلول عام   املراهقين  للتنم  من  الذين لديهم  ، وأن  اللكترونير  كانوا ضحايا  الصغار والنساء والشخاص  الطفال 

ا ملضايقات النترنت  .(3)توجهات وميول جنسية غير تقليدية هم الهداف الكثر شيوع 

 : أهمية الدراسة

أهمية هذه  املوضوع    الدراسة  تكمن  السابقة وندرتها حول  الدراسات  الباحث وفي حدود    اللكترونيالتنمر  في قلة  إذ يرى  القانونية،  الناحية  من 

، وبناء عليه فهي تشكل إضافة ناحية قانونية والتي تبحث في هذا املدلول من،  على املستوى الوطنيالولى من نوعها علمه أن هذه الدراسة من الدراسات 

 الفتقارها ملثل نوعية الدراسة الحاليةنوعية للمك
 
  .تبة العربية واملحلية نظرا

أهمية  كما   الدراسةتكمن  ا   هذه  إلى  في  التنمر  لتعرف  من  للحد  الردنية  القانونية  التشريعات  كفاية  التنمر  وبيان  ،  اللكترونيمدى  مدلول 

 كمصطلح قانوني بات استخدامه في الواقع العملي بعد أن  اللكتروني
 
  .العلوم التربوية واالجتماعية والنفسيةفي للدراسة  كان مجاال

  :أهداف الدراسة

 ، وذلك من خالل:اللكترونيالتنمر   ظاهرة القانونية الردنية للحد من هذه بيان مدى كفاية التشريعات  إلى هذه الدراسةتهدف 

 . وأنواعه شكالهأ بيان و  اللكترونيمدلول التنمر  إلىالتعرف  .1

  اللكترونيالقانوني لصور وأنماط التنمر  التكييفالبحث ب .2
 
 .اللكترونيلقانون الجرائم  وفقا

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

   اللكترونياستخدام مصطلح التنمر  بات  
 
  ، فت على مواقع التواصل االجتماعيلدى الصحافة وعلى لسان العامة ويتم استخدامه بشكل ال   شائعا

 
 
  نظرا

 
وللوهلة ن حيث ماهية التنمر وعقوبته؟ سئلة حول هذا املصطلح مال وازدياد تتشابه معها،  مدلوالتنها وبين الخلط بي  لتنامي ظاهرة التنمر وأحيانا

  اللكترونيجريمة بعينها تحت مسمى التنمر حيث أن املشرع الردني لم يحدد قاب للمتنمر ولى قد يتبادر للذهن أنه ال عال 
 
ال "العامة أنه بالقاعدة   وعمال

بنص اال  عقوبة  وال  يمكن،  (4)"جريمة  التنمر  وأشكال  صور  إلى  بالنظر     ولكن 
 
قانونيا الصور  تلك  أ تكييف  مدى  وبيان  الفعل  وصف  ثم  ومن  هذ  ه ثر 

   الحد من هذه الظاهر.النصوص على 

 على ما سبق، فإن مشكلة الدراسة تبرز من خالل الجابة عن السؤال الرئيس الذي نصه: " 
 
ما مدى كفاية التشريعات القانونية الردنية  وتأسيسا

 ؟ اللكترونيللحد من التنمر 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس، السئلة الفرعية اآلتية:   

 ؟ على وجه الخصوص اللكترونيبشكل عام والتنمر  التنمر ما مفهوم .1

 ؟اللكترونيالتنمر شكال وأ ما أنواع  .2

 ؟اللكترونيوأشكال التنمر  نواع  التكييف القانوني ل ما  .3

  :الدراسةنهج م

نماط وذلك لتكييف الصور وال  2015لسنة  27الردني رقم  اللكترونيلنصوص قانون الجرائم التحليلي  االستقرائياملنهج العلمي اتبعت الدراسة 

  التي قد تشكل
 
   . اللكترونيللتنمر  صورا

 
1  Rosa Mcphee , 2014 Sticks stones may break my bones , but cyberbullying is illegal – is cyberbullying a crime m and should be . p.4  
2 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-
bullying?fbclid=IwAR3lE9bJGsGd17OltMjYLj5GOfvJ3HgYBvKgPRZosTyzzWSXAyOpMoGiZE, Date of entry (22/06/2020) 
3 Cyberbullying Statistics, Facts, and Trends in 2020, https://firstsiteguide.com/cyberbullying-stats/ , Date of entry (10/07/2020) 

 ( من قانون العقوبات الردني. 3املادة ) 4

https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-bullying?fbclid=IwAR3lE9bJGsGd17OltMjYLj5GOfvJ3HgYBvKgPRZosTyzzWSXAyOpMoGiZE
https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-bullying?fbclid=IwAR3lE9bJGsGd17OltMjYLj5GOfvJ3HgYBvKgPRZosTyzzWSXAyOpMoGiZE
https://firstsiteguide.com/cyberbullying-stats/
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   :الفصل التمهيدي

، أما  (5) الشخاص أو الفئات القل قوة التنمر ظاهرة قديمة متجددة عابرة للمجتمعات والثقافات، تمارس من قبل فئة أو شخص أكثر قوة على  

 : مبحثينإلى  قصود بالتنمر سنقسم هذا الفصلة، ولبيان املاللكترونيفظهر بظهور مواقع التواصل االجتماعي واستخدام الوسائل  اللكترونيالتنمر 

 وصوره  التنمر التقليدي مفهوم : ول األ  املبحث 

ر مُّ
َ
ن
َ
ت  
ً
لغة ر)اسم( مصدر  :  التنّمر  ا  َنمَّ ه  بٌّ

َ
ش

َ
ت ا يعني  ر  َتَنمُّ ِمرِ ، وأظهر  نِمر؛ بالنَّ أي:  الشخص  ر  له، وتنمَّ ر  ر، واملفعول ُمتنمَّ َر؛ فهو ُمتنِمِّ َتَنمَّ ، والفعل 

له وأوعده، وَتنَ  ر 
َّ
تنك أي  ر لفالٍن  أو طبعه، وتنمَّ في لونه  مر  بالنِّ ه  أي تشبَّ ر  الغاضب، وَتَنمَّ ِمر  د في صوته عند مَّ غِضب وساء خلُقه، وصار كالنَّ مدَّ أي  ر 

 .(6) الوعيد

ه من قبل فرد  و ا في الغالب،  أومجموعة نحو فرد    أوالتنمر شكل من أشكال الساءة واليذاء موجِّ والتنمر هو من  مجموعة تكون أضعف جسدي 

رة على مرِّ الزمن والتي تنطوي على خلل في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الكبر،   هاجم مجموعة أخرى أقلِّ بالنسبة ملجموعة ت  أوالفعال املتكرِّ

التنمرمنها قوة،   إلحاق  "أ   :أنهب  ُويعرف  به  املتنمرون ُيقصد  أو  املتنمر  الضحايالذى  فعال سلبية متعمدة من جانب  أو  ا وتتم بصورة متكررة  بالضحية 

الوقت الدفاع  وطوال  في  الضحية صعوبة  ويجد  نفسه،،  م  عن  في  خلل  وجود  التنمر  والضحية،ويتضمن  املتنمر  بين  القوة  تكرار    بالضافة  يزان  إلى 

 .  (7) املحتمل تكرارها في املستقبل" ومنالحدوث ولفترة طويلة 

بأ التقليدي  التنمر  ال   سلوك تسبقه"  :نهكما يعرف   نية مبيته وقصد متعمد ليقاع 
 
بالضحية بهدف إخضاعه قسرا    ذى والضرر 

 
طار  إ في    أو جبرا

جسعالق أضرار  عنها  ينجم  متكافئة  غير  ونفسيةيمة  ت  ة  مواقف  في  متعمدة  بطريقة  الضحية"وجنسية  على  والسيطرة  القوة  كذلك:  (8) قتض ي  وهو   ،

ويكون للتنمر "العالقة التي تتميز باستمرار العدوان مع تباين في السلطة أو التحرش، والتي يمكن أن تظهر بصورة غير عادلة للمشاهدين ملوقف التنمر 

 (9)مجموعات فرعية من العدوان، مع وجود خلل في السلطة ومعدل التكرار"آثار خطيرة على الضحايا، فهو 

اتج  وُعرف التنمر التقليدي بأنه: "سلوك متعمد ومتكرر ضد شخص ما، يتضمن اليذاء الجسمي أو اللفظي أو الذالل أو اتالف املمتلكات، وهو ن

القوى" التكافؤ في  أو    (10) عدم  أو "تعرض الضحية لسلوك متعمد ومتكرر من آخر أو آخرين يتضمن اليذاء الجسدي واللفظي أو القصاء االجتماعي 

 .(11) التحرش الجنس ي"

القيام بأعمال عدوانية بهدف إلحاق الضرر بالضحية ويظهر من تعريفات التربويين وعلماء النفس    سبق أن التنمر يقتض يويالحظ من خالل ما  

 أن التنمر حالة عمدية أو قصدية أي أن نية املتنمر تنصرف إلى إحداث الضرر وبشكل متكرر الحدوث.

التربوية   الدراسات  الجسدي واللإ وتشير  التنمر  املتمثلة في  التقليدي  التنمر  والجنس يلى صور  لهذه  (12) فظي والنفس ي والعرقي   
 
يأتي عرضا . وفيما 

 لقانون العقوبات الردني: 
 
 الصور مع بيان ما يقابلها من أفعال قانونية معاقب عليها وفقا

الجسدي .1 صور  التنمر  يأخذ  قد  أو  والصفع،  والبصق  والدفع  الضرب  صور  يأخذ  والذي  اليذاء  بجرائم   
 
قانونا يعرف  ما  وهو  بأموال  :  الضرار 

 اآلخرين كإتالف الموال الخاصة.

والذي تشكل به الفعال السابقة   وهو ما يشمل النعوت، والتلقيب، والهانة، والترهيب، والتجريح، والتهديد، والتعيير، والتعييب،: التنمر اللفظي .2

 صور جرائم الذم والقدح والتحقير بقصد الحط من مكانة الشخاص وقدرهم أم
 
 ام املجموعات التي ينتمي إليها. قانونا

ا، :  التنمر النفس ي .3 ا ومنه الشاعات، والكذب، والحراج، وتشجيع اآلخرين على نبذ الشخص اجتماعي   هدفه الساءة إلى سمعة الشخص اجتماعي 

 النتيجة الجرمية لجريمة الذم والتحقير والقدح. 
 
 وهي تأخذ قانونا

ا للشخص اآلخر، مثل تعابير مهينة، وحركات جسدية ذات معنى جنس ي   أي قصد القول أو القيام:  التنمر الجنس ي .4 بأعمال مؤذية أو مهينة جنسي 

ا ما يبدأ في سن املراهقة،  وهي تأخذ صور مختلفة بالقانون مثل: فعل فاضح علني أو خدش  غير الئق، واقتراحات جنسية، وصور إباحية، وهو غالب 

 ، وقد تأخذ صور أخرى مثال نكاح السفاح أو غيرها.للحياء العام، أو هتك العرض أو االغتصاب

 
البح2011) الديار، مسعد.   5 النشاط، حوليات مركز  بفرط  املصحوب  االنتباه  االطفال ذوي اضطراب  لدى  التنمر  في خفض سلوك  الذات  لتقدير  إرشادي  برنامج  فاعلية  النفسية،  (.  والدراسات  وث 

 65-1(  8)6جامعة القاهرة 
لع عليه بتاريخ www.almaany.com، "معجم عربي عربي  -معجم املعاني الجامع   6

ِّ
 . 27/4/2019، اط

7 Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do. Wiley-Blackwell : oxford. 
 . 78-42(،  2)7،  املجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية(.البنية العاملية ملقياس التنمر االلكتروني كما تدركها الضحية لدى عينة من املراهقين،  2018عاشور، حسين رمضان. ) 8
 .  49املرجع السابق، ص  9

   113- 89(، 2)5، املجلة األردنية في العلوم التربويةور بالوحدة والدعم االجتماعي، (. االستقواء وعالقته بالشع2009أبو غزالة، معاوية. )  10
 . 566 -520(، 26)7، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس(. التنمر التقليدي وااللكتروني بين طالب التعلم ما قبل الجامعي، 2017إسالم، عبد الحفيظ محمد عمارة .) 11

12 Beran,T &LI .Q. (2005). Cyber-Harassment: Study of a new method for an old behavior. Journal of Educational computing Research, 32 (3) 
265-277    
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ر املذكورة التنّمر العرقي  .5 ر إلى اشتمال كل أنواع التنمِّ ر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص اآلخر، وقد يصل هذا النوع من التنمِّ : وهو التنمِّ

 إلى حدِّ القتل، وهي ما تشكل جرائم إثارة النعرات الطائفية وامل
 
 ذهبية والعنصرية. أعاله واصال

  وصوره  اإللكترونيالتنمر مفهوم الثاني:  املبحث 

التنمر   الوسيلة    اللكترونييتميز  باستخدام  التقليدي  بين اللكترونيعن  التكافؤ  انعدام  نتيجة  السيطرة  فرض  أو  النفس ي  الذى  الحاق  في  ة 

ضارة عبر شبكة النترنت أو غيرها من الوسائل الرقمية ويتضمن املضايقة ونشر الضحية واملتنمر لذلك ُعرف بأنه: "إرسال أو نشر نصوص أو صور  

 . (13)الشائعات وتشويه السمعة أو التنكر والخداع أو االقصاء"

أو وسائل العالم    اللكترونيفالتنمر   النترنت  يتم عبر  أو جماعة من خالل االتصال  اللكترونيسلوك عدواني  الرقمية، والذي يقوم به فرد  أو  ة 

الذي   قد   املتكرر  كما  للضحية،  أو معروفة  املتنمر مجهولة  تكون هوية  وقد  باآلخرين،  الذى  تهدف للحاق  والتي  أو عدوانية،  رسائل عدائية  يتضمن 

، فكلما اللكترونييحدث التنمر 
 
، وهذا ما يدفع للتأكيد  (14)ظهرت الصورة أو املحادثة يعتبر بمثابة حادثة مستقلة في كل مكان وزمان ويعتبر أثره مستمرا

 ة ذات أثر مستمر وليست وقتية. اللكترونيعلى أن الجرائم 

الرسائل    عبر النترنت أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية والجهزة اللوحية ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات   اللكتروني ويمكن أن يتم التنمر  

املدلول التقليدي من حيث الضحية،    أوسع من   اللكترونيمدلول التنمر ويبدو للباحث من خالل التعريف السابق أن  ومواقع اللعاب وغرف الدردشة.

قد يكون على أي مستخدم مهما كان عمره أو وضعه االجتماعي مع التأكيد على خطورة    اللكتروني محله الطالب فإن التنمر  التنمر التقليدي  فإذا كان  

 سعة االنتشار وظهور العالنية في تصرفات املتنمر املتسلط. ثر من حيثإلى ال التنمر الذي يقع على الطفال، بالضافة

 :(15) متعددة ومتنوعه، وفيما يأتي أهم أنواعها وأشكالها عبر االنترنت اللكترونيوطرق التنمر 

ا على املضايقة .1 ا صريح  : هو إرسال الرسائل املسيئة والوقحة أو تعليقات سيئة أو مهينة على املشاركات والصور وغرف الدردشة أو أن تكون هجوم 

 .مواقع اللعاب

بإرسال معلومات عن شخص آخر مزيفه أو ضاره أو غير صحيحه ومشاركة صور لشخص ما بغرض : هذا عندما يقوم شخص ما تشوية السمعة .2

اص السخرية ونشر الشائعات املزيفة والقيل والقال ويمكن أن يكون ذلك على أي موقع عبر النترنت أو على التطبيقات. حتى أننا نسمع عن أشخ

 ر. يغيرون صور اآلخرين وينشرون على النترنت لغرض التنم

الفعل  اإلهانة .3 ردود  في  للتسبب  النترنت  واملعارك عبر  الحجج  في  ويدخل  للغاية  وعنيفة  لغة متطرفة  ما عن قصد  يستخدم شخص  : هو عندما 

 .والتمتع بحقيقة أنه يسبب شعور بالضيق لشخص ما

حد الشخاص ويستخدم هوية الشخص عبر أو حساب الشبكات االجتماعية ل   اللكتروني: عندما يخترق شخص ما حساب البريد  انتحال الهوية .4

الشبكات االجتماعية والتطبيقا ت النترنت لرسال مواد فاحشة أو محرجة إلى اآلخرين أو نشرها، كذلك إنشاء ملفات تعريف مزيفة على مواقع 

ا إيقافها  .ويكون من الصعب جد 

أو خداعالخداع .5 آخر  بمشاركة معلومات شخصية عن شخص  ما  يقوم شخص  وقد    : عندما  اآلخرين،  إلى  وإرسالها  السرار  ما لكشف  شخص 

ا مع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة.  يكون ذلك أيض 

الهجوم  .6 في  عبر  التكرار  أخرى  أنشطة  في  االنخراط  أو  التخويف  رسائل  أو  املضايقة  أو  الذى  تهديدات  تتضمن  التي  الرسائل  إرسال  تكرار  هو   :

 على سالمت
 
 ه.  النترنت تجعل الشخص خائفا

 على تطبيقات النترنت ومواقع اللعاب، وهذا هو أيضا شكل من   ا يقوم اآلخرون بترك شخص ما خارج: هذا عندماالستبعاد .7
 
مجموعة ما عمدا

 
 
 . أشكال التنمر االجتماعي وشائع جدا

 اإللكترونيالتكييف القانوني ألنواع واشكال التنمر   :الثاني الفصل

الوسيلة    اللكترونييتضح من خالل تعرفنا على مفهوم التنمر   ة أي أنه يتم من خالل مجموعة البرامج اللكترونيوأنماطه وأشكاله بأنه يتم عبر 

 
 
 أو رسومات من خالل الشبك  والدوات املعدة لنشاء البيانات سواء أكانت البيانات أرقاما

 
 أو أصواتا

 
 أو أشكاال

 
 أو رموزا

 
ة املعلوماتية والتي تربط أو أحرفا

 . (16) اللكترونيويمكن أن تعرض على حيز لتاحة املعلومات يطبق عليه املوقع بين أكثر من نظام لتاحة هذه البيانات أو املعلومات 

 
 .530(. التنمر التقليدي وااللكتروني بين طالب التعلم ما قبل الجامعي،مرجع سابق، ص 2017اسالم. )  13

14 Rosa, 2014 Sticks stones may break my bones, but cyberbullying is illegal Ibd, p5. 
 . 57(.البنية العاملية ملقياس التنمر االلكتروني كما تدركها الضحية لدى عينة من املراهقين، مرجع سابق، ص2018عاشور) 15
 (.  2، املادة ) 2015قانون الجرائم االلكتروني االردني لسنة  16
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 لبعض الجرائم التي ترتكب من  2015الردني من القوانين الحديثة النسبية حيث صدر عام )  اللكتروني عد قانون الجرائم  ويُ 
 
( وتضمن استحداثا

( منه كنص احتياطي، 15خالل  الشبكة املعلوماتية وشدد العقوبات على حاالت أخرى، وتصور أن تقع جرائم أخرى بوسيلة إلكترونية فجاء نص املادة )

رتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني كل من ا " حيث نصت املادة:

  .(17)أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في ذلك التشريع"

ة التي تستهدف املعلومات  اللكتروني: الجرائم  إلى طائفتين  اللكترونيوسنتناول تقسيم الفعال والجرائم التي قد تشكل في مجملها جريمة التنمر  

    على الضحية. وذلك في مطلبين: ةاللكترونية التي تقع باستخدام الوسائل اللكترونية نفسها للضحية، والجرائم اللكترونيوالبيانات 

 ة للضحيةاإللكترونيات والبيانات التي تستهدف املعلوم اإللكترونيتكييف صور التنمر : األول  املبحث 

( من قانون  5( و)4( و)3ة وقد حظيت البيانات واملعلومات بحماية جزائية باملواد )اللكترونيوسع املشرع الردني من مدلول املعلومات والبيانات  

 غير مشروع لنظام املعلومات أو للشبكة بحيث يسعى الفاعل اللكترونيالجرائم 
 
ة الردني، وتفترض هذه الصور الواردة في املواد السابقة أن هناك دخوال

 صور إدخال برامج  إلى البقاء في تلك املوقع أو يتجاوز إلى ح
 
ذف أو إلغاء أو إضافة أو إفشاء أو حجب أو تعديل أو تغير أو نسخ للبيانات، وتتضمن أيضا

 للغاء أو حذف املعلومات أو الفيروسات أو التنصت أو غيرها. 

التنمر   أنماط  إلى  الدخول    اللكترونيوبالرجوع  إلى  املتنمر  يلجأ  أن  الحالة  املوقع  فتفترض هذه  إلى صفحات مواقع   دون تصريح   اللكترونيإلى  أو 

املعلومات   على  الحصول  إلى   
 
أحيانا تتجاوز  وقد  الضحية،  على  والهيمنة  السيطرة  فرض  أو  املعلومات  على  الحصول  بهدف  االجتماعي  التواصل 

م  
 
وغالبا الحدوث  ومتكررة  موجودة  العملي  الواقع  في  صور  وهي  الضحية،  وابتزاز  المن الشخصية،  عن  املسؤولة  الجهات  قبل  من  تحذيرات  يصدر  ا 

بالدخول   اللكتروني الخاصة  الرموز  إرشادت لحماية  أو  الفعال  بتلك  القيام  الردني قد (18)تهيب بعدم  املشرع  إليها  أشار  . ومن هنا سنبين ثالث صور 

 يعاقب عليه القانون وهي: 
 
 يستعملها املتنمر  تشكل جرما

  لوماتيةالدخول للشبكة املع .1
ً
 غير املصرح  به قصدا

ل على  وهنا تظهر أهمية الربط بين التنمر الذي يتطلب النية املسبقة وبين جريمة الدخول غير املصرح والتي تتطلب القصد أي إرادة ارتكاب الفع

فه القانون، وإذا انصرفت نية الدخول غير املصرح للمتنمر  أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير للغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير نحو ما عرِّ

. فالدخول (19) أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية تشدد العقوبات

املتنمر كفيلة بأن تشكل أركان جريمة الدخول غير املصرح بركنيها املادي غير املصرح أو بما يسمى تهكير الحسابات وللغايات التي أوردها املشرع من قبل  

 .(20) واملعنوي 

بحيث تصبح العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة    اللكترونيوتشدد العقوبات إذا جرى انتحال صفة صاحب املوقع أو شخصية مالك املوقع  

 . (21) ألف دينار أردنيأشه وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردني وال تزيد عن 

 إدخال أو نشر برنامج إلغاء أو حذف بهدف اإلضرار بالضحية  .2

إلحاق توضح   أو باستخدام نظام معلومات، بهدف  املعلوماتية  الشبكة  أو استخدام برامج عن طريق  أو نشر  املتنمر بإدخال  الصورة قيام  هذه 

املعلومات والشبكة املعلوماتية واملواقع   أو تخريب  الغير فقد يتحقق هذا اللكترونيالضرر بالضحية، أي مهاجمة  إلى نظام  الدخول  ة، وال يشترط هنا 

الفيروساتا  املعلوماتية(22) لجرم باستخدام برامج عن بعد مثل برامج  أمن (23)، والقنبلة  أكثر خطورة على  الجرائم  النوع من  الغاية، ويمثل هذا  ، لهذه 

 معنوية تتمثل في إلحاق ضرر نفس ي ناش ئ عن إتالف هذه املواد.
 
 مادية بإتالف مواد أو أضرارا

 
 الضحية حيث يسبب أضرارا

 
 (.  15، املادة ) 2015لكتروني االردني لسنة قانون الجرائم ال 17

18 https://royanews.tv/news/186142, Date of entry (12/07/2020)    
  من قانون الجرائم االلكتروني، على:  3نصت املادة   19

 الى الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات بأيأ
 
وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل    . يعاقب كل من دخل قصدا

 .( مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين200( مائة دينار وال تزيد على )100عن )

اء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل  .إذا كان الدخول املنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه املادة للغب 

( ألف  1000( مائتي دينار وال تزيد على )200عن )  امة ال تقل عمل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغر 

 .دينار

 إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو اتالفه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال ش
 
خصية مالكه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ج. يعاقب كل من دخل قصدا

 .( الف دينار1000( مائتي دينار وال تزيد على ) 200عن )سنة وبغرامة ال تقل 
 . 242، دار الفكر الجامعي، السكندرية، مصر، ص1، طالجرائم املعلوماتية(. 2009إبراهيم، خالد ممدوح . ) 20
 /ج(. 3، املادة )2015قانون الجرائم اللكترونية لسنة 21
المثلة  موعة من التعليمات التي تتكاثر بشكل سريع، يهدف إلى الوصول البرامج والنظام املعلوماتي للغير، وتعمل على إتالفها أو تدميرها، ومن الفيروس هو عبارة عن برنامج يصممه الجاني، يتمثل بمج  22

 . 372، دار الفكر الجامعي، السكندرية، مصر، ص للبياناتجرائم نظم املعالجة اآللية (.  2008عليها فايروس طروادة، فايروس ميليسيا، فايروس الحب، أنظر: زين الدين، بالل أمين. )

https://qarark.com/legislation?sq=0&id=1QjbzNjc5kTLvJnN30SMxIHOt4Gc0YTLwATNwUjNzEncxAzc&view=default&source=article&key=3
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كل من أدخل أو نشر أو ة هذه الصورة من خالل نص املادة: "اللكتروني( من قانون الجرائم  4ملشرع الردني بشكل عام بموجب املادة )وقد جرم ا 

 عن طريق الشبكة املعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات
 
 برنامجا

 
للغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو  استخدم قصدا

أو تعطيل عت إيقاف  أو  أو تشويش  إعاقة  أو  أو معلومات  بيانات  أو تمكين اآلخرين من االطالع على  التقاط  أو  أو نسخ  أو نقل  أو تغيير  مل نظام  عديل 

انتحال شخصي أو  انتحال صفته  أو  أو إشغاله  أو تعديل محتوياته  اتالفه  أو  إلغائه  أو  الكتروني  أو تغيير موقع  إليه  الوصول  أو  ة مالكه دون  معلومات 

 .  (24) تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح

 و أي نظام معلومات:رسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو م .3

املتنمر   أنماط وسلوكيات  الدخول غير    اللكترونيتعتبر من  الصور في حالة  تتم هذه   ما 
 
أو شطبه، وغالبا أو تعديله  الحوار  أو عرقلة  التنصت 

حيث    املصرح إلى غرف الدردشة وتحويل أو تحوير محتويات الرسائل بقصد الضرار بالضحية، وقدد شدد املشرع الردني على هذه الفعال بشكل عام

 بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على  ونياللكتر( من قانون الجرائم 5نصت املادة )
 
على: "يعاقب كل من قام قصدا

( مائتي 200ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن )

 .( ألف دينار"1000دينار وال تزيد على )

 ة للضحيةاإللكترونيات والبيانات التي تستهدف املعلوم اإللكترونيتكييف صور التنمر الثاني:  املبحث 

أو سرقة    املبحثيتناول هذا   تهديد وابتزاز  بأنه قد تقع صور  التسليم  أمواله مع  الواقعة على  الضحية دون  الواقعة على شخص  الجرائم  فقط 

إلكتروني احتيال  أو  الجرائم    -حسابات  الضحية)اللكترونيفقط  الواقعة على  ...(ة  الثورة  -الشرف واالعتبار  أتاحت  للمجرمين تسخير اللكتروني. لقد  ة 

كبرى   اللكترونيالفضاء   جنايات  إلى  بسيطة  جنح  من  الشخاص  على  االعتداء  صور  أغلب  معنوي   -لتحقيق  كفاعل  أو  أصلي  كفاعل  وبأبسط   -أما 

ببرمجة التالعب  والوسائل، من خالل  وبكبسة ز   الساليب  واحدة البيانات عن بعد  الجرائم  (25)ر  أبرز صور  ومن  الشخاص اللكتروني،  الواقعة على  ة 

 تنطوي تحت أعمال التنمر 
 
 ، ما يأتي:اللكترونيوالتي قد تشكل أفعاال

 
ً
 : ةاإللكترونيجرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل  :أوال

الخاصة بحقه في حريته،   ، وعدم االعتداء على خصوصيته وتدخل يرتبط حق الشخص في حياته 
 
وحقه في جسده، وحقه في احترام كونه إنسانا

ذ بحد  املعنى  محددة  غير  أنها  مع  وإخفائها  حفظها  على  نحرص  التي  واملشاعر  املفاهيم  من  الكثير  على  تنطوي  الخصوصية  وفكرة  فيه،  اتها، اآلخرين 

إلى حد كبير معاي الخصوصية بعوامل تحكمه  الخاصة ويتحدد نطاق  الحياة  للتغيرات. ومن هنا حظيت   عرضة 
 
المور جميعا اجتماعية وهذه  ير وقيم 

املتقدمة الدول  الشخصية(26)لألفراد بحماية دستورية وقانونية في مختلف تشريعات  الفرد في صوره  الخاصة لألفراد بحق  الحياة  واسمه   (27) ، وتتمثل 

املاد ودخله  باآلخرين  وعالقته  ومراسالته  الحياة ولقبه  بين  يقرب  من  نجد  لذا  للفرد  الخاصة  الحياة  نطاق  حصر  يمكن  وال  البنوك،  في  وحساباته  ي 

  
 
الفرد لبقائها سرا  أو(28)الخاصة والسرار التي يسعى 

 
لحاق الضرر بالضحية تكون إ   ، ومن هنا فإن بعض الفعال التي تصدر من املتنمر تشكل ضغطا

 الصور والتعليق الساخر عليها وتمتد لتشمل تسجيل مكاملات صوتية أو فيديو بشكل غير مشروع للضحية. باستخدام املراقبة واستعمال 

أن هذا   الخاصة، ونجد  الحياة  في  الحق  التي حمت  القانونية  النصوص  بالصورة من خالل  الحق  الردني من  املشرع  التعرف على موقف  ويمكن 

 حيث نصت املادة السابعة  
 
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة  -  2الحرية الشخصية مصونة .    -1من الدستور االردني على: " الحق محمي دستوريا

 . (29)أو حرمة الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"

( املادة  الخاصة من خالل نص  للحياة  القانونية  الحماية  الردني  املشرع   فقد أسبغ 
 
التي نصت على:  ( مكرر من  348أما جزائيا العقوبات،  قانون 

كانت بما يعاقب بناء على شكوى املتضرر بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة لآلخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة  "

 .(30)في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام املنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار"

 
ف املعلومات وتدميرها، ومن المثلة الواقعية على ذلك، قيام  وهي عبارة عن برامج صغيرة أو أجزاء من برامج، تظل ساكنة وبدون فعالية، تنفذ في لحظة معينة أو لفترة زمنية منتظمة ، وتعمل على إتال  23

انفجرت هذه القنبلة بعد مض ي ستة    لشركات الكبرى بوالية تكساس المريكية بوضع قنبلة زمنية في شبكة املعلومات الخاصة بالشركة، وبدافع االنتقام واالستغناء عن خدماته،احد املوظفين بأحد ا

(. مدى توافق أحكام جرائم أنظمة املعلومات في القانون الردني مع الحكام العامة  2013ألف سجل من عمولة املبيعات الخاصة بالشركة. انظر: الكبجي، بهاء فهمي .)  168اشهر، وأدت إلى محو أكثر من 

 للجريمة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الوسط، عمان. 
 ( . 4، املادة )2015( لسنة 27قانون الجرائم اللكترونية رقم ) 24
 . 28ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن، ص، دا  2، طجرائم الحاسوب واالنترنت(. 2011الشوابكة، محمد أمين. ) 25
املتعلقة بالحقوق والحريات الفكرية، وكذلك ما يتعلق   كفل الدستور الردني الحقوق والحريات الفردية في الفصل الثاني من الدستور والتي تشمل الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص النسان أو تلك 26

 ( منه لتكفل حرمة املراسالت البريدية والبرقية إذ اعتبرت جميع هذه املراسالت سرية. 18ت املادة )بالحقوق والحريات االقتصادية، وجاء
 . 252، دار الجامعة الجديدة للنشر، السكندرية، صاملسؤولية املدنية للصحفي: دراسة مقارنة(. 2003خالد مصطفى. )فهمي،  27
 . 225دراسة مقارنة مرجع سابق، ص (. املسؤولية املدنية للصحفي: 2003فهمي ) 82

 . واملنشور على الجريدة الرسمية 1952الدستور االردني لسنة  29
 (. 348، املادة )1960(  لسنة  16قانون العقوبات الردني رقم )  30
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ن املتنمر يعاقب بداللة  ة فإاللكترونيكب الفعل بالوسائل  ويالحظ هنا أن املشرع اعتبر التقاط الصور من صور خرق الحياة الخاصة. وإذا ما ارت

 15املادة )
 
أو ة كالتقاط  للكترونيا من قانون الجرائم    (5لى نصوص قانون العقوبات ما لم تشكل أفعاله ما شملتها املادة )إ   ( من قانون الجرائم واستنادا

 اعتراض أو تنصت أو إعاقة أو تحوير أو شطب محتويات ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات.

لم   وال يخرج موقف املشرع الردني في القانون املدني عن املوقف العام له من اعتبار أن الحق بالصورة هو حق شخص ي لصيق بالنسان، حيث إنه

املادة ) أن نص  إال  املالزمة 48يشر صراحة على حق النسان بصورته  الحقوق  اعتداء غير مشروع في حق من  أنه: "لكل من وقع عليه  ( منه نصت على 

 . (31) لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"

 
ً
 : اإللكترونيجرائم االبتزاز والتهديد  :ثانيا

أو الخبار عنه وكان من شأنه أن ينال    صورة االبتزاز، ويقصد باالبتزاز تهديد شخص  اللكترونيبعض أفعال التنمر    تأخذ بفضح أمر أو إفشائه 

 من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، أو حمله  على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره. 

 لهذه الحالة على خالف الكثير من القوانين العربياللكترونيولم يتضمن قانون الجرائم  
 
ة التي ضمنت هذه الجريمة بقانون الجرائم  ة الردني نصا

  اللكتروني
 
فمثال املادة)ة  الماراتي16نصت  القانون  من  تقنية   (32) (  وسائل  إحدى  أو  العنكبوتية  الشبكة  استعمل  من  كل  ضد  صراحة  الحماية  على 

 . وقد نصت املادة (33) مكافحة جرائم تقنية املعلومات  ( من قانون 18املعلومات في ابتزاز أو تهديد أي شخص، وكذلك مسلك املشرع العماني في املادة )

 بفضح أمر أو افشائه أو الخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا 1( من قانون العقوبات الردني على جريمة االبتزاز"  415)
 
. كل من هدد شخصا

 إلى مائتي دينار
 
". ونتمنى الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا

 بأن هناك مساعي لتعديل القانون إال أنها بائت بالفشل وقد اللكترونيعند تعديل أحكام قانون الجرائم    على املشرع الردني تجريم هذه الفعال
 
ة، علما

 يعاقب على االبتزاز
 
 .(34) تضمنت املسودة نصا

 لكي يحمله على جلب منفعة 415( من املادة )2كما نصت الفقرة )
 
غير مشروعة له أو لغيره ( من قانون العقوبات الردني على: "كل من ابتز شخصا

 
 
 في تطبيق    وال تزيد على مائتي دينار".  عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين دينارا

 
ويبدو أن  موقف القضاء الردني ثابتا

 باملادة ة حيث أيدت محكمة التمييز بقرار لها أنه: "اللكترونيفي أحكام قانون الجرائم 
 
أصول جزائية إدانة املتهم بجنحة توجيه رسالة تتضمن    177عمال

املادة   لآلداب بحدود  منافية  املادة 72إهانة  وبداللة  االتصاالت  قانون  أ من  والحكم عليه415)  /  العقوبات  قانون  واملادة   ( من  ذاتها  باملواد   
 
 177عمال

به بصورة تنال  زازه وتهديده بفضح أمره والفشاء  فمه وتهديده بهذه الصورة وابتأنه قام  بتصوير الضحية وهو عاٍر ويضع حذاء في  حيث  أصول جزائية.  

 .(35)  إلى املجني عليه"  إلكترونية من قدره وكذلك قيام املتهم بتوجيه رسائل

، بل تركها لقانون العقوبات، إال  اللكترونيبموجب قانون الجرائم    اللكترونيويالحظ الباحث أن املشرع الردني لم يجرم جرائم االبتزاز والتهديد  

الجرائم   املشرع عند تعديل أحكام  يتمنى على  الفاللكترونيأنه  الطفل  أن مصلحة  الطفل حيث  إذا وقعت على  بها  العقوبات  أن تشدد  ضلى تقتض ي ة 

 حمايته من االبتزاز وحمايته من الخوف سيما أنها من القضايا الشائعة والتي يخش ى الطفال حتى من تبليغ ذويهم بالتهديد أو االبتزاز.

 
ً
 : الجرائم الجنسية واستغالل الضحية :ثالثا

شك   إ ال  الولوج  ويسر  وسهولة  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  استخدام  ال أن  الستغالل  نترنت  لى  املسببة  العوامل  أحد  بات  االستخدام  وسوء 

في االطفال  استغالل  يتم  عندما  التنمر  أفعال  أخطر  ولعل  نشرها،  أو  باستخدامها  والتهديد  الصور  التقاط  خالل  من  عليهم  والتأثير  حاالت   الطفال 

، ومن أبرز أشكال االستغالل: جرائم نشر املواد الباحية،
 
 جنسيا

 
 باآلداب  تتضمن استغالال

 
وجريمة إفساد الطفل، وغيرها من الجرائم التي تشكل إخالال

إرسال أو نشر عن طريق نظام املعلومات أو اللكتروني، وقد عالج املشرع الردني هذا النوع من الجرائم  (36) العامة  ة بالعقاب على أي فعل ينطوي على 

أو مر  أو مقروء  مسموع  ما هو   كل 
 
املعلوماتية قصدا بأي وسيلة من الشبكة  للدعارة  والترويج  الجنس ي  باالستغالل  وتتعلق  إباحية   

 
أعماال يتضمن  ئي 

 .(37)ةاللكتروني( من قانون الجرائم 10، 9ة، وذلك بموجب املادة )اللكترونيالوسائل 

 
 
الشكل، فمثال بهذا  الردنية جرائم  املحاكم  املحكمة    وقد شهدت  بتهديد  اعتبرت  املتهم  أفعاله قيام  الفيسبوك فإن  املجني عليها بنشر صورها عبر 

 للمادة ) 
 
 .(38)ةاللكتروني الجرائم  /أ( من قانون 9هذه تشكل سائر أركان وعناصر جنحة االبتزاز بإرسال نشر أعمال إباحية عبر الشبكة املعلوماتية خالفا

 
 (. 43، املادة )1976( لسنة 43القانون املدني الردني رقم ) 31
 2012-8-26بتاريخ  -السنة الثانية والربعون  ملحق 540الجريدة الرسمية العدد قانون بشان مكافحة جرائم تقنية املعلومات  2012لسنة  5قانون  32
 .2011لسنة  929واملنشور على الجريدة الرسمية عدد   12/2011قانون مكافحة تقنية املعلومات رقم  33
 . 2018االلكتروني لسنة مسودة تعديل قانون الجرائم 34
 ، منشورات قرارك.  509/2019قرار رقم   35
 . 168، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن، ص جرائم الذم والقدح والتحقير املرتكبة عبر الوسائط االلكترونية(. 2015سقف الحيط، عادل عزام. ) 36
 (.10( واملادة )9) ، املادة2015( لسنة 27قانون الجرائم االلكترونية رقم ) 37
 محكمة التمييز بصفتها الجزائية.  - 2018لسنة  1947الحكم رقم  38
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ً
   :الذم والقدح والتحقير :رابعا

صائه  لعل أبرز أفعال املتنمر إلكترونيا تتمثل في الحط من مكانه الضحية والتقليل من شأنه بين أقرانه وذلك في سبيل فرض السيطرة عليها وإق

للضحية،   تنميط صورة معينة  أو  النعوت  بإلحاق  أو  الصور  باستخدام  أو  كتابية   
 
أشكاال والقدح  الذم  وتأخذ صور  املجموعة،   من ضمن 

 
قد  و أحيانا

الجرائم   الردني بموجب قانون  املشرع  )  اللكترونياستحدث  الذم والقدح  2015لسنة  )  اللكتروني( جريمة  املادة  القانون والتي  11بموجب  ( من ذات 

ب ادعاء  الشكوى  يسبق  أن  يشترط  ال  فإنه  العادية  والقدح  الذم  جرائم  خالف  وعلى  سنوات  ثالث  إلى  أشهر  ثالثة  من  بالحبس  عقوبتها  الحق شدد 

 11، حيث نصت املادة)(39) الشخص ي
 
بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية أو    (: "يعاقب كل من قام قصدا

( مائة  100عن )  أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل   اللكتروني املوقع  

 .( ألفي دينار"2000دينار وال تزيد على )

 : النتائج والتوصيات

 من النتائج والتوصيات كان أبرزها:همية موضوع الدراسة وحداثته توصلت الدراسة إلى العديد بالنظر ل 

املجتمعاتظاهر  • قدم  من  قديمة  فهي  الجديدة  الظواهر  من  ليست  التنمر  فئ  ،ة  قبل  من  الظاهرة  هذه  على  وتمارس  قوة  أكثر  شخص  أو  ة 

 . ةاللكترونيعي واستخدام الوسائل تنامت هذه الظاهرة بظهور مواقع التواصل االجتماوقد  ،قل قوة شخاص أو الفئات الال

بأالتنمر  يقتض ي   • تعريفات  القيام  من  ويظهر  بالضحية  الضرر  إلحاق  بهدف  عدوانية  أننا    التربويون عمال  النفس  أو  حا  إزاءوعلماء  عمدية  لة 

 ر الحدوث.ر قصدية أي أن نية املتنمر تنصرف إلى إحداث الضرر وبشكل متك

قة ونشر الشائعات  هو إرسال أو نشر نصوص أو صور ضارة عبر شبكة النترنت أو غيرها من الوسائل الرقمية ويتضمن املضاي   اللكترونيالتنمر   •

 الخداع أو االقصاء. و التنكر و وتشويه السمعة أ 

يب  • تشريعي  نص  وجود  عدم  ظل  التنمر  يفي  ويعرف  م  اللكتروني ن  استنتجنا  به  والنية  املدلول  هذا  دراسة  خالل  التي  جومن  الجرائم  من  موعة 

 والتي قد تشكل و/ اللكترونيرائم يعالجها قانون الج
 
 :  وهي  اللكترونيمن صور التنمر  أو هي صورا

   الدخول للشبكة املعلوماتيةة للضحية ك اللكترونيت والبيانات  تستهدف املعلوما  ة التياللكترونيالجرائم   .1
 
و  أ   وإدخال،  غير املصرح  به قصدا

رسل  و شطب محتويات على ما هو مير أ حو تو  ة أ عاقامج إلغاء أو حذف بهدف الضرار بالضحية والتقاط أو اعتراض أو التنصت أو إ نشر بر 

 و أي نظام معلومات.الشبكة املعلوماتية أ عن طريق 

التي تقع باستخدام ا اللكترونيالجرائم   .2 الضحية وأمثلتهااللكترونيلوسائل  ة  الوسائل   ة على  الخاصة عبر  الحياة  جرائم االعتداء على حرمة 

 . لقدح والتحقيرالذم وا و ستغالل الضحية ا والجرائم الجنسية و  اللكترونيجرائم االبتزاز والتهديد و  ةاللكتروني

يشكل ضمانة لضحايا التنمر    اللكتروني فإن قانون الجرائم  وعليه  تكفي نصوصه للحد من هذه الظاهرة إلى حد ما،    اللكتروني الجرائم  قانون  إن   •

بد من تغليظ العقوبات لبعض الصور لحماية    في مجمل الصور التي تندرج تحت مصطلح التنمر مما يعني كفاية النصوص التجريمية وأن كان ال

 القصر من التنمر الجنس ي.

     :التوصيات

كالتنمر   • مصطلحات  ُيخرج  بات  االنترنت  استخدام  أن     اللكتروني حيث 
 
فإمثال هذه   توضيح  وراء  السعي  بالقانون  العاملين  على  يتعين  نه 

 
 
 بالواقع .  املصطلحات وربطها قانونيا

 ئم التي ترتكب بحق ضحايا التنمر إذا كانوا أ تشديد العقوبات بالجرا  •
 
  .هديد واالبتزازوخاصة جرائم الذم والقدح والت  ،طفاال

 .النترنتى على املشرع الردني تجريم عقوبة التهديد واالبتزاز الواقع من خالل ننتم •
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Abstract: The study reviews the electronic legislation set by the Jordanian legislator that works to reduce cyberbullying, as it 
dealt with the concept of bullying in general and cyberbullying in particular, and the adequacy of electronic legislation to 
reduce cyberbullying, identifying the term cyberbullying, and showing the images that constitute cyberbullying that Crimes 
may constitute according to the Jordanian cybercrime law. The problem of the study emerged by answering the main question 
that reads: “How adequate is the Jordanian legal legislation to reduce cyberbullying?” 
The study was divided into two topics, the first one dealt with the nature of bullying and its images, where it reviewed the 
concept and images of traditional bullying in the first requirement, and the concept and images of electronic bullying in the 
second requirement, and the second topic reviewed the legal conditioning of the types and forms of electronic bullying. Which  
targets the victim’s electronic information and data? The second requirement deals with adapting electronic bullying images 
that target the victim’s electronic information and data. 
This study used the inductive scientific and analytical method for the provisions of the Jordanian Electronic Crime Law No. 27 
of 2015 in order to adapt pictures and shapes that fall under the name of electronic bullying and that may constitute a crime 
punishable by law. 
It was found through this study that most forms and forms of bullying fall under texts punishable by the law of electronic 
crime, and that the electronic crime law constitutes a guarantee for victims of bullying in the entirety of the images that fall 
under the term bullying, which means the adequacy of criminal texts, and if the penalties for some images must be increased to 
protect Minors of sexual bullying. 

Keywords: cyberbullying; electronic legislation; Jordanian legislation. 
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