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 مقدمة: 

عرف اإلنسان الجريمة منذ فجر التاريخ،  فمع وجود المجتمعات وجدت الجريمة، نظرا  للتنافس 

والتصارع على المصالح  التي تتطلبها ظروف الحياة،  وخالل العقود الماضية تطورت الجريمة 

 وتشكلت في صورا شتي نتيجة لتغير المجتمع وتغير الظروف  والتغير في  نمط وأسلوب الحياة.

ظل التطور الهائل الذي  فرضته  ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، والذي كان نتيجته  وفي

أن العالم كله أصبح  تحت سيطرة من يتعامل مع  أي وسيلة اتصال مرتبطة بشبكة اإلنترنت، 

ونتيجة لهذا التطور تحقق للعالم الكثير من اإليجابيات التي ساهمت في تحسين الجودة وتطوير 

 دا  وتحقيق الراةة والرفايية  في جميع القطاعات والمجاالت.األ

وعلى الرغم من هذه النعم الناتجة من  التطور الهائل في مجال الفضا  اإللكتروني إال ان هناك 

الكثير من األثار السلبية التي أصبحت تمثل هاجسا لدى الجميع الذين يتعاملون مع شبكة 

ذي يستخدمون هذه التكنولوجيا  أو من المتخصصين  الذين المعلومات   سوا  من العامة ال

يصممون البرامج واألنظمة التي  تشكل أساس هذه الشبكة العنكبوتية. فأصبحت االختراقات  

اإللكترونية  والتعدي على الخصوصية ، وانتهاك ملكية الغير  ، وشعور اآلخرين بعدم األمان 

مجرمي اإلنترنت أصبحوا يرتكبون جرائهم في اى وقت  على بياناتهم  هى الهاجس الدائم.  ألن 

ومن أى مكان وبوسائل واساليب تقنية مبتكرة يصعب اكتشافها.  فمجرمي اإلنترنت في صراع دائم 

مع القائمين على  ةماية وتأمين المعلومات ةيث كل منهما يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح ، 

ما لديه من طاقة وفكر لتامين الشبكة ، والمجرم يبذل  فالمسئول عن تأمين المعلومات  يعمل بكل

 أقصي ما في وسعه  الختراق ما قام به رجل األمن .



4 
 

وأصبح عالم الجريمة اإللكترونية اليوم يشبه الخيال العلمي ، وأصبحت الجريمة اإللكترونية واقعا 

ي جميع معلومات  فال يمكن الهروب منه وخاصة بعد التوسع الكبير في استخدام  تكنولوجيا ال

المجاالت ابتدا  من األدوات المنزلية ةتى المفاعل النووية، وبالتالي أصبحت الجريمة اإللكترونية 

كانت   Citibankأو جريمة  اإلنترنت  تمثل  مشكالت وتحديات كبيرة. فاالةتيال  الذي تم  على 

تم سرقة كلمات  2011ام مليون دوالر إلى أةد البنوك في سويسرا. وفي ع 10نتيجتيه تحويل 

 172مستخدم يتعاملون مع شركة سوني وبلغت تكلفة  إصالح هذا الخطأ  23000المرور لعدد  

 .%9مليون دوالر وانخفاض السهم بنسبة 

 388وةده تقدر بحوالي  2011إن "الفاتورة" اإلجمالية لجرائم أمن المعلومات عالميا وعربيا في 

لفة النقدية المباشرة لهذه الجرائم والمتمثلة في األموال المسروقة مليار دوالر أميركي،  أما التك

مليار دوالر. ومعنى ذلك أن القيمة المالية لجرائم  114ونفقات إزالة آثار الهجمات فتقدر بحوالي 

المعلومات أكبر من السوق السودا  لمخدرات الماريجوانا والكوكايين والهيروين مجتمعين، والتي 

مليار دوالر، وتقترب من قيمة السوق العالمية للمخدرات عموما والتي تصل  288تقدر بحوالي 

مليار دوالر، وأعلى من اإلنفاق السنوي لمنظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة  411إلى 

مليار دوالر، كما تعادل هذه  3.65ضعف، ةيث تصل ميزانيتها الى  100"اليونيسيف" بحوالي 

عاما على مكافحة المالريا وضعف ما تم إنفاقه على التعليم في  90خالل  الخسائر ما تم إنفاقه

 1.عاما 38

ويتضح مما سبق أنه ال استثنا  ألةد من مخاطر الجريمة اإللكترونية سوا  كانت مؤسسات خاصة 

أو ةكومية أو ةتى مؤسسات شرطية وامنية ، فالجريمة اإللكترونية متوقعه في اى وقت وعلى اى 

                                                           

  ، مركز الجزيرة للدراسات للصراعاألمن المعلوماتي والجرائم اإللكترونية ... أدوات جديدة جمال محمد غيطاس ، 1 
 3، ص 2012فبراير  29، 
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ال توجد مؤسسة مهما كان تصنيفها بمنأى عن الجريمة اإللكترونية. وفي النهاية مسئولية مؤسسة ، ف

 مكافحة الجريمة اإللكترونية  هى مسئولية الدولة بصفة عامة والجهاز األمني بصفة خاصة.

ويكتسب موضع الجريمة اإللكترونية اهمية خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

ة نظرا لما قامت وتقوم به ةكومات هذه الدول   من بنية تحتية في مجال  نظم أهمية خاص

المعلومات واالتصاالت ، واستخدام التكنولوجيا بشكل كبير  في جميع مؤسسات األمر الذي يتطلب  

 توفير درجة ةماية عالية  لمؤسسات هذه الدول من الهجمات والجرائم اإللكترونية.

البحث إلى الوصول إلى استراتيجية هدفها تقليل  مخاطر الجريمة من هذا المنطلق يهدف  

اإللكترونية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، ووضع مجموعة من اآلليات لتنفيذ هذه 

 االستراتيجية وكيفية متابعتها وقياس نتائجها.

  

 أهمية الدراسة:

 ترجع أهمية الدراسة إلى انها:

الموضوعات الحيوية التي لها تأثيراتها وعواقبها المباشرة وغير المباشرة تتناول موضوعا من  .1

على األفراد والمؤسسات، فكل من يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هم عرضة 

 وهدف للجرائم اإللكترونية.

تعمل على تشخيص الوضع الراهن للجرائم اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي  .2

 على ظواهرها واسبابها الحقيقية. للوقوف 

تبحث في كيفية تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي  من أجل توفير ةماية  .3

إلكترونية  على درجة عالية لتخفيض الجريمة اإللكترونية والهجمات التي تتعرض لها 

 المواقع اإللكترونية.
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ة  ها في ضو  المعطيات الحاليتركز على  موضوع الجريمة اإللكترونية وكيفية مواجهت .4

 التي ادت إلى زيادة انتشار الجريمة اإللكترونية  وارتفاع تكاليف معالجتها.

تقوم بتحليل الموضوع من زوايا  وأبعاد مختلفة للوصول إلى  الدوافع الكامنة والمسببات  .5

 الرئيسية التي تدفع  وتشجع مجرمي االنترنت على ارتكاب هذه النوع من الجرائم.

 

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى وضع تصور الستراتيجية  لمواجهة الجريمة اإللكترونية والمساهمة  في 

تخفيضها وتقليل اآلثار السلبية المترتبة عن ةدوثها  في دول مجلس التعاون الخليجي.  بحيث 

 تتضمن االستراتيجية ما يلي:

 األهداف االستراتيجية المطلوب تنفيذها.  

  واألدوات والمنهجيات العلمية  التي سيتم استخدامها في تحويل االستراتيجية اآلليات

 إلى واقع ملموس.

  وضع آلية لتوعية مستخدمي اإلنترنت بكيفية ةماية أنفسهم من الوقوع  تحت سيطرة

 الجريمة اإللكترونية.

  صياغة تصور لتحقيق التكامل والتعاون بين دول المجلس  لضمان تنفيذ االستراتيجية 

 مشكلة الدراسة:

مما الشك فيه أن هناك اتفاق بين جميع الباةثين والعاملين في مجال تكنولوجيات االتصاالت 

قد و والمعلومات، من  أن هناك خطرا دائما  وجرائم مستمرة تواجهه مستخدمي شبكة اإلنترنت، 

تأخذ هذه الجرائم اشكاال متعددة مثل التخريب  لألجهزة أو سرقة البيانات أو  األموال أو االةتيال 
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أو غسل األموال   أو غيرها،   وأيا كان الشكل الذي تتشكل فيه الجريمة اإللكترونية  فإنه في 

 النهاية يمثل تهديدا وضررا بالغا بضحايا هذه الجريمة.

   Computer Security Instituteقام بها معهد أمن الكمبيوتر في أمريكا وتشير الدراسة التي 

 530والتي شملت   FBIبالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي  2003في عام 

متخصصا  في أمن المعلومات في الواليات المتحدة األمريكية ، أن  األنظمة اإللكترونية في 

شهرا التي سبقت الدراسة ، كما  12المؤسسات التي يعملون بها  تعرضت الختراقات خالل 

لغت ترة  بأوضحت الدراسة أن الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم اإللكترونية خالل هذه الف

 ((Richardson,2003دوالر أمريكي.   201.797.340

أن الهجمات اإللكترونية الخطيرة  تكلف الشركات الكبيرة  في المتوسط  Kasperlabويشير تقرير 

 2دوالر. 50000دوالر والشركات المتوسطة الحجم تتكلف فاتورة العالج ةوالي  649000ةوالي 

من المشتركين في خدمة  % 18ير اإلةصائيات إلي أن ففي بريطانيا علي سبيل المثال تش

 %27، بينما ارتفعت هذه النسبة إلي 2000اإلنترنت المنزلي قد تعرضوا إلي مثل هذه الجرائم عام 

 2006.3عام  %62، و إلي  2004عام 

ئلة ؛ اوتتعدد اآلثار السلبية لهذا النوع من الجرائم ، فمن الناةية االقتصادية تكلف الدول أمواال ط

مليار دوالر، و تقدر  200بنحو  2007ةيث قدرت الخسارة العالمية الناجمة عن تلك الجرائم عام 

 4مليون دوالر. 240خسائر األمريكيين وةدهم بحوالي 

                                                           
2 Kasperlab,  Global Corporate IT Security Risks: 2013 m May 2013 p.2. 
3 U.K, Department of Trade and Industry, Information Security Breaches Survey: 

Technical Report, April, 2006, p.1. 
4 Cyber Crime, http://en.wikinews.org/UK_nears_US_cyber crime, ahead of Nigeria, crime, 

Romania, 31/1/2010,p 
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 Ponemonأجراها معهد    ،″2013تكلفة الجرائم اإللكترونية عام  "“وأثبتت دراسة عالمية ةول 

تكرارية الهجمات اإللكترونية في ةالة تصاعد مستمر للعام الرابع (، أن تكلفة و HPبرعاية )شركة 

على التوالي. وأكدت الدراسة أن معدل التكلفة السنوية للهجمات اإللكترونية التي تتكبدها أي شركة 

منذ إجرا   %78مليون دوالر، أى ما يمّثل زيادة بنسبة  11.56عادية من الشركات األمريكية تبلغ 

أعوام مضت. وأوضحت أن الوقت الذي يستغرقه إيجاد ةّل للهجمة  4قبل  الدراسة األولي

خالل الفترة ذاتها، ةيث يبلغ معدل التكلفة إليجاد ةل  %130اإللكترونية قد ازداد أيًضا بنحو 

 5مليون دوالر. 1واةدة ما يزيد عن لهجمة إلكترونية 

أجرتها منظمة  Global Corporate IT Security Risks 2013وتوصلت دراسة تحت عنوان 

B2B International  بالتعاون مع مركزKasperlab     إلى أن الثغرات في البرامج المستخدمة

بانتظام من قبل الموظفين في العمل تؤدي إلى وقوع ةوادث تتعلق باألمن اإللكتروني في 

واجهت وقوع  من شركات دول مجلس التعاون الخليجي %92و أشارت إلى أن قرابة  المؤسسات.

 ةوادث أمنية داخلية  كانت الثغرات السبب الوةيد واألكبر في وقوعها.

من المشاركين في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي من  %22وفي الوقت نفسه، اشتكى 

تسريب البيانات في الشركات التي يعملون بها والتي تسببت بها الثغرات في البرامج المؤسساتية، 

من الشركات أشارت إلى وقوع تسريب البيانات المؤسساتية المهمة ما أدى إلى  %4 في ةين أن

  6خسائر مالية.

من الواضح أن هناك اتجاه متزايد  للجرائم  اإللكترونية  تجاه الدول ذات االقتصاديات الغنية. 

ي اإلقليم  ف ويري المحللون أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي  ساهم   في الطفرة التكنولوجية

                                                           
5 www8.hp.com  Press Release: October 08, 2013 

 
6 kaspersky 

http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1501128
http://me.kaspersky.com/news?id=7176
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هناك أكثر من  Trend Microوبالتالي أصبحت هدفا لمرتكبي الجريمة اإللكترونية. وطبقا لـ  

في دول المجلس.  ويالةظ التوسع  2010جهاز تأثرت بالهجمات اإللكترونية  في إبريل  740000

لعربية ا في استخدام اإلنترنت في هذه الدول بشكل كبير على سبيل المثال    شهدت  المملكة

 2000، ومنذ عام 2009 -2000خالل الفترة من  %300السعودية زيادة في استخدام اإلنترنت 

من مستخدمي اإلنترنت في المملكة  أصبحوا ضحايا للجريمة اإللكترونية  ةتى  %23ةوالي 

هجمة  79600تم تسجيل عدد   2009، وخالل   الشهور التسعة من عام  2009منتصف عام 

من عدد الحاالت التي تعرضت لها  دول المجلس  %64العربية السعودية،  وهى تمثل  في المملكة

. 

من مستخدمي االنترنت  في  %67فإن  2011عام   Norton cybercrime report   وطبقا لـ

دولة اإلمارات العربية المتحدة كانوا ضحايا للجريمة اإللكترونية ، وكلفت  هذه الهجمات دولة 

ةالة هجوم في الشهور التسعة  248000مليون درهم ، كما تعرضت االمارات إلى  2.3اإلمارات  

من الهجمات التي تعرضت لها دول المجلس ، أما  عن  %20. وهى تمثل 2009األولي من عام 

في البحرين  60000في الكويت،  95000الحاالت التي سجلت في دول المجلس األخرى فكانت 

من الهجمات التي ةدثت تعرضت لها  %20أشار التقرير أن  في سلطنة عمان. كما 37000، 

،  وهذا راجع إلى زيادة عدد المعامالت التي يتم تنفيذها من  أجهزة التليفونات الجوالة في االمارات

 7الهواتف النقالة في اإلقليم.

لكترونية وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها  دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الجريمة اال

إال أن المشكلة مازالت قائمة بل في تزايد مستمر ، وبالتالي يمكن تلخيص مشكلة البحث في 

                                                           
7 Nir Kshetn m Cybercrime and Cybersecurity in the Global South, Palgrave Mcmillan, 

2013,P.120 
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التساؤل التالي هل االستراتيجيات  والنظم واآلليات المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي كافية 

هة الجريمة لمواج لمواجهة الجرائم اإللكترونية أم أن هناك ةاجة لوضع تصور الستراتيجية خليجية

 اإللكترونية؟

 

 تساؤالت الدراسة

 تجيب الدراسة عن:

 ؟ارتكابهاوأركانها ودوافع  اوتصنيفاته ما هو مفهوم الجريمة االلكترونية .1

 ما هى اآلثار السلبية المترتبة على الجريمة اإللكترونية في المجتمع الخليجي؟. .2

لمواجهة الجرائم اإللكترونية، ما مدى مالئمة  الوضع الراهن في المجتمع الخليجي   .3

 والتعامل مع  االثار المترتبة عليها؟

االجتماعي على المجتمع استخدام  شبكات التواصل  علىما هي النتائج المترتبة  .4

 .الخليجي؟

ما هو التصور المستقبلي للدور الذي يمكن أن تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي   .5

 لمواجهة الجرائم اإللكترونية ؟

 

 حدود الدراسة: 

 الحدود المكانية : 

 تتناول الدراسة واقع الجريمة  اإللكترونية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون الخليجي  

 

 الحدود الزمنية:
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 2014سيتم إجرا  الدراسة خالل العام  

 

 الحدود الموضوعية:

أسبابها مظاهرها و من ةيث تشخيصها وتحديد  ستركز  الدراسة على موضوع الجرائم اإللكترونية

 وتأثيراتها السلبية ، مع اقتراح  آلية لمواجهة الجرائم اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 منهجية الدراسة:

 تعتمد الدراسة على المناهج البحثية التالية:

 المنهج الوصفي التحليلي:

خالل   الجريمة اإللكترونية من تعتمد الدراسة على المنهج الوصف التحليلي لدراسة وتحليل واقع

 الدراسات السابقة وما جا  في األدبيات والدوريات  بهدف التحليل الدقيق والتشخيص للمشكلة.

 

 المنظور المقارن:

ستعتمد الدراسة على  إتباع المنظور المقارن في الدراسة لمقارنة  الجريمة  اإللكترونية في دول 

 لى مقارنة  وضع دول مجلس التعاون الخليجي بالدول األخرى.مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إ

 مصادر البينات الثانوية واألولية

 المصادر الثانوية: -

  الكتب والمراجع والدوريات 

  المادة المنشورة على شبكة االنترنت 

 مراجعة و تحليل تجارب بعض الدول 



12 
 

 المصادر األولية: -

  االستبيانالبيانات التي سيتم الحصول عليها من قائمة 

  البيانات التي سيم الحصول عليها من المقابالت الشخصية مع

 المسئولين عن مكافحة الجريمة اإللكترونية.

  عقد ورشة عمل متخصصة على مستوى الدولة لمناقشة الموضوع

 مع المختصين في الجرائم اإللكترونية.

 

 الدراسات السابقة:

 8: ( 2011) دراسة نوري سعدون عبد هللا -1

استهدفت الدراسة ، معرفة السلوك اإلجرامي وأبعاده االجتماعية واالقتصادية والقانونية والشرعية، 

والتعرف على العوامل االجتماعية المؤدية إلى الجريمة اإللكترونية ودور هذه العوامل في دفع الفرد 

 جريمة.في ارتكاب ال إلى ارتكاب الجريمة والعود إلى ارتكابها، ومعرفة أي العوامل األكثر فاعلية

دراسة اةتياجات الشباب ةسب طبيعة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وتوصلت الدراسة إلى 

المرافقة لطبيعة الحياة العصرية، و تعميق دور األسرة وبناؤها في المجتمع من خالل إبراز دورها 

اب لبنا  جيل من  الشب  في عملية التنشئة االجتماعية وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية 

الواعي المدرك لمسؤوليته ودوره في هذه المرةلة، وإعطا  أهمية متزايدة لدور المدرسة في تنشئة 

 لما يسببه من سلبيات األشخاص. ينحرافك اإلاألطفال والشباب وتوعيتهم بالسلو 

  

                                                           

ثر العوامل دراسة ميدانية أل، نوري سعدون عبد هللا ،العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة  8 

العدد ، مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية ،إلى ارتكاب الجريمة في مدينة الرماديتؤدي  االجتماعية التي

 2011،األول
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9:(2013) دراسة صغير يوسف -2  

 ترتكب عبر اإلنترنت و قوانين التعامل معها،استهدف الدراسة طبيعة وخصائص الجريمة  التي 

وتوصل الباةث في النهاية إلى أن الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنت غيرت النظرة التقليدية تجاه 

الجريمة ألن هذا النوع من الجرائم ظهر معه مفهوم جديد لهذه الظاهرة لم يكن يعرفه القانون من 

ةظيت بمختلف األطر القانونية من أجل تحديد مفهومها قبل ، فإذا كانت الجريمة التقليدية قد 

وطبيعتها ، فإن الجريمة المرتكبة عبر االنترنت لم تنل هذا القدر من التقنين ةيث أن هذه الجريمة 

اتسمت بخصوصيتها عن الجريمة التقليدية. كما أن خصائص الجريمة اإللكترونية واختالفها عن 

كبيرا في إبرازها كجريمة مستحدثة. كما اشارت الدراسة إلى أن هناك الجريمة التقليدية كان لها دورا 

 قصورا في النصوص القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجريمة التي ترتكب عبر االنترنت.

 

 10دراسة  إبراهيم   اللبيدي  -3

ركز الباةث في هذه الدراسة على التعرف على ما يية السلوك اإلجرامي لمجرمي االنترنت،  

والوقوف على مدى خضوع هذا السلوك للقواعد العامة  والخاصة في قانون العقوبات أم أن هناك 

ةاجة إلى تشريعات جديدة  لحماية هذه المصالح  وتحقيقا وتأكيدا لشرعية الجرائم والعقوبات  

 وةماية لهذه المصالح.

                                                           
رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري الجريمة المرتكبة عبر االنترنت،  صغير يوسف، 9 

 ،2013. 

 

، وزارة الداخلية، مركز السلوك اإلجرامي في جرائم اإلنترنت، مملكة البحرينإبراهيم محمود اللبيدي، د.  10 

 اإلعالم األمني، غير مبين سنة النشر. 
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ي النصوص األفعال ف ويري الباةث في النهاية ضرورة التدخل التشريعي بالنص على تجريم هذه

، ةتى نضمن الحماية الجنائية لإلنترنت ومقتنياته من ناةية، واألموال استقالالالقائمة أو تجريمها 

واألشخاص  وأعراضهم وةياتهم الخاصة من ناةية ثانية، والهم ةماية الدولة ومعلوماتها االقتصادية 

 والعسكرية واالجتماعية من ناةية ثالثة. 

 

 11:  (2003) المنشاوي دراسة محمد -4

هدفت الدراسة إلى  الكشف عن ةجم الجرائم الجنسية والممارسات غير األخالقية  وجرائم 

االختراقات  وجرائم المواقع المعادية،  وجرائم القرصنة والتي يرتكبها مستخدمو اإلنترنت في المجتمع 

 يوعا.رائم المالية األكثر شالسعودي، وتحديد أهم وخصائص مرتكبيها، والكشف عن ةجم وأنماط الج

وأظهرت  نتائج الدراسة أن هناك الكثير من الجرائم والممارسات غير األخالقية التي يرتكبها 

مستخدمو شبكة اإلنترنت في المجتمع السعودي ، وأوصت  بضرورة أن تكون هناك ضوابط 

ن عدم وجود جهة واضحة  وصريحة للتعامل مع الجرائم والممارسات غير األخالقية ، كما تبي

متخصصة للتعامل مع جرائم اإلنترنت وأوصت الدراسة بأن تكون هناك جهة متخصصة للتعامل 

مع  هذه النوعية من الجرائم. كما توصلت الدراسة إلى ميل فئة الشباب والمراهقين الرتكاب جرائم 

 اإلنترنت واوصت بضرورة التوعية والتثقيف من مخاطر هذه الجرائم.

 12(2011) نوال  قيسيدراسة -5

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة نايف جرائم اإلنترنت في المجتمع السعوديمحمد بن عبدهللا بن علي المنشاوي،  11 

 .2003للعلوم األمنية، 

 

ة ، جامعبعض جرائم اإلنترنت الموجهة ضد مستخدمي االنترنتنوال بنت علي محمد قيسي،  12 

 .2011اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  كلية العلوم االجتماعية ،
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ركزت الدراسة  على ةجم وأنماط الجرائم اإللكترونية التي تستهدف مستخدمي اإلنترنت في المملكة 

( تعرضت ٪7.7ةيث بينت ان ).العربية السعودية وإبرازها ألهم المشكالت التي قد تواجه األفراد

( من أفراد ٪33.8ة للتدمير و )( تعرضت مواقعهم االلكتروني٪2.4مواقعهم االلكترونية لالختراق و)

( تعرض بريدهم الشخصي ٪ 29.3العينة تعرضت أجهزتهم الشخصية لالختراق عبر اإلنترنت و)

( تعرض ٪16.6( تعرض بريدهم الشخصي لالستيال  و)٪26.8و )  .لالختراق عبر اإلنترنت

 .رقمهم لالستيال ( تعرض اشتراكهم و ٪11.7بريدهم لإلغراق بقصد تدميره، في ةين أن ما نسبته )

( تم العبث برصيد البطاقة ٪3.5و ) ( تلقوا بريدا يحمل فيروسات أو تروجنات، ٪63.8وما نسبته )

( تعرضوا للدعوات الموجهة للعب القمار على اإلنترنت، ٪29.3االئتمانية من خالل اإلنترنت و)

ية مكاسب شخص( تم تغيير بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة من قبل أشخاص لتحقيق ٪8.2و )

( ٪13.7( تم تعرضهم للدعوات من المواقع الخاصة بتجارة المخدرات أو الترويج لها، و)٪2.9و)

 تم تعرضهم للدعوات الخاصة بدخول مواقع غسيل األموال

وأوصت الدراسة  بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم في نشر التوعية الوقائية من عواقب النظر 

نشر مثل هذه المواقع وتسهيل الوصول إليها، إلى جانب تحصين المواطن في المواقع اإلباةية، أو 

فكريا ودينيا وإفهامهم أن مثل هذه المواقع تستهدف شبابنا وهي محاولة لتصدير اإلباةية بدعوى 

 .الحرية

 13:(2009) دراسة فاتن بركات-6

                                                           

التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل االتصال الحديثة في التنشئة فاتن بركات ،  13 

وء تحديات في ض نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية  تربوي النفسيالمؤتمر العلمي ال االجتماعية

 27/10/2009ـ25 العصر، دمشق 
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التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل االتصال الحديثة في التنشئة االجتماعية، ركزت  

الدراسة على معرفة  التأثيرات السلبية التي تتركها الفضائيات و اإلنترنت و الموبايل و وسائل 

رة في ساأل هاالتصال الحديثة في التنشئة االجتماعية،  والتعرف علي الدور  الذي يجب أن تقوم ب

د والتقليل من األثار السلبية لها. وتوصلت الدراسة إلي أن اإلنترنت له بعض اآلثار السلبية حال

مثل الشك في المعلومات العلمية، و مقاهي اإلنترنت التي تتيح فتح المواقع المحظورة واإلباةية, 

لحوار والنقاش وأوجدت بهدف زيادة عدد المرتادين لها، و غرف المحادثة التي أفسحت مجااًل ل

هامشا من الحرية في التعبير عن الرأي، و التي يعتبرها الشباب من أهم وأبرز الوسائل التي 

يستطيع أن يلتقي من خاللها, ويقيم بعض العالقات االجتماعية غير السليمة في بعض األةيان. 

الفساد و  خدامه كأداة لنشروبالنسبة لآلثار السلبية للموبايل فهي استخدامه أثنا  القيادة و است

المشاهد الالأخالقية المنافية لآلداب و األخالقيات العامة، و قد قدمت الدراسة بعض المقترةات 

 عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات االجتماعية في المجتمع.

 14 (2013) دراسة: أحمد مسعود -7

تهدف الدراسة إلى وضع تطبيقات عملية من خالل التجارب  السابقة في الفقة والقانون  تسمح 

المتضمن القواعد   09/04باالستفادة من هذه التجارب وتطبيق افضل للقواعد الجديدة بالقانون  

دور صالخاصة للوقاية من الجرائم االلكترونية  واالعالم وطرق مكافحتها. وتوصلت الدراسة إلى أن 

هذا القانون  أمرا ضروريا لمسايرة التكنولوجيا  والتطور في مجال االعالم وافتصال  ةيث يسمح 

هذا القانون عملية البحث والتحري أكثر فعالية،  وايضا في مجال الحكم والقضا  في الدعوى 

هذا النوع من ب الجزائية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم نظرا لنه يوفر فهما جيدا للواقع المرتبطة

                                                           
رسالة ، 09/04رقم القانون ضوء في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات جرائم مكافحة آليات أحمد مسعود مريم،  14

 . 2013ماجستير، جامعة قاصدي مربا ، كلية الحقوق ، 
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التقنية الحديثة. كما توصل  البحث ان القانون الجديد يلزمهم مقدمي الخدمات من خالل الشبكة 

بسحب المحتويات  التي يتم االطالع عليها  وتكون مخالفة للقوانين، ولكنه بم يدرج أى مسئولية 

 .على عاتقهم في ةال عدم قيامهم عن االلتزام بذلك

 

 Csonka P  (2002)  .15دراسة  -8

مؤسسة أمريكية  تضم مؤسسات ةكومية وقطا ع  358تم إجرا  هذه الدراسة من خالل مشاركة  

خاص  ومؤسسات مالية وبنوك  ومؤسسات صحية وجامعات،  وتبين من الدراسة درجة خطورة 

الجرائم التي ترتكب من خالل أجهزة الكمبيوتر  ومدى الخسائر الكبيرة المترتبة عليها. ،  فقد تبين 

من الجهات التي تناولتها الدراسة تعرضت الختراقات أجهزة الكمبيوتر لديها خالل  السنة   %85ان 

من عينة الدراسة أكدوا أنهم لحقت بهم خسائر مادية نتيجة  %64السابقة إلجرا  الدراسة.  وأن 

أن مجمل الخسائر المادية التي تعرضوا لها تقدر   %35هذه  االعتدا ات.   في ةين أشار 

مليون دوالر. كما  265 2000مليون دوالر ، في ةين كانت خسائرهم في عام  378لي بحوا

في عام  %25من المؤسسات انهم تعرضوا العتدا ات من خارج المؤسسة، مقارنة %40اشارت 

2000 . 

 

 

 

 

                                                           
15 Csonka P., Internet Crime, the Draft Council of Europe Convention on Cyber 
Crime: A Response to the Challenge of Crime in the Age of the internet , 
Computer Law   & Security Report, Vol.16, No.5, 2002 
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 Meenal Chauhan (2012) 16دراسة: -9

جمهور ر التوعية في جعل التركز هذه الفكرة على إعطا  تصور عام عن الجرائم  اإللكترونية  ودو 

يستجيب لمخاطر الجريمة اإللكترونية، وتركز  الدراسة على خطورة المشكلة وضرورة الحاجة إلى 

معالجتها . وأوضحت الدراسة أهمية التوعية في تخفيض معدالت الجريمة اإللكترونية، وأوضحت 

في العينة  يرجع إلى سو  الفهم الدراسة أنه ال توجد عالقة بين المستجيبين ومستوى التوعية. وهذا

نحو تقدير مخاطر الجريمة اإللكترونية التي يتعرض لها المجتمع. وأةد أهم النتائج التي تم التوصل 

إليها هو  رد فعل العينة نحو التهديدات التي يتعرض لها المجتمع  ةيث ال يهتم البعض بالجريمة 

د ال تراضي  وهذا يرجع إلى ةقيقة أن  هؤال  الفراااللكترونية ألنه يرى أنها تقع في المجتمع االف

يتعلمون بشكل كبير مع اإلنترنت وأن معلوماتهم ةول مخاطر جرائم اإلنترنت  ضعيفة أو غير 

 موجودة.

 

 Vladimir Golubev (2009): 17دراسة   -10

 %66ركزت الدراسة على معرفة دوافع مرتكبي الجرائم اإللكترونية،  وتبين من الدراسة أن 

من باب الفضول،   %7دوافع  سياسية،  ونسبة  %15يرتكبون الجريمة بدافع التجسس،  ونسبة 

لمشاهدة المواقع الجنسية.  كما ركزت الدراسة على تحديد الفئة العمرية من مرتكبي  %7ونسبة 

أعمارهم ما بين    %45عاما، و 20منهم ال يتجاوز عمرهم  %33االنترنت، وتبين أن جرائم 

                                                           
16 Meenal Chauhan, PREVENTING CYBER CRIME: A STUDY REGARDING 

AWARENESS OF CYBER CRIME IN TRICITY,  International Journal of 

Enterprise Computing and Business Systems Vol. 2 Issue 1 January 2012 

 
17 Vladimir Golubev, Criminal in Computer Related Crimes, Computer Crime Research 

center, http://www.polcyb.org,12/10/2009. 
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عاما.  كما تبين من الدراسة ان هناك زيادة  40فقط اعمارهم فوق  %13عاما  و 45 – 20

لديهم مهارات وقدرات  %7.5في عدد المجرمين  ةيث يتضاعف خمس مرات سنويا، ونسبة 

 تقنية عالية.   

 راسات السابقة:تحليل الد

كز أن بعضها ر  يتضح من مراجعة العديد من الدراسات التي تناولت الجريمة اإللكترونية، 

على ما يية السلوك االجرامي  وأبعاده وتأثيره على المجاالت االقتصادية واالجتماعية مثل 

ية ندراسة ابراييم اللبيدي ونوري سعدون،   ودراسات ركزت على خصائص الجريمة االلكترو 

مثل دراسة صغير يوسف ، ودراسات ركزت على الجرائم اإللكترونية غير األخالقية مثل دراسة 

محمد المنشاوي، ودراسات ركزت على نمط الجريمة اإللكترونية مثل دراسة نوال قبيسي،  

ودراسات تناولت اآلثار السلبية للجريمة  اإللكترونية مثل دراسة فاتن بركات ودراسات تناولت 

 . Vldimirفع ارتكاب الجريمة اإللكترونية مثل دراسة دوا

 

 االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة الجريمة اإللكترونية من عدة زوايا  وقدمت العديد  من التوصيات 

ل في تتمث الجيدة للتعامل مع الجريمة االلكترونية، ولكنها لم تطرح رؤية شاملة للتعامل

حث  مع الجريمة اإللكترونية، ومن هذا المنطلق يركز هذا الب استراتيجية تتضمن رؤية مستقبلية 

إلى  بهدف الوصول وكيفية الوقاية منها  على الجريمة اإللكترونية في المجتمع الخليجي

استراتيجية تتضمن مجموعة من األهداف وآليات التنفيذ ومعايير ومؤشرات لقياس األدا ، و 

لكيفية تحقيق التكامل بين دول المجلس وفي نفس الوقت تقديم خطة  متكاملة  قديم رؤيةت

 توعية للتعامل مع مخاطر الجريمة اإللكترونية.
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 ملخص الدراسة

استطاعت التكنولوجيا الربط بين الدول واصبح العالم قرية صغيرة.  ومعظم اقتصاديات الدول  

كنولوجيا ، ومع التوسع في استخدام التاالنترنت عبر شبكة تتحقق من خالل  الوسائل اإللكترونية  

وفي   مواإلنترنت  أصبحت سالح ذو ةدين ، فهى تساهم بدرجة كبيرة في إضافة قيم إيجابية  للعال

مراض التي من شانها  تهديد المجتمعات  وظهور أنواع جديدة من أنتجت بعض األ  الوقت  نفس

 الجرائم للعالم. 

فالعالم اآلن أصبح يعاني الكثير من المخاطر واإلشكاليات نتيجة  زيادة القرصنة على شبكة 

االنترنت وأصبح هذا يكلف الدول والمؤسسات مبالغ مالية كبيرة جدا مجموعها على مستوى دول 

 العالم قد يفوق ميزانه دول. 

ي ةدثت والزيادة الرهيبة التتعرف التطور الهائل في شبكة اإلنترنت ومن خالل هذه البحث تم ال

انخفاض االتصاالت  و في السنوات الخيرة ومازالت نتيجة التطورات التكنولوجية وخاصة في مجال 

نترنت، وتوصل البحث إلى أن هناك الكثير من المشكالت التي تواجه العالم تكاليف استخدام اال

اية تشريعات وأنظمة الحمبصفة عام ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة نظرا لضعف ال

من اإلنترنت، كما ركز البحث على أنواع واشكال الجريمة اإللكترونية ومخاطرها وتأثيراتها الحالية 

 المحتملة والتكلفة التي تتحملها الدول.

يمة على مستوى  دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الجر  الستراتيجيةرؤية  وفي النهاية تم اقتراح

 تها ومؤشرات قياسها. ضع تصور مقترح   تنفيذها ومتابع، مع و االلكترونية 
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 الفصل األول

 الجريمة اإللكترونية المفاهيم والتطور التاريخي

 واقع الجريمة االلكترونية في المجتمع الخليجي

 

سوف  ،مة اإللكترونية هو شبكة اإلنترنتساسي الذي تتم عليه الجريمن أن  المسرح األ انطالقا

لجريمة ا والزيادة في التعامل مع الشبكة ومفهوم ة وتطور شبكة اإلنترنت أهذا الفصل نش يتناول

 االلكترونية وتعريفاتها وواقعها في المجتمع الخليجي.

 

 نشأة شبكة اإلنترنت وتطورها:

 شعرت  ، Sputnik واستجابة لما قامت به روسيا من انطالق مركبة الفضا   1958في عام 

 في إعادة النظر إلى تحتاج أنها ورأت انها    الخطوة هذه بخطورة األمريكية المتحدة الواليات

 Advanced Researchقررت وزارة الدفاع األمريكية  تدشين  التفوق، و لضمان استراتيجيتها

Projects Agency (ARPA).  وضمت مجموعة من أهم العلما   والذين طورا أول قمر صناعي

في التركيز   ARPAشهرا. ولسنوات عديدة بعد ذلك بدأت  18مريكية في للواليات المتحدة األ

 على شبكات الكمبيوتر  وتكنولوجيا االتصاالت.

ولوجيا لتطوير استخدام تكن  ARPAلرئاسة  Dr. J.C.R. Lickliderتم اختيار  1962وفي عام 

الكمبيوتر في المجاالت العسكرية. وكانت رؤيته جعل الحكومة تستخدم الكمبيوتر بشكل أكثر 



22 
 

تفاعلية. وبسرعة توسع في التكنولوجيا،  ومن هنا رأى أن هناك ةاجة لتحول التعاقدات المبرمة 

 ARPANET.18من القطاع الخاص إلى الجامعات ووضع أسس لكي تصبح   ARPAمع 

 ةكومية مؤسسة وهى   Rand Corporationراند لمؤسسة األمريكية الجوية القوات عهدتو 

 استمرار ضمان لتحقيق دراسة بتنفيذ إليها عهدت – والتطوير البحوث أنشطة في متخصصة

 الصواريخ ترسانة على السيطرة

 جانب من نووي  لهجوم منها جز  كلها أو األمريكية المتحدة الواليات تعرضت ما إذا والقاذفات

 تعمل والتحكم للسيطرة عسكرية اتصاالت شبكة إنشا  هو المقترح الحلوكان  السوفيتي االتحاد

 العقد بعض تعرضت ولو ةتى الشبكة عمل استمرار يحقق وبأسلوب مركزية ال أسس على

 19.الهجوم هذا على الرد إمكانية يضمن وبما نووي، هجوم إلى فيها الموجودة

 British National Physical Laboratoryمن  Donald Daviesبدأ  1965في عام 

التفكير في عمل ما يسمي بعقد  اإلنترنت. وخالل هذه الفترة كان يفكر في نفس هذه التكنولوجيا 

أول من  Leonard Kleinrockثالثة من العلما  بشكل مستقل  في مناطق مختلفة. ويعتبر 

 20وضع مبادئ عمل هذه العقد.

، تمت أولى تجارب هذه الشبكة في معمل األبحاث الوطنية في بريطانيا، 1968وفي عام وفي عام  

باستخدام هذه الشبكة رسميا وسميت   ARBAأقامت وكالة  1969وبعد ذلك في عام 

                                                           
18  Gregory Gromov ,History of Internet and World Wide Web - Roads and 

Crossroads of the Internet History, 2012. http://history-of-
internet.com/history_of_internet.pdf  

 .2، ص 2005،   مارس الحاسبات واإلنترنت ) الجرائم المعلوماتية( جرائممحمد حجازي،  19
20 Raphael Cohen, International Journal of Technoethics, 2(2), 45-64, April-June 

2011, p48. 

http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf
http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf
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ARBANET  وقد  أنشأت هذه الشبكة بهدف  تطوير شبكة المعلومات بدون ةاسب آلي مركزي

 21.، يسمح بإنشا   ونشر معلومات عسكرية آمنة

 Bolt Beranek andمن خالل  ARBANETكانت بداية تدشين   1969وفي نهاية عام 

Newman (BBN)   وتم تفويضBBN  لتصميمInterface Message Processors  ،

وآليات تحقق اتصاالت مفتوةة بين أربعة أجهزة كمبيوتر  تعمل من خالل أربعة أنظمة تشغيل 

معهد أبحاث و    ياكاليفورنكة اتصاالت  تربط بين جامعة مختلفة. وبالتالي  وضعت أول أطول شب

ستانفورد في ميالنو بارك وجامعة كاليفورنيا في سانت بربارا وجامعة أوتا  التي ضمت الشبكات 

 22العاملة.

والذي نال إعجاب الكثير من  Bellفي معمل UNIX   تم تطوير نظام تشغيل   1971في عام 

برنامج مناسب لشبكة الكمبيوتر. يتمز بالثبات،  وتعدد االستخدام،   UNIXالعلما  ، وقدمت 

 23ومستقبال في الكمبيوتر المحمول. وتعدد المهام للخدمات  ويستخدم في  الكمبيوتر

اتصاالت يتحقق  باةث االتصاالت الشهير قدم مقترح إلنشا  شبكة (Paul Baran) بول بارن  

نسخ متعددة من هذه  سالة إلى ةزم متساوية، ثم إرسالمن خاللها االتصال عن طريق تقسيم الر 

نقطة االستقبال من أى من  فيالحزم فى مسارات مختلفة وبحيث يتم تجميع هذه الحزم مرة أخرى 

بسقوط مسار ما، ةيث سوف يستمر  المسارات المكتملة. وبهذا ال يتأثر االتصال عبر الشبكة

 Packet Switched) شبكة الحزم الطريقة العمل عن طريق المسارات األخرى. وسميت هذه

                                                           

ة ، رسالة دكتوراه، كليالحماية الجنائية للمعلومات على شبكات االنترنت،  عيد علي  رشدي محمد علي محمد21 
 36ص ، 2009وق، جامعة القاهرة،الحق

 
22 Raphael Cohenm Opcit,P.48. 
23 Ibid,P.49. 
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Network)   ،تعتمد على  والتيلفكرة شبكة االنترنت  وكانت هذه الطريقة هى البداية الحقيقية

 .تحت أى ظرف من الظروف العمل فينفس األسلوب وبما يضمن لها االستمرار 

ومضى العمل خالل السنوات الالةقة،  ARPANET تمت إضافة أجهزة الكمبيوتر بسرعة إلى

وفي   على استكمال بروتوكول المضيف إلى المضيف المكتمل وظيفًيا وبرمجيات الشبكة األخرى.

التي تعمل تحت رعاية س. كروكر  (NWG) ، أنهت مجموعة عمل الشبكة1970ديسمبر 

، والذي ُيطلق عليه "بروتوكول مراقبة ARPANET بروتوكول المضيف إلى المضيف األولي في

، 1972-1971خالل فترة  NCP تنفيذ ARPANET بينما استكملت مواقع  ."(NCP) الشبكة

 .أخيًرا أصبح بإمكان مستخدمي الشبكة البد  في تطوير التطبيقات

في المؤتمر الدولي  ARPANET ، قام كان بتنظيم عرًضا كبيًرا ناجًحا جًدا لـ1972وفي أكتوبر 

ض عام لتقنية الشبكة الجديدة أمام كان هذا أول عر   .(ICCC) لالتصاالت الكمبيوترية

وفي شهر   أيًضا، تم تقديم تطبيق البريد اإللكتروني" "السريع" األولي. 1972وفي عام   الجمهور.

برمجيات إرسال وقرا ة رسائل البريد اإللكتروني األساسية،  BBN مارس، كتب راي طوملينسون في

تس وفي شهر يوليو، قام روبر   سهلة.للتوصل إلى آلية تنسيق  ARPANET وهو ما ةفز مطورو

بالتوسع في األدوات الخاصة به عن طريق كتابة أول برنامج لخدمة البريد اإللكتروني إلضافة 

لق البريد وهكذا انط   الرسائل إلى قائمة والقرا ة االنتقائية لها وتسجيلها وإرسالها والرد عليها.

نشاط كان ذلك نذير بنوع ال  ن عقد من الزمن.اإللكتروني كأكبر تطبيق على الشبكة لما يزيد ع

الذي نراه على شبكة الويب العالمية في الوقت الحالي، أي النمو الهائل في جميع أنواع ةركة 

 24 "البيانات "من شخص إلى شخص

                                                           
24 http://www.internetsociety.org/ar/brief-history-internet 
 

http://www.internetsociety.org/ar/brief-history-internet
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شبكة اإلنترنت من مكان إلى آخر  إلى ةزم تسمى قد تم تقسيم المادة المطلوب إرسالها عبر و  

(packets كل  ) ةزمة تحتوي على وةدة بيانات تتضمن وةدة اإلرسال ووةدة االستقبال ورقم

 25خرى.نقطة إلى أ الحزمة وإجرا ات إعادة تجميعها عندما تنتقل من

 بحيث اقتصر  MILNET إلى شبكتين األولى هي  ARBANETتم تقسيم  1983وفي عام 

ستخدامها على األغراض اقتصر ا  ARBANETالعسكرية، والثانية  استخدامها على النواةي

 26المدنية وكان هذا التقسيم بقرار من وزارة الدفاع األمريكية.

ام تم هذا الع ففيكبيرة فتحت الباب لخروج الشبكة من وزارة الدفاع .  تحوالت 1984شهد عام  

 (MIL NET) إلى شبكتين أةدهما للتطبيقات العسكرية سميت (ARPA NET) تقسيم شبكة

كما قامت الهيئة  (ARPA NET) استخدام الشبكة القائمة باسم فيالمدنية  واستمرت الجهات

وذلك بالتعاون  (NSF NET) إلى (CS NET) بتطوير شبكتها (NSF) العلمي القومية للبحث

مليون نبضة/ثانية وهو ما يعادل  1500وعملت الشبكة بسرعة وصلت إلى  .(IBM) مع شركة

 1024كانت سائدة ةتى ذلك الوقت. وزاد عدد الحاسبات المتصلة إلى  التى مثل السرعات 25

 .رئيسي ةاسب

 IETF: Internet Engineering Task) أنشئت قوة العمل لهندسة االنترنت 1986وفى عام 

Force)  فرعيةها اللتكون وةدة للتنسيق الفني والهندسي للشبكة بكل شبكات. 

 السرعة العالية والتي سميت لعلمي األمريكي شبكتها ذاتأقامت أكاديمية البحث ا 1988عام  في

(TI) أعداد الحاسبات المشتركة إلى أكثر ت ميجابت /ثانية وقفز  544.1صل إلى وهى سرعة ت

                                                           
25History of Computers and Internet PP.45-36. 

، 2006، دار الفكر الجامعي، أمن المعلومات اإللكترونيةمنير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، 26 
 .8ص
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 .(TI) استخدامًا هى سرعة شبكة ألف ةاسب وأصبحت السرعة األكثر 56من 

ميجابت/ثانية كما  45ســرعة تصــل إلى  وهى (TS) إلى (TI) قفزت السرعة من 1990فى عام 

والذى يتيح للمستخدم االنتقال  (Type text) ظهر ألول مرة أسلوب استخدام النصوص التفاعلية

التى بدأ منها. وقفزت أعداد الحاسبات المشتركة لتصل  لذات المنطقة من جز  إلى أخر ثم العودة

 .لها باالستخدام التجاري  ألف ةاسب بعد السماح 313إلى 

كما شهد  (WWW: World Wide Web) مولد الشبكة العنكبوتية العالمية 1992شهد عام 

هى الجهة المسئولة عن إدارة وتنظيم  لتكون  (Internet Society) أنشا  جمعية االنترنت العالمية

 .لتجاوز المليون ةاسب العمل على شبكة االنترنت، وقفزت أعداد الحاسبات

واجهة تعامل بين االنترنت  قدم مارك أندرسن الطالب بجامعة النيوى أول 1993وفى عام 

، والذى قام بعد ذلك بإنشا  (Mosaic) والمستخدم تعتمد على التعامل الجرافيكى وسميت موزايك

وظهر بعد ذلك مصطلح العالم  االنترنت. تولت بنا  متصفحات التي (Netscape) شركة نتسكيب

 World Cyber  .27 االفتراضي
 

 2011-1995الزيادة في استخدام  اإلنترنت  

، طبقا (1)ةول العالم كما يتضح من الجدول تكلفة اإلنترنت زاد عدد المستخدمين  مع انخفاض

Internet World Status   من  %2.5ستخدام اإلنترنت في الشرق األوسط  يمثل فإن ا

 2007- 200اإلنترنت خالل الفترة من  استخداموزاد  .2007العالمي خالل ديسمبر  االستخدام

 لعام   Internet World Statusلباقي العالم  وتوضح  %259.6مقارنة   %920.2 بنسبة

                                                           
 د. فؤاد جمال ، الجريمة المعلوماتية، موقع البوابة القانونية.  27

http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/view_newstudies2.aspx?std_id=90    

http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/view_newstudies2.aspx?std_id=90
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 2.639.9، كان  2012 -2000خالل الفترة من  في الشرق األوسط  اإلنترنتنمو  ان  2013

 28.المختلفة نترنت في أقاليم العالمويوضح الجدول التالي نمو اإل   %

 2012يونيو  30( إةصائيات استخدام اإلنترنت وعدد السكان 1جدول ) 

 (2012السكان ) اإلقليم

مستخدمي 

اإلنترنت ديسمبر 

2000 

مستخدمي اإلنترنت 

2012 

النمو من 

2000-2012 

 % 3,606.7 167,335,676 4,514,400 1,073,380,925 افريقيا

 % 841.9 1,076,681,059 114,304,000 3,922,066,987 أسيا

 % 393.4 518,512,109 105,096,093 820,918,446 أوربا

 % 2,639.9 90,000,455 3,284,800 223,608,203 الشرق األوسط

 % 153.3 273,785,413 108,096,800 348,280,154 شمال أفريقيا

أمريكا الالتينية/ 

 الكاريبي
593,688,638 18,068,919 254,915,745 1,310.8 % 

 % 218.7 24,287,919 7,620,480 35,903,569 أسيانا / إستراليا

 %566.4 2,405,518,376 360,985,492 7,017,846,922 اإلجمالي

 

                                                           
28 Nasser Alalwan, Ahmed Alzahrani, Mohamed Sarrabm Cybercrime Investigation 

Challenges for Gulf  Cooperation Council Governments: A Survey, 

http://www.icofcs.org/2013/ICoFCS-2013-005.pdf, p 34. 
 

http://www.icofcs.org/2013/ICoFCS-2013-005.pdf
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بلغ عدد مستخدمي االنترنت  2011عام   In Site Consultingففي آخر استطالع أجرته شركة 

من هذا العدد يتواجدون  %72مليون يستخدمون المواقع االجتماعية ونسبة   940مليار،  منهم  2

من إجمالي مستخدمي الشبكة، ويحتل  %95في أكثر من موقع اجتماعي وبلغت نسبة االستخدام 

دمي المواقع يسجلون دخول ، وكثير من مستخ%17وتويتر  %20ثم ماي سبيس  %51الفيسبوك 

يسجلون دون عمل أي شي  آخر،  % 14مرات شهريا و 9من مرتين يوميا إلي اقل معدل 

يقومون بالكتابة في كل مرة يدخلون للموقع ، ويبلغ متوسط عدد األصدقا  للشخص الواةد   %26و

  29صديقا. 200وفي أمريكا  236وفي البرتغال  360وفي أمريكا الجنوبية  195في المتوسط  

 

 في المجتمع الخليجي:واقع الجريمة االلكترونية 

 Trend Micro's Smart Protection Networkوفقا للبيانات التي تم جمعها عن طريقة 

Technology  تعرضت لمخاطر إلكترونية في دول مجلي التعاون   740.097هناك أكثر من

 في أقل من عام. %116وهذا يمثل زيادة قدرها  2010خالل شهر إبريل 

بعام  2004و من مقارنة   األجهزة التي تعرضت لالختراق في دول مجلس التعاون الخليجي 

اإلمارات %4.5،البحرين %6عمان، سلطنة %45 االختراقاتنجد أن السعودية زادت  2009

 30.%1.54، الكويت%4.46، قطر  4.55%

من الواضح أن هناك اتجاه متزايد  للجرائم  اإللكترونية  تجاه الدول ذات االقتصاديات الغنية. 

ويري المحللون إن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي  ساهم   في الطفرة التكنولوجية في اإلقليم  

                                                           
29 http://www.teac-wd.com/wd2010/03/27social network- numbers 
30 : http://www.arabianbusiness.com/gcc-cyber-crime-has-doubled-warns-security-expert-

340078.html , , 7 August 2010   

 

http://www.teac-wd.com/wd2010/03/27social
http://www.arabianbusiness.com/gcc-cyber-crime-has-doubled-warns-security-expert-340078.html
http://www.arabianbusiness.com/gcc-cyber-crime-has-doubled-warns-security-expert-340078.html
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هناك أكثر من  Trend Micro هدفا لمرتكبي الجريمة اإللكترونية. وطبقا لـ وبالتالي أصبحت 

في دول المجلس.  ويالةظ  2010جهاز تأثرت بالهجمات اإللكترونية  في إبريل  740000

التوسع في استخدام اإلنترنت في هذه الدول بشكل كبير على سبيل المثال    شهدت  المملكة 

، ومنذ عام 2009 -2000خالل الفترة من  %300ستخدام اإلنترنت العربية السعودية زيادة في ا

من مستخدمي اإلنترنت في المملكة  أصبحوا ضحايا للجريمة اإللكترونية   %23ةوالي  2000

 79600تم تسجيل عدد   2009، وخالل   الشهور التسعة من عام  2009ةتى منتصف عام 

من عدد الحاالت التي تعرضت لها  دول  %64 هجمة في المملكة العربية السعودية،  وهى تمثل

 المجلس .

من مستخدمي االنترنت  في  %67فإن  2011عام   Norton cybercrime report   وطبقا لـ

دولة اإلمارات العربية المتحدة كانوا ضحايا للجريمة اإللكترونية ، وكلفت  هذه الهجمات دولة 

ةالة هجوم في الشهور التسعة  248000ارات إلى مليون درهم ، كما تعرضت االم 2.3اإلمارات  

من الهجمات التي تعرضت لها دول المجلس ، أما  عن  %20. وهى تمثل 2009األولي من عام 

في البحرين  60000في الكويت ،  95000الحاالت التي سجلت في دول المجلس األخرى فكانت 

هجمات التي ةدثت تعرضت لها من ال %20في سلطنة عمان . كما أشار التقرير أن  37000، 

وهذا راجع إلى زيادة عدد المعامالت التي يتم تنفيذها من   أجهزة التليفونات الجوالة في االمارات

 31الهواتف النقالة في اإلقليم

الجريمة  في ةدوثبالغ األثر  يتضح مما سبق أن التطور الكبير في استخدام االنترنت كان له 

المجتمع الخليجي، ةيث يتضح أن هناك تزايد مستمر في أعدد  في مختلف المجتمعات وخاصة

                                                           
31 Nir Kshetn m Cybercrime and Cybersecurity in the Globel South, Palgrave Mcmillan, 

2013,P.120 
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الجريمة االلكترونية على دول مجلس التعاون نتيجة توسعها الكبير في استخدام التكنولوجيا في 

مختلف مجاالت الحياة وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية والبنكية، وأيضا استخدام 

التكنولوجيا نتيجة ارتفاع الدخول، مما جعل هذه المنطقة مستهدفة  شعوب هذه المنطقة لمختلف انواع

 من قبل مجرمي االنترنت.

 

 مفهوم الجريمة االلكترونية :

مثلها مثل الجريمة التقليدية  ، يمكن أن تأخذ الجريمة اإللكترونية عدة اشكال  ويمكن أن تحدث 

في أي وقت وأي مكان  ويستخدم المجرمون  عددا من الطرق  تعتمد على مجموعة من المهارات 

واألهداف.   وهناك العديد من المصطلحات التي نستخدمها عندما نشير إلى  الجرائم المتعلقة 

، ومن   cyber crime،  والجريمة السيبرانية E-crimeباإلنترنت. منها الجريمة اإللكترونية 

البحث يتبين أن هناك اختالف بين المؤسسات في طريقة تعريفها لهذه المصطلحات. وفي النهاية 

 يقصد بها الجريمة التي يتعرض لها جهاز الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكات من

 خالل قيام شخص أو أشخاص  بالهجوم على شبكة الكمبيوتر بهدف تدميرها أو سرقة بياناتها.

ننظر بها إليها، فهى من وجهة نظر الدين: الجريمة هى  التيتتعدد مفاييم الجريمة بتعدد الوجهة 

ما نهى  فعل الدين، فهى أيكسر وخروج على النظام الذى يعتقد أنه من وضع هللا  أيالخطيئة، 

عنه الدين وعصيان ما أمر به. ومن وجهة نظر علم النفس: الجريمة هى إشباع لغريزة إنسانية 

ةين تشبع الغريزة نفسها وذلك ألةوال نفسية شاذة انتابت  العاديبطريق شاذ ال يسلكه الرجل 

 لحظة ارتكابها بالذات.  فيمرتكب الجريمة 

فعل يعود بالضرر على المجتمع ويقرر له القانون عقوبة  ومن وجهة نظر القانون: الجريمة هى كل

 جنائية. 
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ةددها  التيومن وجهة نظر علم االجتماع: الجريمة هى نوع من الخروج على قواعد السلوك 

ة تقديرها إلى المجتمع الذى له السلط فيالمجتمع ألعضائه، وهى مسألة اعتبارية محضة يرجع 

رى لوك، وفى الحث على االلتزام ببعض أنواعها، وفى تحريم أنواع أخالتمييز بين أنواع الس فيالعليا 

شرعها إذ هو يرى فيها تهديدًا  التيوضعها وانحراف عن الطرق  التيفيها خروج عن النظم 

 32لكيانه.

النشاط االجرامي  الذي   هي World English Dictionaryتعريف الجريمة طبقا لقاموس 

 33يتم من خالل  استخدام  الكمبيوتر أو الشبكات  مثل االنترنت .

كما يعرفها البعض بأنها الجرائم التي يكون قد وقع في مراةل ارتكابها بعض عمليات فعلية 

داخل نظام الحاسوب وبعبارة اخرى هي تلك الجرائم التي يكون دور الحاسوب  فيها ايجابيا اكثر 

 34ه سلبيامن

يتوقف على كيفية فهم واستجابة  المنظمة مثل الشرطة ، وجهاز الجرائم    e-crimeفتعريف 

لتطور التهديدات  Serious and Organized Crime Agency (SOCA)المنظمة والخطرة 

 اإلجرامية  التي فرضتها العصور الرقمية .

متضمنا استخدام الحاسب  يرتكب فعل بأنها أيالسعودي:  المعلوماتية الجريمة مكافحة قانون  يعرفها

 35هذا النظام. ألةكام بالمخالفة المعلوماتية أو الشبكة   اآللي

                                                           

 ،نميةقضايا السكان والت، الرابع والثالثون  السنوي المؤتمر د. السيد عوض، التطور التكنولوجي والجريمة،  32 
 .6-5، المركز الديموجرافي بالقاهرة، ص ص 2004ديسمبر  22 -19

33 Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition 2009 © William 
Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Publishers, 2009. 

ار الفكر د ،النموذجي القـانون العربـي  مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنـت فـيعبد الفتاح بيومي ةجازي ــ  34
 .٢٠٠٦ ،االسكندرية  ،الجامعي

35 www.mcit.gov.sa 
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جريمة ترتكب باســــــــتخدام اإلنترنت  أو أي شــــــــبكة كمبيوتر   أيوتعرف الجريمة الســــــــيبرانية بانها  

كوســــيلة الرتكابها .  وهى ترتكب نحو  األشــــخاص أو المجموعات  بدافع إجرامي إللحاق ضــــرر   

بســمعة الضــحية أو  إلةداث أضــرار مادية أو معنوية مباشــرة أو غير مباشــرة  باســتخدام  شــبكات 

لموبايل.  وهذه الجرائم تهدد أمن الدول  واوضـــــــــــــاعها االتصـــــــــــــال الحديثة  مثل االنترنت وأجهز ا

 36المالية.

وتاريخ:  17الصـــادر بالمرســـوم الملكي رقم م/ المعلوماتية الســـعودي،  جرائم مكافحة وَعرَّف نظام

الجريمة  هــــــــــــــــــــــ7/3/1428( وتاريخ: 79هــــــــــــــــــــــ بناً  على قرار مجلس الوزرا  رقم: )8/3/1428

ة الشـــــــــبكة المعلوماتي متضـــــــــّمًنا اســـــــــتخدام الحاســـــــــب اآللي أوالمعلوماتية بأنها: )أي فعل ُيرتكب 

 (37)بالمخالفة ألةكام هذا النظام(.

 38استخدام شبكة أي كمبيوتر  في ارتكاب الجريمة.   Cybercrimeوتعرف الشرطة  

 Home Office and the SOCA-led Cyber Threatكما ينظر إليها كال من 

 Reduction Board (TRB)  :39من خالل تقسيمها إلى ثالثة فئات 

ةيث يتم استهدف النظام   pure online crimesجرائم  تحدث بالكامل على الشبكة  -1

الرقمي  ويتم الهجوم بوسائل إلكترونية.   وتتمثل هذه الهجمات في تعطيل البينة 

األساسية ألنظمة الكمبيوتر ونظم المعلومات وسرقة البيانات الموجودة على الشبكة 

                                                           
36 Akogwu, S. , An Assessment of the Level of Awareness on Cyber Crime among 

Internet Users in Ahmadu Bello University, Zaria(Unpublished B.Sc project). 

Department of Sociology, Ahmadu Bello University, Zaria, (2012). 

ربية ، رسالة ماجستير،  جامعة نايف الع التفتيش في الجرائم المعلوماتية في النظام السعوديسميرة معاشي،   37 
 .  63، ص 2011للعلوم األمنية ، 

38http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/uk/2001/life_of_crime/cybercrime.s

tm  
39 House of Commons , Home Affairs Committee E-crime ,Fifth Report of Session 

2013–14 , 17 July 2013,P4. 

 



33 
 

والهدف من سرقة هذه البيانات  في العادة   Malwareباستخدام الفيروسات الخبيثة 

 ب مزيدا من الجرائم.هى ارتكا

وهى الجرائم الموجودة اصال ولكن تم تحويل   existing  crimesالجرائم الموجودة  -2

 اإلنترنت.ا من تقليدية إلى إلكترونية عبر وتغيير شكله

استخدام اإلنترنت لتسهيل االتجار في المخدرات وتهريب األفراد  والعديد من أشكال  -3

 الجرائم التقليدية .

تعريفات الســـــــــابقة ســـــــــوا  الجريمة اإللكترونية او الســـــــــيبرانية، أو المعلوماتية ، انها نالةظ من  ال

 تشترك في نقاط محددة على الرغم من اختالف التسميات وهى:

 تصال الحديثة.الاإلنترنت أو وسائل اانها جريمة ترتكب من خالل شبكات  .1

 تستهدف األفراد والمجموعات والمؤسسات والدول. .2

 أضرارا مادية او معنوية لى إةداثاتهدف  .3

وبالتالي هذه المســــــــــميات تدور ةول فكرة واةدة وهى الجريمة االلكترونية وهو المصــــــــــطلح الذي  

ســـيتم اســـتخدامه في هذا البحث كمصـــطلح اســـاســـي، وفي ةالة اســـتخدام أى مصـــطلح  آخر من 

 البحث. وانالمصطلحات التي سبق ذكرها فهو  يعنى الجريمة اإللكترونية، وذلك اتساقا مع عن

ومن تحليل التعريفات الســــــــــــــابقة يمكن تعريف الجريمة االلكترونية بانه " الجريمة التي تقع نتيجة 

اســـــــــــتخدام التكنولوجيا الحديثة المرتبطة باإلنترنت في إةداث أضـــــــــــرار مادية أو معنوية باألخرين 

 سوا  كانوا مؤسسات او أفراد".
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  المبحث الثاني

 االلكترونيةأقسام وخصائص الجريمة 

 

 ة وصور  الجريمة االلكتروني يتناول هذا المبحث  تصنيفات وخصائص الجريمة االلكترونية

 ية.لها، والمواجهة التشريعية للجريمة االلكترونكبي هذه الجرائم ودوافع ارتكابهم توتصنيف مر 

 

 أقسام الجريمة المعلوماتية:

 40القانوني الجريمة اإللكترونية إلى نوعين: يقسم الفقة

: وهذا النوع من الجرائم يستخدم فيه الحاسب اآللي النوع األول: الجرائم المرتكبة بواسطة اآللة

واالنترنت كوسيلة مساعده الرتكاب الجريمة، مثل استخدامه في الغش أو االةتيال أو غسل األموال 

لجرائم ال صلة له بالوسط االفتراضي إال من ةيث الوسيلة، أو لتهريب المخدرات، وهذا النوع من ا

وبكلمة أوضح فإن الجريمة في هذه الحالة هي جريمة تقليدية استعملت في ارتكابها أداة رقمية، 

 فبرغم عدم اتصال هذه الجريمة بالنظام المعلوماتي فإن الدليل الرقمي يصلح كدليل إلثباتها .

: وهذا النوع من الجرائم يكون محله جهاز الحاسب واآللة الرقمية  النوع الثاني: جرائم االنترنت

اآللي أو اآللة بصفة عامة ، بحيث يكون االعتدا  واقعًا إما على الكيان المادي لآللة، وهذه يمكن 

اعتبارها جريمة تقليدية تلحق النوع األول، وإما يكون االعتدا  واقعًا على الكيان المعنوي للحاسب 

أو على قاعدة البيانات أو المعلومات التي قد تكون على شبكة المعلومات العالمية، مثال أو اآللة 

                                                           
 ،  منشور في موقع ستار تايمز،الدليل الرقمي في مجال اإلثبات الجنائيطارق محمد الجملي،  40

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30245909 
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انتهاك الملكية الفكرية، وجرائم القرصنة وغيرها، وهذا النوع من الجرائم هو ما يمكن تسميته بجرائم 

 المعلوماتية والتي يكون الدليل الرقمي هو الدليل األفضل إلثباتها إن وجد

 41ثالثة أقسام:يصنفها م آخر إلى وهناك تقسي

 يمكن تقسيم  الجريمة اإللكترونية إلى ثالث مجموعات: 

 ارتكابهايكون  التي الجرائم من العديد هناك كهدف: والمعلومات تستهدف النظام   جرائم 

المعلومات أو تغييرها  على بالحصول إما الهدف هذا ويتمثل بالمعلومات، يتعلق لهدف

 من األغلب في هي المعلومات، منها الهدف يكون  التي الجرائم تلك ومعظم . ةذفها أو

 .اقتصادية مكاسب أو مزايا على للحصول اقتصادية جرائم تكون  الحاالت

  يكون  الحالة هذه في :جرائم تستهدف مستخدم الكمبيوتر وسيلة الرتكاب جرائم آخرى 

الكمبيوتر فالغالب  أجهزة هو اإلنترنت شبكة  عبر اإللكترونية الجرائم ارتكاب من الهدف

 ممكنة، فترة ألطول تعطيلها األقل على أو ،يكون هو تخريب تلك األجهزة  نهائيا 

 .الفيروسات  استخدامبواسطة   تتم الجرائم تلك ومعظم

 وتشويه البيانات  إتالف كجرائم  :جرائم تتعلق بمحتوى الموقع المعلوماتي  وبيئته 

 .األموال على للحصول الغش وجرائم الحاسب   وبرامج والمعلومات

 تصنيف مرتكبي جرائم اإلنترنت:

                                                           
 ندوة لمجتمععمل مقدمة إلى  ورقة اإللكترونية، الجرائم على الحدود تطبيق إمكانية سالم ةمزة مدني ، مدىد. 41

 .2007واألبعاد، الرياض،  المالمح..اإللكترونية الجرائم :واألمن
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 42صنف الباةثون فاعل الجريمة االلكترونية إلى ثالث مجموعات وذلك على النحو اآلتي: 

العاملون بمراكز الكمبيوتر من الشباب الهواه ةديثي العهد بالمعلوماتية الذين ليست لديهم  .1

 مى.ا تحقيق انتصارات تقنيه فقط وهم يمثلون الغالبية العظنوايا سيئة الرتكاب الجريمة وإنم

العاملون بمراكز الكمبيوتر الخاصة بالشركات والوزارات الذين تحولت لديهم الهوايات إلى  .2

 االةتراف فارتكبوا بحق المنشآت التي يعملوا بها أفعال غير مشروعة. 

 ز والخطير.الهاكر الخبيث )الكراكر( الذي يعد مجرم االنترنت المتمي .3

 

 43يصنف مجرمي اإلنترنت كالتالي: كما   

 

  Crackersالنوع األول : 

وهم األفراد الذين يقومون بأعمال تلحق خسارة بالمجتمع أو يقومون بذلك بهدف التسلية.  ومعظم 

 صانعي فيروسات الكمبيوتر والناشرين لها من هذه الفئة.

 

 

 

                                                           

 ،المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضو  التشريعات الدولية والوطنية، سينا  عبد هللا محسن42 
  .52، ص 2007يونيو  20-19المغربية، ، المملكة الجرائم المتصلة بالكمبيوترورقة عمل مقدمة لندوة 

 
43 Hemraj Saini, Yerra Shankar Rao,T.C.Panda, Cyber-Crimes and their Impacts: A 

Review International Journal of Engineering Research  and Applications (IJERA) 

Vol. 2, Issue 2,Mar-Apr2012,  PP. 2020-203 . 
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     Hackersالنوع الثاني: القراصنة 

هم األفراد يكتشفون نظم أجهزة كمبيوتر األخرين  للتعليم ، بدافع الفضول أو منافسة أقرانهم.  فهم 

اصنة  زمالئهم من القر  اةترامالكمبيوتر ألقصى درجة  والحصول على  استخداميحاولون الحصول 

 وبنا  سمعة  أو الحصول على قبول  كخبرا  بدون تعليم رسمي.

     Prankstersن النوع الثالث: المخادعو

 وهم الذين يمارسون الحيل على االخرين ، وبصفة هم ال يقصدون إةداث أضرار طويلة األمد.

   Career criminalsالنوع الرابع: 

هم الذين يكون جز  من دخلهم أو كل دخلهم من الجريمة االلكترونية. وعلى الرغم من المتذمرين 

وغير األسويا  ،  وهم ليسوا بالضروري يعملون  بتفرغ لهذه الوظيفية  نالعقالنييوالمدمنين وغير 

إلعادة الكرة مرة آخرى.  في   ولكنهم يكنفون بسرقة أشيا  صغيرة ثم ينتقلون إلى عمليات آخرى 

بعض الحاالت  يتأمرون مع آخرين أو يعملون مع عصابات منظمة مثل المافيا .  وأكبر تهديدات 

ن من مجموعات تأتي من روسيا وإيطاليا وآسيا. سجل تقرير  مكتب التحقيقات للجريمة المنظمة تكو 

عصابة من روسيا  تعمل داخل الواليات األمريكية،  30أكثر من   1995عام  FBI الفيدرالي

أن العديد من هذه التحالفات البغيضة  تستخدم تكنولوجيا متقدمة  واتصاالت   FBIوطبقا لتقارير 

 قيض عليها.مشفرة ةتى يصعب ال

   

 Cyber terrorists النوع الخامس : اإلرهاب اإللكتروني

، بعضها يكون عبارة عن اختراق موقع ةكومي،  هناك أنوع مختلفة من اإلرهاب اإللكتروني   

وفي أةيانا أخري  يكون عبارة عن مجموعات تفكر مثل مستخدمي اإلنترنت الذين يقومون بتعطيل 

 خالل زيادة ةركة الدخول.شبكة اإلنترنت من 
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   Cyber bullsالنوع الخامس :البلطجة االلكترونية  

وهى عبارة عن أي مضايقات  تحدث من خالل االنترنت. في شكل تعليقات  والدعاوى في غرف 

الدردشة  أو إرسال موضوعات وهمية على المواقع أو رسائل إلكترونية وقحة كل هذا يعتبر نوع 

 اإللكترونية.من البلطجة 

 Salami attackersالنوع السادس : 

وهم يستخدمون الهجمات الرتكاب جرائم مالية.  والفكرة األساسية  تركز على  ارتكاب عملية   

واةدة ةتى ال يالةظها اةد من موظفي البنك ، ةيث يتم أخذ مبلغ صغير من ةسابات كل 

 عميل.

َور الجريمة المعلوماتية وهي كثيرة منها:   44ص 

، ســوا  أةدَث هذا الدخول تالعًبا ن ظ م وقواعد معالجة البياناتفي  غير المشـروع الدخول -1

 أو ال.

ســــــــوا  كان ذلك بمســــــــح أو تعديل بيانات أو التالعب  المواقع اإللكترونية االعتداء على  -2

 فيها، أو إعاقة تشغيل النظام. 

 ، واإلضـــرار بصـــاةبها، واإلّطالع علىللبيانات الشــخصــي ة انتهاك الســري ة والخصــوصــي ة -3

المراســــــــــــــالت اإللكترونيـــة، واإلدال  بـــالبيـــانـــات الكـــاذبـــة في إطـــار المعـــامالت والعمليـــات 

 اإللكترونية.

                                                           
ن الواقع بي العربية وأدلة إثباتها في التشريعات دعاوى الجرائم اإللكترونيةإدارة الدراسات والبحوث،   44

 .5هـ، ص 1433والمأمول
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 ســـــــــــوا  أكان ذلك -وهي األموال المتداولة إلكترونيًّا  - االعتداء على األموال اإللكترونية -4

ات ســــــــــــــحــب وإيــداع األموال التي تقوم في إطــار التجــارة اإللكترونيــة أو غيرهــا، مثــل عمليــ

بواســـــــطة أجهزة الصـــــــراف اآللي أو الهاتف المصـــــــرفي أو الخدمات المصـــــــرفية بواســـــــطة 

اإلنترنت للبنوك؛ إْذ يمكن أْن تتعّرض هذه األموال للســـرقة والنصـــب وخيانة األمانة، وذلك 

لمواقع ا اختراقبواســــــــــــطة بطاقات ائتمان مزورَّة أو انتهت صــــــــــــالةيتها أو مســــــــــــروقة، أو 

 أو اختراق أجهزة الحاسب اآللي للبنوك أو عمال  البنوك...الخ . اإللكترونية للبنوك،

ية -5 ئل اإللكترون بالوســــــــــا مثــل: الــدخول لمواقع البنوك والــدخول  التعدي على أموال غيره 

لحســـابات العمال  وإدخال بيانات أو مســـح بيانات بغرض اختالس األموال أو تحويلها من 

 ةساب آلخر.

الذي هو عبارة عن رموز تميِّّز صــــــــاةب هذا التوقيع،  ير أو تقليد التوقيع اإللكترونيتزو  -6

 وهو بهذا المعنى يعد وسيلة تعتمد في المعامالت اإللكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي.

 

 خصائص الجريمة االلكترونية:

 45وتتميز الجريمة اإللكترونية في مجال المعالجة اآللية للمعلومات باآلتي :       

مرتكب الجريمة اإللكترونية في الغالب شــخص يتميز بالذكا  والدها  ذو مهارات تقنية عالية   - 1

 ودراية باألسلوب المستخدم في مجال أنظمة الحاسب اآللي وكيفية تشغيله وكيفية تخزين المعلومات 

                                                           
الثالث  المؤتمر د. مفتاح بوبكر المطردي، الجريمة اإللكترونية والتغلب على تحدياتها، ورقة عمل مقدمة إلي 45

 .16، ص2012/  9/  25-23عقد في  المنبية بجمهورية السودان لرؤساء المحاكم العليا في الدول العر 
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،  شــــــخص أمي بســــــيط  -الغالب  –والحصــــــول عليها  ، في ةين أن مرتكب الجريمة التقليدية في 

 متوسط التعليم  .

يكون متكيفا اجتماعيا  وقادرا ماديا ، باعثه من  –في الغالب  –مرتكب الجريمة اإللكترونية   -2

لمادي،  بح أو النفع اارتكاب جريمته الرغبة في قهر النظام أكثر من الرغبة في الحصــــــــــــــول على الر 

 ما يكون غير متكيف اجتماعيا وباعثه من ارتكابه –غالبا  –في ةين أن مرتكب الجريمة التقليدية 

 الجريمة هو النفع المادي السريع  . 

تقع الجريمــة اإللكترونيــة في مجــال المعــالجــة اآلليــة للمعلومــات وتســــــــــــــتهــدف المعنويــات ال   -3

عنفًا وأكثر صــــــــــــــعوبة في اإلثبات ألن الجاني مرتكب هذه الجريمة ال الماديات ، وهي بالتالي  أقل 

يترك ورا ه أي أثر مادي خارجي ملموس يمكن فحصـــــــه ، وهذا يعســـــــر إجرا ات اكتشـــــــاف الجريمة 

ومعرفة مرتكبها ، بخالف الجريمة التقليدية التي عادة ما تترك ورا ها دليال ماديا أو شــــــهادة شــــــهود 

ت ، كما أن موضوع التفتيش والضبط قد يتطلب أةيانا امتداده إلى أشخاص أو غيرها من أدلة اإلثبا

 آخرين غير المشتبه فيه أو المتهم .    

الجريمة اإللكترونية ذات بعد دولي ، أي أنها عابرة للحدود ، فهي قد تتجاوز الحدود الجغرافية  -4

ات قانونية ي كثير من األةيان تحديباعتبار أن تنفيذها يتم عبر الشـــــبكة المعلوماتية  وهو ما يثير ف

 إدارية فنية ، بل وسياسية  بشأن مواجهتها السيما فيما يتعلق بإجرا ات المالةقة الجنائية. 

 46:االتيوتختلف الجرائم االلكترونية عن الجرائم التقليدية  في 

ولة ، دالجرائم المعلوماتية  جرائم عابرة للدول، أي تلك الجرائم التي تقع بين اكثر من  -1

ترف بالحدود الجغرافية للدول، إذ غالبا ما يكون الجاني في بلد والمجني بمعنى أنها ال تع

                                                           
، 14العلوم االنسانية، المجلد -مجلة جامعة بابلمحمد على سالم و حسون عبيد هجيج، الجريمة المعلوماتية،   46

 .92.  ص2007، 2العدد
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عليه  في بلد آخر وقد يكون الضرر المحتمل في بلد ثالث وعليه تعد الجرائم المعلوماتية 

 شكال جديدا من الجرائم العابرة للحدود الوطنية واإلقليمية أو القارية..

صعبة االثبات ةيث يصعب في كثير من األةيان العثور على اثر مادي  إنها جرائم  -2

للجريمة المعلوماتية ولعل السبب في ذلك  يعود إلى استخدام الجاني  وسائل فنية وتقنية 

معقدة  في كثير من األةيان كما يتمثل السلوك المكون للركن المادي فيها بعمل سريع قد 

ة على سهولة  محو الدليل والتالعب به  في الوقت ال يستغرق أكثر من بضع ثوان عالو 

 الذي تفتقر فيه  هذه الجرائم إلى الدليل المادي التقليدي.

مجهود  تحتاج إلى أدنى تعد الجرائم المعلوماتية أقل عنفا من الجرائم التقليدية  أي انها ال -3

لمعرفة  على ا عضلي بل تعتمد على  الدراية الذهنية  والتفكير العلمي المدروس  القائم

بتقنيات الحاسب اآللي فال يوجد في واقع األمر شعور بعدم األمان تجاه المجرمين في 

ه ان مرتكبيها ليسوا من محترفي اإلجرام  بصيغت باعتبارمجال المعالجة  اآللية للمعلومات  

 المتعارف عليها.

قليدية ففي الجرائم التالجريمة المعلوماتية يختلف عنه بالنسبة إلى  ارتكابإن الباعث على  -4

كثر والخروج  عن القوانين  أ ولى يتمثل الباعث بالرغبة في مخالفة النظام العامالحالة األ

الحصول على الربح المادي السريع ، أما إذا اقترن الباعث في ارتكاب الجرائم  ستهدفمن ا

را  ذلك  تكون ن و المعلوماتية بهدف تحقيق النفع المادي فغن المبالغ التي يمكن تحقيقها م

 طائلة.

 47يمكن خصائص وسمات الجريمة اإللكترونية فيما يلي:أيضا من أهم 

                                                           
لد ،  المجالعلوم اإلنسانيةالجريمة المعلوماتية، مجلة جامعة بابل، محمد على سالم  و ةسون عبيد هجيج ،  47
 .92، ص2007، 2، العدد 14
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الجرائم المعلوماتية عابرة للدول أي تلك التي تقع بين أكثر من دولة بمعنى أنها ال  -1

ي فتعترف بالحدود الجغرافية للدول إذا غالبا ما يكون الجاني في بلد والمجني عليه 

تمل في بلد ثالث، وعليه تعد الجرائم المعلوماتية يكون الضرر المحبلد آخر ، وقد 

 شكال جديدا من الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو اإلقليمية أو القارية.

إنها جرائم صعبة اإلثبات ةيث يصعب في كثير من األةيان العثور على أثر مادي  -2

الجاني  وسائل فنية وتقنية معقدة في  استخداملها ولعل السبب في ذلك يعود إلى  

األةيان  كما يتمثل  السلوك المكون لركن المادي فيها يعمل سريع قد ال  كثير من

يستغرق  أكثر من بضع ثوان عالوة على سهولة محو الدليل  والتالعب به في الوقت  

 الذي تفتقر فيه  هذه الجرائم إلى الدليلي المادي التقليدي.

لمعلوماتية أقل عنفا من الجرائم التقليدية  أي انها ال تحتاج إلى ادني تعد الجرائم ا -3

مجهود عضلي بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكير العلمي المدروس  القائم على 

معرفة بتقنيات الحاسب اآللي، فال يوجد في واقع األمر شعور بعدم األمان تجاه 

محترفي  ليسوا من أن مرتكبيها  باعتبارمات المجرمين في مجال المعالجة اآللية للمعلو 

 االجرام بصيغته المتعارف عليها.

اهذه الجرائم يختلف عنه بالنسبة للجرائم التقليدية ففي الحالة  ارتكابأن الباعث على  -4

ن ام والخروج عن القوانين أكثر ماألولى يتمثل الباعث بالرغبة في مخالفة النظام الع

في ةين نجد الباعث لدى مرتكبي الطائفة الثانية هو   ستهداف الحصول على الربحا

جرائم ال ارتكابعموما الحصول على النفع المادي السريع ، أما إذا إقترن الباعث في 

المعلوماتية بهدف تحقيق النفع المادي  فإن المبالغ التي يمكن تحقيقها من ورا  ذلك 

 تكون طائلة.
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في الجريمة اإللكترونية في دول مجلس التعاون  لنظام التحقيق التحديات  األساسية  

 الخليجي:

تحسين نظام التحقيق في الجريمة اإللكترونية  على الرغم من االستفادة الكبيرة التي تم إدخالها على

ترونية كاجه تحسين  التحقيق في الجريمة اإللأنه مازال هناك العديد من التحديات  التي تو  إال

 48وتتضمن التحديات : 

 ص الدراسات الشاملة  ةول  العوامل المؤثرة   على نظام التحقيق في الجريمة اإللكترونية   نق

في دول المجلس ، فليست هناك دراسة بحثية عن  العوامل والتحديات  التي تؤثر على 

مجال التحقيق في الجريمة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي . أةد العوامل 

واالعتبارات االجتماعية مثل  سلوكيات المستخدم ونقص المعرفة  في   المهمة هي الثقافة

ما ل الدو  الجريمة اإللكترونية  بين دول المجلس ، عالوة على ذلك  هذه بيانات تبادل 

رمي مج اإلدارة اإللكترونية  ، وبالتالي ينظر في تطبيق  زالت  في مراةلها األولى 

هذا  ،نطقة يمكن سرقتها  وتدمير بياناتها بسهولة إلى هذه الدول  على انها ماإلنترنت 

باإلضافة إلى تواجه دول المجلس مشكلة كبيرة  عندما تناقش  القوانين المتعلقة بجرائم 

الفضا  االلكتروني  ويرجع ذلك لعدم وجود  تشريعات لجريمة اإللكترونية  في اإلقليم  

 عن صياغة هذه التشريعاتوغياب دور األجهزة الحكومية  أو األجهزة المسئولة 

 لتقليل هذه التحديات فإن المر يتطلب من   اآلتي : و  

   .   

                                                           
48 Nasser Alalwan, Ahmed Alzahrani, Mohamed Sarrab, Cybercrime Investigation 

Challenges for Gulf  Cooperation Council Governments: A Survey, 

http://www.icofcs.org/2013/ICoFCS-2013-005.pdf, p35-36. 
 

http://www.icofcs.org/2013/ICoFCS-2013-005.pdf
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  التشريعات التي  تشمل الجرائم الجنائية ومتطلبات فتح التحقيق  واألدلة ضرورة أن تتضمن

 مشاركة المعلومات مع النيابة والقضا .

  وةدات متخصصة في اإلطار القانوني  ومكاتب الكفا ة، والمكاتب الميدانية وتدريب وجود

 وتمنية مهارات الضباط  ومتطلبات أخرى ضرورية  وتطبيقات البرمجيات. 

  يجب أن تسمح إجرا ات التحقيق في الجريمة االلكترونية بالدخول على الكمبيوتر  ومراقبة

 يأ فاظ على البيانات  ودعم اجرا ات الشكوى  واإلنترنت  والبحث في الكمبيوتر والح

معلومات متعلقة بالجريمة االلكترونية ، واإلجرا ات التي تدعم التحقيق  الرقابة  وتحديد 

IP  .ومستخدم التليفون ومراقبة المكالمات التليفونية وبيانات اإلنترنت 

  يجب التعاون مع القطاع الخالص في تبادل المعلومات مع الحكومة في الجرائم المتعلقة

بضحايا اإلنترنت  واألدلة والمعلومات  والتدريب والتشريعات  والبروتوكوالت  وشركات 

 االتصاالت والبنوك وغيرها . 

  ة  المتعلقضرورة التعاون الدولي  مع الدول في كل انحا  العالم  ف تبادل المعلومات

بضحايا الجرائم اإللكترونية والحصول على األدلة  والموضوعات المشتركة في عملية 

 التحقيق.

 

 للجريمة اإللكترونية: ةالتشريعيالمواجهة    

 49سارعت الدول المتقدمة تقنيا إلى سن قوانين خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم منها:  

                                                           

 ،المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضو  التشريعات الدولية والوطنية، سينا  عبد هللا محسن49 
  .53، ص2007يونيو  20-19ة المغربية، ، المملكالجرائم المتصلة بالكمبيوترورقة عمل مقدمة لندوة 
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  ى الكمبيوتر واالنترنت)السيبر( الذي كان له تأثيره عل قانون تكنلوجيا المعلومات أو قانون

فروع القوانين األخرى ،ةيث وردت في نطاقه بعض من القواعد القانونية الجزائية عن 

 سو  استخدام نظم التقنية الحديثة.

  قانون الخصوصية أو الحق في الخصوصية وذلك في مجال ةماية الحقوق والحريات

واألسرار كالحالة الصحية للفرد والهوايات وبطاقة االئتمان في لحماية البيانات الشخصية 

ظل البيئة االتصالية الشاملة ،وذلك بطابعها المعنوي وليس المادي التي ضمنت له 

دساتير دول العالم الحماية القانونية ولم تأت تلك الحماية إال بعد أن تم التوقع بأن مثل 

 هاك.تلك المعلومات يمكن أن تكون محال لالنت

  قانون التجارة االلكترونية ويتعلق هذا القانون بالمعامالت المصرفية االلكترونية باعتبار

البنوك أول من يتأثر بالتقنية الحديثة فكان من الطبيعي أن تلجأ إلى استخدام التقنية 

الحديثة في تعاملها مع اآلخرين فاستخدامها للكمبيوتر وشبكات نقل المعلومات وتطبيقات 

ات االئتمان والخدمة المصرفية الشاملة عبر االنترنت اقتضى بالضرورة وجود تنظيم بطاق

تشريعي يكفل تبادل البيانات والمستندات البنكية بالصورة االلكترونية وما إلى ذلك، فظهرت 

مثل هذه القوانين على المستوى العربي والدولي، مثل قانون المعامالت االلكترونية في 

 .2006( لعام 40نس ،البحرين وفي اليمن صدر القانون رقم )األردن ،دبي ،تو 
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 الثالث المبحث 

 عوامل ودوافع ارتكاب الجريمة االلكترونية وتأثيراتها األمنية 

 

 األســـباب التي تدفع باألشـــخاص الرتكاب الجريمة  اإللكترونيةأهم  يركز هذا الفصـــل على تحديد 

ا  وبنا  على درجة االســـتجابة التي توصـــلت إليه ويتبين من الدراســـات التي تناولت هذا الموضـــع .

والعوامل    التي تشــجع  أو تدفع األفراد  للجريمة االلكترونية  تم تحديد عددا من األســباب وهى:   

او  أرالحصــــــــول على المال ، الشــــــــهرة، ضــــــــعف العقيدة لديهم، ســــــــهولة ارتكابها،  اإلةباط ،  الث

االنتقام، كشــف ثروات وفســاد الســياســيين،  انخفاض الروح المعنوية ،  االفتقار إلى التربية الجدية 

 50من اآلبا  وأوليا  األمور. 

 51الجريمة االلكترونية: ارتكابيمكن تحديد دوافع و 

  لدافع المادي ا

لمنطقة، وغياب التَّوعية بأمن المعلومات في ا -والتي أشرنا إليها فيما سبق  -نظًرا لمشكلة الَبَطالة 

بر اإلنترنت، عومع غياب القوانين أصبح الُمْجرِّمون ُيَفكِّروَن في طرق جديدة لالةتيال والنَّصب 

عربية، ال واالختِّراق باللغة الوالمواقع التي تقوم بتعليم ُطُرق االةتي Script Kiddiesومع انتشار الـ

                                                           
50 Folashade B. Okeshola and Abimbola K. Adeta, The Nature, Causes and 

Consequences of Cyber Crime in Tertiary Institutions in Zaria-Kaduna State, Nigeria,  

American International Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 9; 

September 2013, P110. 
أول نظرة موضوعي ة عِن الجريمة اإللكتروني ة في  الجريمة اإللكتروني ة في الشرق األوسطد. محمد الجندي،  51

رق األوسط  . 2008. مجلة أمن المعلومات، يونيو  الش 
http://www.alukah.net/sharia/0/2982/#ixzz368InBr1L 
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أكثر المشكالت تفاقًما في من  Phishingو Spamأصبح األمر أكثر انتشاًرا، وُتَعّد مشكلة الـ

رق األوسط، ويستهدِّف الُمجرمون الَمَحلِّيُّوَن المستخدميَن في منازلهم، مواقع التجارة اإللكترونيَّة،  الشَّ

عمال الصغيرة نظًرا النعدام الوعي، وَتَتَضمَّن الجريمة البنوك والشركات المصرفية، وشركات األ

لُمَقرَصَنة، مسألة الملكيَّة الفكريَّة، وبيع الَبَرامج ا -بَِّغرض الكسب المادي في المنطقة  -اإللكترونيَّة 

تداولها في المنطقة مثل: المخدرات، والجنس، والدعارة، والكثير مَن الُمنتجات التي ُيَحرِّم القانون 

البريد الزائف لتوليد عدد زوار كبير على موقع معين؛ بغرض أو  Spamقد تستخدم ةمالت الـو 

وَّار مِّن منطقة  سرقة أموال من شركة إعالنات ُمَعيَّنة، والتي بدورها ُتْدرك المشكلة وتبدأ تحجب الزُّ

ي إلى خسائر كبيرة لَِّمن َيقومون بأعمال قانونية ل رق األوسط ممَّا ُيَؤدِّّ نترنت، وأيًضا لرِّبح مَن اإلالشَّ

رقات لـ"كروت الفيزا"، والدفع على اإلنترنت، ممَّا َأدَّى إلى َةْجب  يشتهر الشرق األوسط بأكبر السَّ

رق األوسط مَن التَّعامل على بعض مواقع المعامالت اإللكترونيَّة الشهيرة مثل:  أغلب بلدان الشَّ

payPal  . 

افع الجهادي  : Jihad Onlineالد 

افع رق األوسط، ولعلَّه الموضوع  يلعب الدَّ الجهادي دوًرا دراميًّا في الجريمة اإللكترونيَّة في الشَّ

األكثر اختالًفا عن مثيله في أي منطقة أخرى ةول العالم، ويستخدم اإلنترنت في المنطقة مْن قَِّبل 

اَلة لالّتصال، وأيًضا وسيلة للهجوم  الَجَماعات شكلة على األعدا ، وَلَعلَّ مالجهادية كوسيلة َفعَّ

ي إلى زيادة ما  راع الفِّلسطيني اإلسرائيلي، ومشكلة البطالة، والمشاكل السياسيَّة مجتمعة ُتَؤدِّّ الصِّّ

بالجهاد اإلليكتروني، والذي أخذ شكاًل آخر في غسل عقول بعض المستخدمين، ونشأ ما  ُيعرف

لذين يعلنون أنَّهم يستخدمون تقنيات ، واJihad Onlineيعرف باسم )الجهاد على اإلنترنت( 

اَلة للدعاية ألفعالهم، وأيًضا  االختراق لُمَهاجمة األعدا ، ويستخدم الجهاديون مواقعهم كآلة َفعَّ

استِّْقطاب آَخرين للُمساندة واالشتراك، وأيًضا تستخدم المواقع في جمع التََّبرُّعات باسم الجهاد، وأيًضا 
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ستخدمين واألعضا ، وتقوم بعض مواقع الجهاد على اإلنترنت الحصول على معلومات مَن الم

صاتهم، وقد تستقطبهم للعمل معهم،  بتجميع معلومات عن ُزوَّار معينين ةسب اهتماماتهم وَتَخصُّ

ابَّة التي  فهي أداٌة جّيدة لتعزيز وجمع البشر، ودائًما يبَحُث أصحاُب هذه الَمَواقع عنِّ المواهب الشَّ

رة الموقع واستخدام التقنيات الحديثة، ويتم استِّْقطابهم بداية باسم الوازع الديني، ُتساعدهم في إدا

ل فيما بعُد بأساليب مختلفة إلى دافع إرهابي!! وليَس بِّالطبع كل ما هو ديني فهو  والذي ربما َيَتَحوَّ

من قَِّبل هذه  مإرهابي؛ ولكن نظًرا لوجود الوازع الديني لدي الكثيريَن في المنطقة فإنَّ استِّقطابه

المواقع وتغيير أفكارهم َلُهَو مَِّن األعمال السهلة، وال تستخدم المواقع فقط للتََّعرُّف على كيفيَّة صنع 

رات؛ وإنَّما تستخدم أيًضا في اإلعداد والتَّخطيط للَهَجمات التي تحدث في أرض  القنابل والُمَتَفجِّّ

 ة إلخفا  المعلومات عن بعض الجهات التي تراقبالواقع، وقد يستخدمون أساليب تشفير ُمَتَطوِّر 

 هذه المواقع.

 ويمكن أن نضيف لهذين الدافعين  دوافع أخرى وهى:

 الدافع السياسي:

لقد سخرت شبكة اإلنترنت في الصراعات السياسية الدائرة اليوم، فمنذ سنوات ظهرت محاوالت 

ؤسسات ر اإلنترنت يتم من أجهزة ومالختراق شبكات ةكومية في مختلف انحا  العالم، فالتجسس عب

بهدف الحصول على المعلومات، وما ةدث في السنوات الخيرة وخاصة مع ظهور ما يسمي بالربيع 

 من الخصوم .   واالنتقامالعربي بدأت تصبح اإلنترنت مسرةا قويا لممارسة السياسة  

 عف الوازع الديني:دافع ض

ضعيفا فإنه  فإن ذلك يكون دافعا قويا الرتكاب الجريمة  عندما يكون الوازع الديني عند اإلنسان 

التقليدية او االلكترونية ، بل أن ضعف الوازع الديني قد يكون هو األساس في الدوافع األخرى التي 

 تعمل على  جعل األشخاص يرتكبون الجريمة االلكترونية سوا  لدوافع سياسية أو مالية أو جهادية.
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 ونية:تكلفة الجريمة اإللكتر 

سنوية  تم تقدير التكلفة الو الجريمة اإللكترونية صناعة رائجة. فالعائد كبير  والمخاطر قليلة. 

مليار دوالر.  فأقل  400المحتملة على االقتصاد العالمي  من الجريمة االلكترونية   بأكثر من 

مليار دوالر ، وتقدر  575مليار دوالر خسائر  بينما أقصى تقدير ةوالي  375تقدير ةوالي 

 ات .  أصغر هذه األرقام بأكثر من  الدخل القومي  لمعظم الدول والحكوم

من خسائر كبيرة من الجرائم االلكترونية، وتعاني أكبر أربع دول ) أمريكا،   G20كما تعاني 

الصين، اليابان، ألمانيا( صاةبة أعلى  اقتصاد في العالم   من خسائر من الجريمة اإللكترونية 

هذا مليار دوالر. والدول ذات االقتصاد المنخفض  هي األقل خسائر، ولكن  200وصلت إلى 

 52سيتغير مع زيادة استخدام هذه الدول لإلنترنت نتيجة زيادة مجرمي اإلنترنت. 

: تقرير عالمي شملت  لواليات 2013وتشير دراسة  تم إجرائها  بعنوان تكاليف الجريمة اإللكترونية 

منظمة  234المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا وأستراليا  واليابان وفرنسا  وشملت عينة 

مليون،  فرنسا 4.72مليون ،  المملكة المتحدة  3.76، وكانت التكاليف بالدوالر األمريكي كالتالي، 

 11.56مليون ، والواليات المتحدة األمريكية  6.56مليون،  ألمانيا  6.73مليون ،  اليابان  5.19

 مليون.

مليون  11.6ظمة  أن التكلفة  من 60ووجدت الدراسة  من تحليل  التكاليف والمقارنة المرجعية   

 1.3دوالر سنويا . وأن متوسط تكلفة الجريمة اإللكترونية في هذه المنظمات يتراوح ما بين    

كانت التكلفة  2012مليون دوالر للمنظمة سنويا للمنظمة ، في العام السابق  58مليون دوالر إلى 

                                                           
52 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Economic impact of 

cybercrime II, Center for Strategic and International Studies,  June 2014, PP.2 and 4. 
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( مليون دوالر ةيث %26بنسبة ) 2.6 مليون دوالر  وبالتالي يتضح أنها زاد العام بمقدار 8.9

 53مليون دوالر.  11.6وصلت إلى 

وتقدر تكلفة الجريمة االلكترونية والتجسس اإللكتروني، بمليارات الدوالرات ، وطبقا للبنك الدولي 

مليار دوالر  خسارة    400،  2011تريليون دوالر في عام  70أن إجمالي الناتج المحلي وصل 

 54كترونية. نتيجة الجريمة اإلل

، وأشارت الدراسة  2013مليار خالل عام  32وتقدر تكلفة الجريمة  االلكترونية في كندا  بحوالي 

 55إلى أن الهجمات في نحو متزايد  وتؤثر على األعمال وعلى ثقة العمال  .

 

 56تأثير الجريمة اإللكترونية:

وهى باةثة متخصصة في القانون الجنائي الخاص بالجريمة الرقمية  Lunda Wrightتشير 

تبين أن هناك  2005انه من خالل النتائج التي توصلت إليها ونشرت في عام  Rhodesبجامعة 

زيادة في معدل المالةقات القضائية  للجرائم اإللكترونية. وتبين أن هناك الكثير من القضايا 

ية المتعلقة  باألفالم والموسيقى ، وأن هناك  استراتيجيات  جديدة المتعلقة  بالقرصة اإللكترون

 للتقاضي  وهناك اعتماد أكبر على مهارات الخبرا  الجنائيين في مجال الكمبيوتر في المنظمات 

والجرائم اإللكترونية التي  تحدث في النواةي المالية يحصل المجرمون منها على مليارات سنوية 

هذه المؤسسات إلى المستثمرين ، ويجعلها منطقة مربحة لمثل هؤال  المجرمين  مما يؤدي إلى فقدان

                                                           
53 2013 Cost of Cyber Crime Study: United States Sponsored by  HP Enterprise 

Security Independently conducted by Ponemon Institute LLC Publication Date: 

October 2013, PP,2-3. 
54 THE ECONOMIC IMPACT OF CYBERCRIME AND CYBER ESPIONAGE 

Report, Center for Strategic and  International Studies ,July 2013, P.3. 
55 http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/cyber-

crime-costs-global-economy-445-billion-a-year/article19071035/ 
56 Hemraj Saini, Yerra Shankar Rao, T.C.Panda, Opcit,pp.204-206. 



51 
 

ةققت الجريمة االلكترونية أمواال تزيد عن التي تحققها تجارة المخدرات ومن  2004، ففي عام 

 المتوقع أن تزيد مستقبال  نتيجة التوسع في استخدام التكنولوجيا في الدول النامية.

 

 االقتصاد : التأثير المحتمل على

مليون شخص في الواليات  74أن أكثر من  Norton Cyber crimeكشف   2011في عام 

. ونتج عن هذه الجرائم  خسائر 2010المتحدة األمريكية كانوا ضحايا للجريمة اإللكترونية في عام 

ين  كانوا من البالغ  %69مليار دوالر. وةول المزيد من التحليل في هذه األرقام تبين أن  32مالية 

 ضحايا هذه الجرائم من خالل اإلنترنت .

من الشركات التي شملتها العينة تعرضت لخسائر  %80الميدانية إلى أن  وتشير بعض المسوةات

كانت خسائرها   %10مليون دوالر، و 450مالية بسبب  اختراقات ألجهزة الكمبيوتر  قدرت بمبلغ 

بسبب االةتيال المالي. وبدأت هذه المخاطر تزداد مع التوسع في استخدام بطاقات االئتمان وبنوك 

لعالمية والتشويش على أسواق المال اات المالية التي يتم إجرائها عبر اإلنترنت.. اإلنترنت والعملي

وسيظل مصدر قلق خطير ، وخاصة أن االقتصاد الحديث  قائم على التمدد في    تأثيرهو أكبر 

 بالد مختلفة ومناطق زمنية مختلفة.

الماكينات  اإلنتاجية ألنها تجعلأيضا اإلنتاجية في خطر. فالهجمات والفيروسات وغيرها تؤثر على 

والمعدات تتعطل أو تعمل ببط  والشبكات تتعطل وبالتالي هذه األمور تؤثر على المؤسسة  وعلى 

العمال  ةيث يرى العميل هذه األمور جوانب قصور في المؤسسة، وتؤثر على شرا  العميل من 

ف من هذه ترونية بسبب الشك والخو خالل شبكة اإلنترنت ، وبالتالي تؤثر سلبا على التجارة اإللك

 .  المخاطر

 



52 
 

  التأثير على القيمة السوقية:

األثر االقتصادي لالختراقات األمنية يقع في مجال اهتمام المؤسسات التي تحاول أن تتخذ قرارا  

لوضع ميزانية ألمن المعلومات،  أيضا لشركات التأمين التي تضع سياسات مخاطر الجريمة 

هناك ةكما صدر ألةد المؤسسات بتعويضها  انطالقا من أن الضرر من هذه اإللكترونية ، ف

 الهجمات ال يقتصر فقط على الجانب المادي ولكن على عدم القدرة على استخدام الشبكات.

وهذا الحكم قد يجبر شركات التامين تعويض الشركات عن الخسائر الناجمة علن االنتهاكات أو 

االختراقات األمنية . ومن هنا بدأت الشركات تعيد تقييم  التهديدات التي تتعرض لها بيئة نظم 

المعلومات ففي الماضي كانت   تركز على  الخوف وعدم التأكد والشك  لتطوير أنظمتها، اآلن 

أصبحت شركات التامين تستخدم الجداول االكتوارية   ألنها تقدم طرقا في ةساب الخسائر  الناتجة 

 عن الجريمة االلكترونية.

 

 التأثير على ثقة العميل :

الهجمات التي تتعرض لها المواقع اإللكترونية تجعل العميل يفقد الثقة في المواقع وفي التعامل مع 

اكثر من   Better Business Bureau Onlineالتي صدرت عن   اإلنترنت. وطبقا للتقارير 

من المتسوقين عبر الشبكة يكون قلقهم األول من أمن الشبكة  عندما يقومون بأعمالهم من  80%

من المتسوقين عبر اإلنترنت ينهون  معاملتهم عندما يتم سؤالهم  %75خالل اإلنترنت. وةوالي 

ك لن هناك تصور أن اإلنترنت مليئة بالمحتالين وهذا يمثل عن معلومات بطاقات االئتمان ، وذل

 مشكلة خطيرة على التجارة.

 

 المناطق الجدية باالستكشاف: األمن القومي  
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العسكرية الحديثة في معظم الدول على تكنولوجيا متقدمة ، ةرف المعلومات او ما تعرف تعتمد 

Information Warfare  والهجمات على الشبكات  واالستكشاف  والدفاع  ليست تحديات قومية

سبتمبر ، ألنها أقل تكلفة وأكثر فعالية، ةيث يمكن بسهولة  11جديدة ولكنها اكتسبت أهمية بعد 

 نشر الفيروسات الخبيثة التي تتسبب في تعطل الشبكات ونشر المعلومات الخاطئة.

ختراق  فإنهم يهاجمونها  فاإلرهابيون والمجرمون  يستخدمون فعندما يجد المجرمون النظم سهلة اال

تكنولوجيا المعلومات  للتخطيط وارتكاب جرائهم ، ومعظمها في الدول النامية ةيث الفساد المنتشر 

بها يعتبر وقود للجريمة االلكترونية، ةيث  ساعدت اإلنترنت في تمويل مثل هذه الجرائم من خالل 

تشفير االتصاالت يساعدهم على  مكانيةاورة وتحويل األموال ، باإلضافة إلى بطاقات االئتمان المز 

 ممارسة أنشطتهم. 

     
 آثار الجريمة االلكترونية:

هناك الكثير من التأثيرات السلبية للجريمة االلكترونية  وتشمل الخسائر المالية  سرقة ةقوق الملكية 

رات على النظام المصرفي  والمجتمع  والحكومات بملياالفكرية،  فقدان ثقة العميل ، ويقدر تأثيرها 

 .، ونعرض هنا مثاال لدولة أوربية ومثاال لما يحدث في الشرق األوسطالدوالرات سنويا

  
 في بريطانيا:

من مستخدمي اإلنترنت تعرضوا   55أن  اةد االستبيانات الذي  تم تنفيذه في بريطانيا يشير  

شهر األخيرة قبل  12لخسائر مالية  نتيجة استخدام  بطاقات االئتمان  من خالل اإلنترنت خالل 

، تشير إلى تعرض مواقع البنوك  2012، وطبقا  لتقارير عمليات االةتيال المالي  2012مارس 

 256.246زادت سنويا إلى أوصل إلى  ، و2009هجمة إلكترونية في عام  51000البريطانية إلى 
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من مستخدمي اإلنترنت تعرضوا  %22. ويشير معهد أكسفورد لإلنترنت أن 2012هجمة في 

من أطفال المملكة المتحدة  %12. أيضا 2011لمحاوالت الحصول على بيانتهم البنكية في عام 

ل االثنا عشر شهر يتلقون رسائل جنسية من خالل اإلنترنت خال 16-11في الفئة العمرية من 

 2010.57الماضية أي خالل عام 

 

 في الشرق األوسط:

 58بعض الحقائق عن الجريمة االلكترونية في الشرق األوسط: 

 .المنظمات الكبيرة هي أكثر المنظمات استهدفا بالجريمة اإللكترونية 

 . معظم الهجمات اإللكترونية موجهة  للحصول على المال 

  وضعف  أساليب التعامل مع هذه الجرائم   يساهم في زيادة  نقص المهارات الداخلية

 الخسائر الناتجة عن الهجمات

  من  الجرائم  اإللكترونية  ناتجة عن   هجمات داخلية. %60ةوالي 

  2009إلى  2008جرائم االةتيال المالي تضاعفت من  

  ة.من المؤسسات تم تشويهها بسبب الرسائل االلكترونية االةتيالي %34ةوالي 

 دوالر 395000ةوالي  2009ية  عام متوسط تكلفة الحادث الواةد للجريمة االلكترون. 

                                                           
57 Cyber crime: A review of the evidence Research Report 75 Summary of key 

findings and implications Dr. Mike McGuire (University of Surrey) and Samantha 

Dowling (Home Office Science)  October 2013, pp. 9-13 . 
 
58 Paul Cdwyer, Cyber Crime In The Middle East , V2.1-PCD –Oct 2010 

www.paulcdwyer.com, PP.3,5. 
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  معظم المؤسسات التي تعرضت لجرائم إلكترونية  فشلت  في التعامل معها  وذلك نتيجة

 نقص الخبرة  والتوجه،  ووجود وةدات رسمية تعمل على تقليل تأثيرها على أعمالها.  

 لعوامل التي ساعدت على زيادة الجرائم اإللكترونية أهمها:ويشير التقرير إلى أن ا

  زيادة عدد السكان 

  نقص التوعية بمخاطر الجريمة االلكترونية 

  نقص التدريب المخصص لتنفيذ القانون 

 .نقص في القواعد والقوانين 

  اختالف المستويات التعليمية 

  توافر التكنولوجيات التي تساهم في عمل هجمات معقدة 

ويشير تقرير لقناة العربية أن السعودية  جا ت في المركز األول   يليها اإلمارات العربية المتحدة  

 كأكثر دول الخليج  وقوعا ضحايا للجرمية اإللكترونية,

في الشهور   796000ةيث بلغت ةاالت الهجوم على أجهزة الكمبيوتر في السعودية ةوالي 

الي الحاالت التي دول مجلس التعاون، وذلك طبقا لتقرير  من إجم %64التسعة األخيرة ، ةوالي 

Trend Micro   وهى مؤسسة متخصصة في مكافحة الفيروسات  وتأمين محتويات شبكة

اإلنترنت. وفي نفس الوقت وصل عدد  أجهزة الكمبيوتر التي تم تعطيلها  نتيجة الهجمات 

من إجمالي الحاالت في  %20الي في نفس الفترة ، وهى تمثل ةو   248000اإللكترونية  إلى 

 59دول المجلس.

 

 

                                                           
59 http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/15/91411.html   

http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/15/91411.html
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 طرق مواجهة الجريمة اإللكترونية:

ى المواجهة ل، بأساليب عدة ومن أشهرها عالتعامل مع الجريمة االلكترونيةب اهتمت الكثير من الدول 

 أسبقيةبالواليات المتحدة األمريكية ، ال تتميز  ، على سبيل المثالالقانونية من خالل التشريعات

سن هذه التشريعات فحسب  بل تتميز بسن تشريعات خاصة بكافة مسائل تقنية المعلومات وفي 

قطاعات الحوسبة واالتصاالت واالنترنت ترتبط او تتعلق بجرائم الكمبيوتر واالنترنت مباشرة او 

ع اعلى نحو غير مباشر ، كما انها تشريعات تراعي خصائصها المميزة وتتطور تبعا لتطور قط

التقنية ذاته ، وتتميز الواليات المتحدة االمريكية ايضا بوضع عدة تشريعات على المستوى الفدرالي 

وةزمه معتبرة من التشريعات على مستوى الواليات. فعلى المستوى الفدرالي، تبلور نشاط لجنة 

( 1984 الكونجرس الخاصة بحماية استخدام الحاسوب بتقديم مشروع )قانون ةماية الحاسوب سنة

غير أن هذا المشروع لدى عرضه ودراسته من قبل الكونجرس ولجانه المختصة ، جرى التعديل 

على أةكامه بشكل جوهري ، وجرى اقراره بعد سلسلة من التعديالت واالضافات ولم يصدر باسمه 

( أو كما يترجم اسمه 1984المشار اليه ، فصدر قانون )غش الحاسوب واسا ة استخدامه لعام 

 Computer Fraud and abuse Act -بعض )قانون االةتيال واسا ة استخدام الحاسوب ال

 .( واضيف الى القانون مدونة القانون االمريكي تحت قسم الجرائم . 

وقد نص القانون المذكور، على تجريم مجرد االتصال دون تصريح بنظام ةاسوب ،  وعلى 

لحاسوب ألغراض غير مصرح بها كتعديل أو االتصال المصرح به الذي يستخدم فيه الفاعل ا

إتالف أو تدمير أو افشا  المعلومات المخزنة في الحاسب، كما نص على عقاب من يرتكب فعال 

من شأنه منع االستخدام المصرح به للحاسوب" ، وخضع الةقا لتعديالت واكبت التطورات التقنية 

( 1987درالي )قانون أمن الحاسوب لسنة . كما صدر ايضا في الواليات المتحدة على المستوى الف

والذي يقضي باتخاذ الوكاالت الفدرالية خطوات مالئمة لتأمين وةماية أنظمة ةواسيبها، وينظم هذا 
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القانون مستويات الحماية والرقابة عليها والمسؤولية عن اغفالها. وتوالت بعد ذلك في التسعينات 

 المعلومات.  بأمنات العالقة التعديالت والتشريعات الفرعية والقطاعية ذ

، قوانين خاصة أو عدلت  -عدا واةدة  –أما على مستوى الواليات ، فقد سنت جميع الواليات 

قوانين العقوبات لديها بما يكفل النص على تجريم أنشطة جرائم الحاسوب مع تباين فيما بينها سوا  

ل االعتدا . فقد نصت قوانين من ةيث صور النشاط المجرم، أو من ةيث آلية التعامل مع مح

بعض الواليات. على المساواة بين معطيات الحاسوب واألموال المادية من ةيث الحكم القانوني 

مما يتيح انطباق نصوص التجريم التقليدية على جرائم الحاسوب باعتبارها تستهدف المعطيات 

 يات مثال، والية أالسكا، التيالمتخذة ةكم األموال المادية بنص القانون الصريح . من هذه الوال

أدخل قانونها الجديد االتالف المعلوماتي ضمن األموال التي تخضع لنصوص االضرار بالمال، 

وكذلك ساوى قانونها بين غش االنسان وغش اآللة، وكذلك والية فرجينيا التي نص قانونها على 

نات أو المعلومات أو البيانات اعتبار وقت أو خدمات الحاسوب، أو خدمات المعالجة اآللية للبيا

المخزنة ذات الصلة بذلك ماال، وبهذا الحكم يتحقق انطباق نصوص التجريم التقليدية فيما يتصل 

 باالعتدا  على المال.

ولكن غالبية الواليات ، سنت نصوص تشريعية صريحة في تجريم أنشطة إسا ة استخدام الحاسوب، 

 يا، كولورادو، دبالوار، فلوريدا، جورجيا، الينوى، متشجان،فنصت قوانين كل من أريزونا، كاليفورن

ميسوري، مونتانا، نيومكسيو، رودايسالند، تينسي، أوتاوا، سكونسيت. على تجريم إتالف القيم 

المعلوماتية غير المادية، وغش الحاسوب، واالستخدام غير المصرح به للحاسوب، وسرقة وقت أو 
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، والتوصل غير المصرح به لتعديل أو تغيير أو انشا  أو خدمات الحاسوب، واعاقة استخدامه

 60 .لبيانات المخزنة في نظام الحاسوباستخدام ا

 

 61كيفية الوقاية من الجريمة االلكترونية:

  :استخدم كلمة سر مكونة من أرقام وةروف بحيث تكون معقدة استخدم كلمات سر معقدة

 متضمنة ارقام وةروف خاصة وقم بتغييرها بشكل مستمر. 

 

  :أمن جهاز الكمبيوتر 

وهى خط الدفاع األول  ةيث تقوم بغلق  محاوالت الدخول  Firewalls استخدم -

 المشكوك فيها  وتمنع الكثير من الفيروسات والهاكرز.

يب فهي تمنع الفيروسات التي تصمضاد الفيروسات والفيروسات الخبيثة:  استخدم -

 الكمبيوتر  وقم بتحديثها بشكل دوري. لتمنع الهجمات.

من الدخول إلى جهازك خالل تحديث وتطوير البرامج منع هجمات برامج التجسس  -

 المضادة للتجسس.

 :يل الموبايل وقم بتنز تجنب الفيروسات التي تهاجم أجهزة  تأمين أجهزة الموبايل

مصادر موثوقة ، ال تضع على الجهاز المعلومات غير الضرورية  التطبيقات من

                                                           
د. يونس عرب، قرا ة في اإلتجاهات التشريعية للجرائم اإللكترونية مع بيان موقف الدول العربية وتجربة سلطنة  60

 –مسقط ى ورشة عمل تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية، ، ورقة عمل مقدمة إل عمان
 5، ص  2006نيسان / ابريل  4-2سلطنة عمان 

61 Cyber Crime and How It Affects You, Cyber Security tips, Monthly newsletter , 

state of Texas , January 2013 | Volume 7, Issue 1, PP.1-2. 
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، وفي ةالة ضياع جهازك بلغ عنه فورا  وهناك بعض األجهزة يمكنك مسح والحساسة 

 .كلمات السر باستخدامبياناتها عن بعد  دائما اةمى أجهزة الموبايل 

 حدث ي واجعلهنظام التشغيل على أخر تحديث   علاجأحدث أنظمة التشغيل :  استخدم

  الهجمات على الجهاز اةتماليةتلقائيا  لمنع 

 التشفير  استخدمبياناتك:  احمى . encryption  للملفات الحساسة والمهمة  ودائما

 للبيانات المهمة اةتياطيةبنسخة  اةتفظ

  أمن الشبكة الالسلكيةWi-Fi  لغير المرخص  لمنع تسرب البيانات وعدم السماح

 لهم بالدخول على الشبكة .

  اإللكترونيةحماية الهوية Protect your e-identity.   كن ةذرا عندما تستخدم

وعنوانك رقم تليفونك معلومات المالية على شبكة اإلنترنت ، تأكد أن الصفحة  اسمك

نترنت ، وتأكد خصوصا في ةاالت الشرا  من خالل االالتي تتعامل معها مؤمنة  و 

اصل وسائل التو  باستخداممن تمكين إعداد الصفحة ) على سبيل المثال عندما تدخل 

 االجتماعي(  ألنه مجرد دخولك لمرة واةدة ستظل بياناتك إلى البد. 

  تك  أوترد على الرسائل  التي تسأل عن تأكيد معلوما ال  :لالحتيالتجنب التعرض 

أو كلمة السر، ال تفتح الروابط او الملفات  غير معلومة   IDرقم الهوية  تأكيد 

 المصدر. 
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 مقترحة لمواجهة الجرائم اإللكترونية  استراتيجية

 في دول مجلس التعاون الخليجي

تواجه الدول والمؤسسات خالل الفترة الحالية والقادمة  الكثير من التهديدات  التي أثرت ومازالت 

لى قمة واألمنية ، ولكن يأتي ع واالجتماعيةوالسياسة  االقتصاديةتؤثر سلبيا كافة المجاالت بها 

لمختلفة ا هذه التهديدات  هى الجريمة اإللكترونية، فهي شكل من أشكال الجريمة ولكن طبيتها

والتطور السريع في أساليبها جعلها جريمة في غاية األهمية تفوق جميع الجرائم   ارتكابهاوأساليب 

ميع الجرائم ج الرتكابالتكنولوجيا الحديثة وخاصة اإلنترنت أصبح وسيلة  استخدام، بل أن األخرى 

 .وب ةديث، وهو ما يعرف بالجريمة اإللكترونيةالتقليدية ولكن بأسل

ويرجع ذلك   ، االلكترونيةمجلس التعاون الخليجي من الدول التي تتعرض للكثير من  الجرائم دول 

لتكنولوجي، طور ااقتصاد هذه الدول في نمو مستمر ، باإلضافة إلى التوسع السريع في مواكبة الت

مليات تامين الشبكات وةماية انظمة المعلومات بها ليست على نفس درجة وفي نفس الوقت ع

اق والجرائم ر تمؤسسات من االخمو  والتوسع على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه الدول لحماية الن

 اإللكترونية.

التي  ةاون الخليجي بعد التغيرات السياسفي دول مجلس التع اإللكترونيةوتزاد  خطورة الجريمة 

لذي تنعم ا واالستقرارةدثت في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم وخاصة ان موقع هذه الدول 

 .نيةااللكترو جرائم عن طريق ال لهامن التهديد به قد يدفع الكثيرون إلى محاولة إةداث نوع 

ين القوانالتشريعات و  عدم كفاية  من نقاط الضعف التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة و 

وعية افة إلى  ضعف عملية التلكترونية وةماية المؤسسات، باإلضالمطلوبة في مواجهة الجريمة اال

 والتثقيف بمخاطر الجريمة.
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 استغاللو المقترةة على كيف يمكن لدول مجلس التعاون تعزيز قدراتها  االستراتيجيةوتركز 

وتقليل ها كترونية بلالة اإمكانياتها المادية والبشرية في رفع درجة تامين شبكاتها وةماية األنظم

 .اللكترونيةالناتجة عن الجريمة والمخاطر ا اللكترونيةالهجمات ا

 

 منهجية إعداد الخطة 

. بلي"منهجية   "التحليل المستق تقوم  الخطة االستراتيجية لمواجهة الجريمة اإللكترونية  علي

فتوح مدول مجلس التعاون الخليجي  علي أنها نظام إلى وتكمن أهمية هذه المنهجية في  النظر 

ليس داخل دول المجلس  فقط ولكن خارجها أيضا، وخاصة  بها ،عمل يؤثر ويتأثر بالبيئة التي ي

مع  األجهزة المماثلة المسئولة عن أمن المعلومات، ويركز هذا التحليل علي تحليل   البيئة التي 

تعمل بها مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ، والبيئة الخارجية  المؤثرة في دول المجلس  

 ومعرفة نقاط القوة والضعف في دول مجلس والتهديدات المحتملة،الفرص الممكنة   بهدف تحديد 

دول  كترونية فيي تناولت الجريمة االلالتعاون الخليجي ، وذلك من خالل تحليل الدراسات الت

بهدف صياغة الرؤية والرسالة  مجلس التعاون أو في المؤسسات  في مختلف أنحا  العالم. 

 زم لتنفيذ أهداف الخطة.واألهداف وتحديد االستراتيجيات الال

 :نقاط القوة 

  اهتمام قيادات دول مجلس التعاون باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير األعمال 

  اهتمام مؤسسات دول  مجلس التعاون الخليجي  بتطبيق األساليب الحديثة في مواجهة

 الجرائم اإللكترونية 

  نظام لمكافحة الجرمية اإللكترونية وتنفيذهتوافر اإلمكانيات المادية القادرة على وضع 
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 نقاط الضعف:

 .ضعف البحث العلمي والتطوير  في مجال مكافحة الجريمة اإللكتروني 

  عدم وجود  عدد كافي من العناصر البشرية من مواطني دول المجلي المتخصصين في

 مجال الجريمة االلكترونية.

 لمجلس من الهجمات اإللكترونية.عدم وجود نظام أو درع إلكتروني لحماية دول ا 

 

 التهديدات:

 تعرض مؤسسات دول مجلس التعاون وخاصة الحيوية والمالية لهجمات إلكترونية اةتمالية 

 التطورات التكنولوجية قد تؤدي إلى ثغرات في األنظمة اإللكترونية لمؤسسات دول المجلس 

 الفرص:

  مع الدول لحماية انظمتها من  اتفاقياتوجود ترةيب دولي من كل دول العالم لعقد

 االختراق.

  التكنولوجيا المتقدمة في مجال تامين الشبكات إمكانية االستفادة من.  

  مني اإللكترونيتجارب بعض دول المجلس في مجال الدرع األإمكانية االستفادة من.  

 

 المبادئ االستراتيجية 

 تقوم هذه االستراتيجية على مجموعة مبادئ  هى:

شعور جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات الموجودة بدول مجلس   درجة التأمين، األول:المبدأ 

 عند تعاملهم مع شبكة اإلنترنت.  من األمان  بدرجة عاليةالتعاون الخليجي 
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كفا ة األدا  ،  االستفادة من اإلمكانيات المادية والبشرية العاملة في مجال تكنولوجيا المبدأ الثاني: :

 مات والعمل المستمر على تطويرها .المعلو 

جميع المؤسسات  والجهات المعنية بأمن ل، تحقيق التواصل الفعال بين التواص: المبدأ الثالث

 .      المعلومات داخليا وخارجيا.

 

 العائد المتوقع من االستراتيجية

 :الفوائدة من ثارها مجموعأالتقليل من و ستراتيجية الخليجية لمكافحة الجريمة اإللكترونية تحقق اال

 .السرعة في رصد الجريمة االلكترونية 

 سرعة االستجابة في ةال ةدوث الجريمة االلكترونية وخاصة الجرائم الخطرة 

  المعنية في دول المجلس  في التعامل مع الجريمة  األجهزة  تحسين االتصاالت بين

 اإللكترونية 

  الجريمة ومعلومات تعطيل الشبكات اإلجرامية.توفير المعلومات الالزمة للتعامل مع 

  كفا ة وفعالية استجابة الجهات الجنائية والقانونية للجريمة اإللكترونيةزيادة.  

  المهمة في دول المجلس مثل األةداث  لألةداثتخفيض تهديدات الجريمة االلكترونية

  .الرياضة والتجارية

  لشراكة واالستفادة من وفورات الحجم. استخدام الموارد  انطالقا من اتحسين  كفا ة 

 على تنفيذ القانون  سزيادة  قدرة دول المجل.  

  تحسين ثقة الجمهور في التعامل مع جهاز الشرطة نتيجة تطبيق  قانون الجريمة

 اإللكترونية 
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 عوامل النجاح الرئيسية:

 تنفيذ هذه االستراتيجية يعتمد  على:

  الحكومة  في دول مجلس التعاون.الدعم والتمويل  المستمر من 

 .التعاون المشترك بين دول المجلس لتنفيذ القانون ومالةقة الجناة 

 التعاون  والتنسيق بين كل األجهزة القانونية للتعامل مع الجريمة االلكترونية. 

  العدالة االجتماعية منظومة زيادة درجة الفهم بالجريمة االلكترونية   في.  

 

   األولويات:

إن فلتحقيق درجة استجابة عالية من األجهزة الشرطية  نحو الجريمة االلكترونية في دول المجلس 

 لتحقيق ذلك هناك بعض األولوياتو  عملياتها  وقدراتها ،هذا يتطلب من أجهزة الشرطة تطوير 

    التي يجب أخذها في االعتبار وهى:

 ابعتهاومت الجريمة االلكترونية سرعة رصد ليات واإلمكانيات التي تمكن من توفير اآل. 

  ن في هذا العاملي زيادة فهم األجهزة الشرطية للجريمة االلكترونية  ورفع مهارات الضباط

 المجال.

 والعمل على إعداد كادر متخصص لديه رفع كفا ة المحققين في الجريمة االلكترونية ،

 المؤهالت العلمية والخبرات المهنية في هذا المجال.

  ا ات تعمل على تحقيق التنسيق بين الشرطة المسئولة عن الجريمة االلكترونية اتخاذ إجر

  .في دول المجلس

  بنا  عالقات شراكة فعالة مع  األجهزة والجهات المعنية  بتكنولوجيا المعلومات والجرائم

 على المستوى العربي واإلقليمي والدولي. االلكترونية 
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 اية من الجريمة االلكترونية.توعية وتثقيف الجمهور ةول كيفية الوق 

 

  Vision Statementالرؤية: 

لة باإلنترنت، المتص واألجهزة االلكترونيةبيئة آمنة  للشبكات  أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي 

 عمال بدرجة عالية  من األمان. ألدا  األ

   

   Mission statementالرسالة: 

وانين   وسرعة االستجابة لضحاياها من خالل تطوير وتنفيذ الق  التقليل من ارتكاب الجرائم االلكترونية

   .وتعزيز قدرات العنصر البشري للتعامل مع الجريمة االلكترونية  في دول المجلس

  

  Strategic Goals: االستراتيجيةاألهداف 

 

األول: تخفيض الجرائم اإللكترونية في دول المجلس والتقليل من آثارها  االستراتيجي  الهدف

. 

ول مجلس د داخل  يركز الهدف  على تخفيض الجرائم اإللكترونية المرتكبة من قبل اشخاص

ة والهجمات  نمن خارج دول المجلس، وتقليل أعمال القرصأشخاص التعاون الخليجي أو 

يضا يركز أ للجريمة االلكترونية في ةالة ةدوثها. اإللكترونية ، وتخفيض األثار السلبية 

االستراتيجي  ويتم تنفيذ   الهدف .النظم المالية تخفيض الجرائم االلكترونية التي تواجه الهدف 

 من خالل األهداف الفرعية التالية: 

  المؤسسات بكافة أنواعها في دول المجلس.تقليل الجرائم اإللكترونية التي تواجه 
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  تقديم المساعدات الفنية واألدلة المادية لضبط جرائم االنترنت ألجهزة الشرطة النوعية .  

   .رفع درجة تأمين الشبكات اإللكترونية في دول مجلس التعاون 

  أمني إلكتروني على مستوى دول المجلس.  عمل درع 

  اكن اإلنترنت  بالنسبة لمقاهي  اإلنترنت واألم استخداموضع آليات وضوابط لمنح تراخيص

 اإلنترنت للجمهور. استخدامالعامة التي تتيح 

 

ومهارات العاملين في مجال  مكافحة الجريمة  تنمية قدراتالثاني:  االستراتيجي الهدف

   اإللكترونية 

اصر لعنوالتأهيل لالعنصر البشري من خالل التدريب يختص الهدف بتنمية مهارات وقدرات 

كوادر  نواستقطاب وتعيي من المعلومات، ة في مجال الجريمة اإللكترونية وأالبشرية العامل

ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل  .مميزة للعمل في المؤسسات المسئولة عن أمن المعلومات

 األهداف الفرعية التالية:

 ر ، وإعداد كادالمعلوماتعاملين في  مجال تقنية عقد دورات تدريبية للفنيين وال

 متخصص  للعمل في مجال مكافحة الجريمة االلكترونية .

   صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليا

 .ودوليا

    االبتعاث للخارج لعمل دراسات متخصصة،  أو الحصول على دورات تدريبية في

 هذا المجال.
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  ع ممراةل الثانوية لاللتحاق بتخصصات نظم المعلومات والتنسيق تشجيع طالب ال

من المعلومات لتخريج طالب متخصصين الجامعات الستحداث تخصصات في أ

 للعمل في هذا المجال. 

 

الثالث: تنمية  وعى المتعاملين مع شبكات اإلنترنت بمخاطر الجريمة  االستراتيجي  الهدف

 اإللكترونية.

في كثير من و ، أن الجمهور ومستخدمي اإلنترنت فئة مهمة ومؤثرة ينطلق هذا الهدف من

يقعون ضحايا مجرمي االنترنت دون أن يعلموا بذلك، وبالتالي تدريب هذه الفئة يساهم  األةيان 

بة الوعى مما ورفع نسالمتعاملين مع شبكة اإلنترنت  ثقافةوتغيير  ،درجة كبيرة في التوعيةب

ع الشبكة،  باإلضافة إلى تضمين المقررات الدراسية بعض يترتب عليه التعامل بوعى م

المؤسسات وخاصة  مخاطرها، وتوعية جمهور الموضوعات الخاصة بالجريمة اإللكترونية و

لمؤسسات عرضة لخطورة هذه ة في المجال المالي والمصرفي ألنها اكثر االمؤسسات العامل

 الية:الهجمات، ويتم تحقيقه من خالل األهداف الفرعية الت

  رفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمؤسسات بمخاطر الجريمة اإللكترونية، ألن النسبية

 الجريمة اإللكترونية تأتي من داخل المؤسسة في  الكبيرة لالختراقات  التي تسبب

  إنشا  إدارة متخصصة في مجال مكافحة الجريمة اإللكترونية تتبع األمانة العامة لدول

تكون مسئولة عن جميع األعمال  .(قطاع الشئون األمنية في األمانة )، مجلس التعاون 

 . الخاصة بالجريمة اإللكترونية في دول المجلس 
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  انشا  موقع متخصص لمكافحة الجريمة اإللكترونية يتم اإلشراف عليه من قبل األمانة

العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ونشر جميع المعلومات التثقيفية والجهود 

 المبذولة في هذا المجال.

  في مجال الجريمة واإللكترونية  ونشرها إلكترونيا مجلة الكترونية متخصصة إصدار

إلى العاملين في هذا المجال  من خالل موقع متخصص بالجريمة اإللكترونية ويقترح 

أن تكون المجلة صغيرة الحجم والمعلومات مركزة وبأكثر من لغة غير العربية مع 

نظرا ألن نسبة كبيرة من المقيمين في دول  ،شكل كبير على لغة األوردوالتركيز ب

 مجلس التعاون يتحدثون هذه اللغة.

  التنسيق والتعاون بين الجهات اإلعالمية في دول المجلس لتوةيد الرسالة اإلعالمية

 الموجه نحو  التوعية بمخاطر الجريمة اإللكترونية

 عضا  أ ة االلكترونية للعاملين مثل القضاة و الجريم تنفيذ تدريبات تخصصية في مجال

العاملين في وزارات المالية واالقتصاد واالتصاالت  وجميع الجهات و النيابة و الداخلية 

 .التي  يمكن أن تكون طرفا في التعامل مع الجريمة اإللكترونية

 

 ية:اإللكترونتطوير البحث العلمي في مجال مكافحة الجريمة : الرابعاالستراتيجي  الهدف

يركز هذا الهدف على ضرورة االهتمام بالبحث العلمي من أجل الوصول إلى تقنيات ووسائل 

ةديثة للتقليل من مخاطر الجريمة اإللكترونية والتعامل مع آثارها السلبية ، والوصول إلى ةلول 

يذ هذا الهدف فويتم تن وتقليل المخاطر المحتملة. االختراقاتغير تقليدية  لحماية الشبكات من 

 من خالل األهداف الفرعية التالية:
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  التعاون مع المراكز البحثية في المؤسسات الشرطية والمعاهد  والجامعات والكليات

 الستفادةابحاث العلمية التي من شانها الوصول إلى نتائج   يمكن المتخصصة في  تنفيذ األ

 بها في مكافحة الجريمة االلكترونية.

  مجال جرائم الحاسبات مع االجهزة المختصة بوزارة  فياعداد البحوث الفنية والقانونية

  .الداخلية

 ية ملعلتقوية العالقات بين األجهزة المعنية بمكافحة الجريمة اإللكترونية  والمؤسسات ا

 واألكاديمية والبحثية في دول المجلس لدراسة الظواهر االجرامية اإللكترونية وتوفير ةلول

 وتصورات مستقبلية لحلول خاصة بالجريمة االلكترونية.

  توجيه طالب الماجستير والدكتوراه المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات التركيز

  .في أبحاثهم على الجريمة االلكترونية

  تدريس مقرر عن الجريمة اإللكترونية في كليات الشرطة والكليات المناظرة بهدف التعليم

 ومخاطرها.  بالجريمة اإللكترونيةوالتثقيف 

 

 كترونية.: وضع تشريعات وقوانين  خاصة بالجريمة االلالخامساالستراتيجي الهدف 

قوانين لالتشريعات ا نقص وضعف ينطلق هذا الهدف من القصور الذي  اظهرته الدراسات وهو 

لمكافحة الجريمة اإللكترونية في بعض الدول، باإلضافة إلى عدم وجود تشريع  وعدم كفايتها

ريع مر يتطلب وضع تش، وهذا األكترونيةاللموةد على مستوى دول المجلس لمكافحة الجريمة ا

لمعايير لإلكتروني  دليل واستحداث موةد لجميع دول المجلس  لمواجهة الجريمة اإللكترونية.

 ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية: ات.الخاصة بأمن المعلوم
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 ا همراجعة التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بالجريمة االلكترونية. نظرا لطابع

 المحلي واقتصار كل قانون على دولة بعينها. 

 خاص بالجرائم اإللكترونية على مستوى دول مجلس التعاون موةد ار قانون دإص

 الخليجي.

 خاص بوضع  تقديم  مشروع قانون مقترح من دول المجلس على المستوى الدولي

 قانون دولي لمكافحة الجريمة اإللكترونية.

 لس على وضع سياسات أمن المعلومات وتشجيع تطبيق التعاون فيما بين دول المج

 .27000معايير أمن المعلومات طبقا لسياسة األيزو 

 

يا، ن الجهات المعنية داخليا وخارجالتواصل بي تطوير وتعزيز س: الساداالستراتيجي الهدف 

 في مجال التدريب وتبادل المعلومات.

ات ،  أيضا تبادل الخبر عملية تبادل المعلومات عملية مهمة في مكافحة الجريمة االلكترونية

  والتعاون من األمور المهمة التي تساعد في سرعة الحصول على المجرمين ، وتبادل الخبرات

دا  وسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة في ةالة وقوع مما يساهم في رفع كفا ة األ

 ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية: الجرائم ، أو منع ةدوثها قبل وقوعها.

 ريمة لمواجهة الج والعربية واإلقليمية والمعاهدات الدولية  االتفاقياتع عدد من يتوق

 اإللكترونية والحد من خطوتها والتقليل من آثارها السلبية.

  عقد مؤتمر  على المستوى الخليجي كل عام أو كل ستة شهور لمناقشة أهم المستجدات

على الساةتين اإلقليمية والخليجية واالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية في مكافحة 

 الجريمة اإللكترونية.
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  ا  قاعدة بيانات مشتركة خاصة بالجريمة اإللكترونية  وكيفية مواجهتها بين دول بن

مجلس التعاون لسهولة معرفة وتبادل البيانات بين دول المجلس فيما يتعلق  بالجريمة 

 االلكترونية.

 تنفيذ االستراتيجية:آليات 

حويل في مجموعة من المشروعات تهدف إلى ت تنفيذ األهداف االستراتيجية الستة  تتمثل آليات

إلى مشاريع ، كل مشروع له اهداف وعائد متوقع وبعض االفتراضات  األهداف االستراتيجية 

أو معوقات التنفيذ ، ولكن  هذه المعوقات تم ذكرها فقط على سبيل لفت االنتباه وضروه أخذها 

خذه ولكنها معوق محتمل يجب ا ،ااساسي امعوق تليس هىتنفيذ المشروع، و  دفي االعتبار عن

 تخطيط المشروع وتنفيذه. دفي االعتبار عن

 

 مشروع إنشاء قاعدة  بيانات الجريمة اإللكترونية الخليجيةالمشروع األول: 

 الهدف من المشروع:

  :إنشا  قاعدة بيانات لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بموضع الجريمة اإللكترونية بهدف  

  عن الجرائم اإللكترونية التي تحدث في دول مجلس التعاون وكيف تتم  توفير بيانات

 .معالجتها

  .توفير بيانات عن الجرائم االلكترونية التي تحدث في مختلف دول العالم 

 توفير معلومات عن مرتكبي الجرائم اإللكترونية محليا وعالميا. 

  التي تحدث في أي مكان في العالم من  توفير جميع البيانات عن الجرائم اإللكترونية

 .خالل تبادل البيانات لالستفادة به في البحث العلمي في هذا المجال
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 العائد المتوقع من المشروع:

 .سهولة تبادل المعلومات عن الجريم اإللكترونية 

 الحد من ةدوث الجريمة اإللكترونية.  

 سرعة الوصول إلى مرتكبي الجريمة. 

 

 التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:او  االفتراضات 

 .صعوبة التنسيق بين الدول الخليجية لتنفيذ المشروع 

 مشروع رفع مهارات العاملين في الجريمة اإللكترونيةالمشروع الثاني: 

 الهدف من المشروع:

العنصر البشري هو ركيزة أساسية سوا  في تصنيع التكنولوجيات المستخدمة أو في ارتكاب 

م ب العنصر البشري ورفع مهاراته مههذه التكنولوجيا، وبالتالي تدري الجريمة من خالل

 لألسباب التالية:

 اإللمام بالجديد في مجال التكنولوجيا والجريمة اإللكترونية. 

   هاكتشافها مبكرا قبل ةدوثكترونية من خالل االلتخفيض الجرائم اعلى القدرة.  

  في ةالة ةدوثها.تقليل اآلثار السلبية المترتبة عليها 

 إعداد كوادر متخصصة من العناصر الخليجية للتعامل مع هذه الجرائم. 

 

 العائد المتوقع من المشروع:

 وجود كادر مدرب من  العنصر البشري الوطني. 

 .الوصول إلى ةلول إبداعية لحل مشكالت الجريمة االلكترونية 
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 التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:أو  االفتراضات 

 .عدم القدرة على  التحديد الدقيق لالةتياجات التدريبية 

 .صعوبة التنسيق لوضع برنامج تدريبي موةد بين الدول الخليجية 

 

 ة اإللكترونيةمير مشروع تنمية الوعي بمخاطر الجالمشروع الثالث: 

 الهدف من المشروع:

التوعية هي العنصر الرئيسي في التعامل مع الجريمة اإللكترونية وتخفيضها، ألن الكثير من 

الجرائم االلكترونية يكون ضحاياها أفراد ليس لديهم ثقافة إلكترونية وبالتالي يقعون ضحية نصب 

تأمين  ياألفراد للمخاطر وبالتال إدراكأو اةتيال دون أن يدرون بذلك، كما أن الثقافة تساعد في 

 فضل، ويهدف المشروع إلى:بياناتهم ومواقعهم بشكل أ

 .نشر ثقافة المخاطر اإللكترونية وتأثيراتها على االقتصاد والمؤسسات واألفراد 

 توعية الجمهور بالحديث والجديد في مجال الجريمة اإللكترونية. 

 التعريف بالشروط الواجب توافرها عند التعامل مع  المواقع اإللكترونية.  

 .مخاطر شبكات التواصل االجتماعي 

 

 العائد المتوقع من المشروع:

 مخاطرها  فهم وإدراك الجمهور للجريمة االلكترونية و 

  المواطنين والمقيمين في دول المجلس. منانخفاض معدالت الجريمة  التي تقع 
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 االفتراضات  أو التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:

 ة الجيدة  للبرامج التوعوية عدم الصياغ 

 عدم التحديد الدقيق للفئات المجتمع التي يستهدفها البرنامج 

 

 الموحد لدول مجلس التعاون اإللكترونية مشروع قانون الجريمة المشروع الرابع: 

 الهدف من المشروع:

يمة للجر عدم وجود قانون موةد هى المشكلة التي تواجه الكثير من الدول ودول مجلس التعاون 

 اإللكترونية وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى:

 دراسة التشريعات القانونية المستخدمة في التعامل مع الجريمة اإللكترونية.  

 صياغة مشروع قانون موةد على مستوى دول المجلس لمكافحة الجريمة اإللكترونية. 

  إعداد مشروع قانون دولي للجريمة اإللكترونية. 

  واآلليات المستخدمة في منظومة العدالة الجنائية.تطوير النظم 

 

 العائد المتوقع من المشروع:

 تخاذ اإلجرا ات ةيال مرتكبي الجريمة اإللكترونيةسهولة ا 

  من إجرا ات المحاكمة  االنتها سهولة التحقيق وسرعة 

 

 االفتراضات  أو التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:

 بين   دول المجلس للوصول إلى قانون موةد.صعوبة التنسيق والتواصل 
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 مشروع تطوير تكنولوجيا مكافحة الجريمة اإللكترونيةالمشروع الخامس: 

 الهدف من المشروع:

مع التطور التكنولوجي، ونحن في العالم العربي وفي  تمن المعروف أن الجريمة اإللكترونية جا 

امل للتكنولوجيا، وبالتالي لزيادة فعالية دول المجلس في التعالخليجي مستوردين مجلس التعاون دول 

والذي سوف يتطور مستقبال ، نحن في ةاجة إلى  تفعيل البحث العلمي  لجرائممع هذا النوع من ا

 ودور المراكز البحثية  والجامعات المتخصصة في هذا المجال بهدف:

 كترونيةليب ةديثة للتعامل مع الجريمة االلتطوير أسا. 

 الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة لردع مجرمي اإلنترنت وتخفيض العمليات اإلجرامية. 

 .تقليل الهجمات اإللكترونية التي تتعرض لها مواقع دول المجلس 

 تقديم نموذج متقدم في  التعامل مع دول مجلس التعاون يحمل هوية هذه الدول. 

 

 العائد المتوقع من المشروع:

 اختراقهاية يصعب وجود نظم تكنولوجية خليج. 

 زيادة درجة تأمين الشبكة.  

 االفتراضات  أو التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:

 .صعوبة التنسيق مع المؤسسات العلمية في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة 

 :الخليجي  االلكتروني  الدرع األمني مشروع  المشروع السادس: 

الخليجي ومنها دولة قطر  تقوم بعمل الدرع األمني االلكتروني  مجلس التعاون  هناك بعض دول

ن خالل م التكامل بين هذه الدول إلى  يحتاج فإن األمر ولكن ةتى يتحقق النجاح بدرجة كبيرة 

 مشروع متكامل لحماية الشبكة ويهدف المشروع إلى:
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 سد الثغرات اإللكترونية. 

 ورفع كفا ة أنظمة الحماية. 

  البياناتسهولة تداول. 

 ألنظمة أى دولة خليجية في ةالة ةدوث هجوم أو محاولة اختراق اإلنذار المبكر. 

  لحماية وتأمين  األنظمة اإللكترونية في باقي الدول.التدخل السريع 

 

 العائد المتوقع من المشروع:

 تحقيق درجة عالية من الحماية األمنية للشبكة في دول المجلس.  

 في معدالت الجريمة االلكترونية مقارنة بدول العالم  انخفاض. 

 

 االفتراضات  أو التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع:

 ضعف التنسيق مما يجعل المشروع يستغرقا وقتا طويال. 
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