
 األردني واملعاهدات الدولية  الجزائيمواجهة اإلرهاب السيبراني في القانون 

 عقل يوسف مقابلة

 األردن -جامعة اليرموك -كلية القانون -قسم القانون العام -القانون الجنائيأستاذ 

makableh@yu.edu.jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املقدمة

 
 
جريمة  ت العالم.عد  أنحاء  مختلف  في  ومصالحهم  األفراد  حقوق  تهدد  خطيرة  ظاهرة  السيبراني  ه  اإلرهاب  اتخذت  من وقد  العديد  الجريمة  ذه 

  حتى بات من الصعب ضبطها والسيطرة عليها. األشكال

املعلوماتية التي أتاحت القيام باألعمال اإلرهابية على  وقد ظهرت هذه الجريمة مع التطور السريع الذي طرأ في علم التكنولوجيا الرقمية والشبكة  

الصعد وتمويلها، ،  كافة  لها  والترويج  اإلرهابية  الجماعات  عمل  وتجارة   فسهلت  اإلباحية  األفالم  ونشر  القرصنة  جرائم  ارتكاب  سهلت  وكذلك 

 املخدرات...الخ. 

متعددة ومتنوعة  م، ألن الجناة يلجأون إلى وسائل  كبيرة من سكان العال  وتهدد شريحة  وقد أصبحت هذه الجريمة ظاهرة عابرة للحدود والقارات،

 عند القيام بها. 

كإصدار األمم املتحدة العديد    على املستوى الدولي أو الوطني من أجل الحد منها،  ومن أجل الحد من هذه الظاهرة اآلفة بذلت جهود حثيثة سواء  

ولكن هذه الجهود اصطدمت بعدد من الصعوبات التي حدت من ذلك بسبب    يمية من أجل مكافحتها.قل وكذلك إبرام بعض االتفاقات األ  من القرارات،

اإلنترنت، الفنية لدى األجهزة    سهولة استخدام  الخبرة  باملراقبة واملالحقة واملعاقبة،  األمنيةونقص  التي   املختصة  األفعال  اتفاق دولي على  وعدم وجود 
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 امللخص:

جريمة   أتاحت ظهرت  التي  املعلوماتية  والشبكة  الرقمية  التكنولوجيا  عالم  في  طرأ  الذي  املتسارع  التطور  أعقاب  في  السيبراني  اإلرهاب 

 وارتكاب أشكال متعددة من الجرائم،   وسهلت عمل هذه الجماعات والترويج لها،وتمويلها،   لبعض األفراد والجماعات القيام باألعمال اإلرهابية،

املخدرات، اإلباحية،  كجرائم  األفالم  أصحابها،  ونشر  إذن  بدون  اإللكترونية  املواقع  إلى  أو   والدخول  عليها  املوجودة  املعلومات  على  واإلطالع 

 إتالفها. 

ولقد أصبحت جريمة اإلرهاب السيبراني ظاهرة خطيرة عابرة للحدود والقارات تهدد شريحة كبيرة من سكان العالم ألن الجناة يلجأون إلى  

ولكن    تلفة عند القيام بها، األمر الذي أوجب على مختلف الدول القيام بالعديد من الجهود من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها.وسائل مخ

بسبب العديد من العقبات التي حدت من فاعلية هذه    الجهود التي بذلت على املستوى الوطني أو الدولي لم تكن كافية للحد من هذه الظاهرة،

السيبراني،كعدم    الجهود، اإلرهاب  تشكل جريمة  التي  األفعال  الدول على  أجهزة مراقبة ومالحقة   اتفاق  لدى  الخبرة  نقص  إلى  باإلضافة  هذا 

 الجناة في بعض الدول. 

املكافحة، مجال  في  الدولي  التعاون  تفعيل  أهمها  التوصيات  إلى مجموعة من  الدراسة  انتهت هذه  على    وقد  قادرة  كوادر  توفير  وضرورة 

 وتوفير املعدات الالزمة لهم.  اقبة واملالحقة،املر 

املعلوماتيةفتاحيةاملكلمات  ال والشبكة  الرقمية  التكنولوجيا  للحدود  ؛:  العابرة  واالنترنت  ؛ الجريمة  اإل  ؛القانون  مخاطر    ؛لكترونيةاملواقع 

 . مكافحة اإلرهاب؛ الشبكة املعلوماتية
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   تشكل جريمة اإلرهاب السيبراني،
 
   في دول اخرى،  ألن ما يعد جريمة في بعض الدول يعد مباحا

 
الجريمة نظرا لصعوبة الوصول إلى    وصعوبة إثبات هذه 

الجاني، املراقبة واملالحق  الدليل بسبب سهولة محوه من قبل  أجهزة  بين  الدولي  التعاون  األفراد واملؤسسات ونقص  الكثير من  )كالبنوك(   ة وعدم قيام 

 
 
 من تراجع ثقة العمالء بها.  باإلبالغ عن هذه الجريمة خوفا

 :البحث مشكلة 

الجهود    كفايةوعدم    وعدم وجود معاهدة دولية خاصة باإلرهاب السيبراني،  السيبراني،  لإلرهابتكمن مشكلة البحث في عدم وجود تعريف دولي  

الدولي، املستوى  ملواجهته وخاصة على  بذلت  كبيرة من سكان    التي  وتهدد شريحة  للحدود  ظاهرة خطيرة عابرة  يشكل  السيبراني  اإلرهاب  أصبح  حيث 

 العالم. 

 :البحث أهمية 

 رهاب السيبراني)اإللكتروني(. تسليط الضوء على املخاطر الناجمة عن التقدم التكنولوجي وما نتج عنه من جرائم متعددة قد يكون أخطرها اإل 

 :البحث أهداف 

حض مختلف دول العالم على بذل كل الجهود املمكنة من أجل مكافحة هذه الجريمة،وذلك من خالل سن وتعديل القوانين باستمرار من أجل  

املعلومات، االتصال وتكنولوجيا  في وسائل  املتسارع  التطور  أجل هذه    مواكبة  التعاون من  الدولي   الغايةوتفعيل  أو  الوطني  املستوى  املهمة سواء على 

 وتبصير األفراد والجماعات والحكومات بمخاطر هذه الجريمة. 

 :البحث منهجية 

الدولية، املعاهدات  الوطنية ونصوص  القانونية  النصوص  الوصفي،بحيث يتم عرض  املنهج  البحث هو  املتبع في  العلمي  التعرض    املنهج  وكذلك 

 القضائية واآلراء الفقهية املتعلقة باألمن السيبراني.لبعض األحكام 

 :البحث خطة 

 ماهية اإلرهاب السيبراني. املبحث األول:

 تعريف اإلرهاب السيبراني وسماته. املطلب األول:

 تعريف اإلرهاب السيبراني. الفرع األول:

 سمات اإلرهاب السيبراني. الفرع الثاني:

 اإلرهاب السيبراني ومخاطره.أسباب  املطلب الثاني:

 أسباب اإلرهاب السيبراني. الفرع األول:

 مخاطر اإلرهاب السيبراني. الفرع الثاني:

 اإلرهاب السيبراني والجهود التي بذلت ملكافحته. وسائل املبحث الثاني:

 اإلرهاب السيبراني. وسائل املطلب األول:

 السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك.جهود مكافحة اإلرهاب  املطلب الثاني:

 جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني. الفرع األول:

 العقبات التي تحد من جهود املكافحة. الفرع الثاني:

 ماهية اإلرهاب السيبراني : املبحث األول 

لذلك   لك بسبب اآلثار السلبية التي تنجم عنها.وذ  الشك بأن اإلرهاب السيبراني قد أصبح ظاهرة اجتماعية تعاني منها الكثير من الدول واألفراد،

 ومخاطرها.  وأسبابها، وسماتها، البد من تعريف القارئ بهذه الجريمة،

اإلرهاب   بناء  و  ألسباب  الثاني  املطلب  وسماته،وخصص  السيبراني  اإلرهاب  لتعريف  األول  املطلب  خصص  مطلبين  إلى  املبحث  هذا  قّسم  عليه 

 السيبراني ومخاطره. 
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 تعريف اإلرهاب السيبراني وسماته : املطلب األول 

 اني لسمات اإلرهاب السيبراني. خصص األول منهما لتعريف اإلرهاب السيبراني وخصص الث قسم هذا املطلب إلى فرعين،

 تعريف اإلرهاب السيبراني: الفرع األول 

 
ا
 تعريف اإلرهاب السيبراني على املستوى الوطني: :أول

 بشكل عام ثم نأتي لتعريف اإلرهاب السيبراني.  لإلرهاببد من الوقوف على تعريف املشرع   فال ن اإلرهاب السيبراني نوع من اإلرهاب،أ بما 

كل   أنهوبغض النظر عن نوعه أو وسيلته ب  1960( لسنة  16( من قانون العقوبات األردني رقم )147/1لقد عرف املشرع األردني اإلرهاب في املادة )

تعريض سالمة    أنهنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي من شعمل مقصود أو التهديد به أو االمتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائله يقع ت

اث فتنة إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو  أحده للخطر أو  أمناملجتمع و 

و املرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو االستيالء عليها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو املرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أ 

أو   دولية  منظمة  أو  إرغام سلطة شرعية  أو  للخطر  االقتصادية  أو  الوطنية  املوارد  تعطيل أقلتعريض  أو  االمتناع عنه  أو  بأي عمل  القيام  يمية على 

 لتطبيق الدستور أو القوانين أو األنظمة.

كانت    ( من قانون العقوبات سالف الذكر  األعمال املصرفية املشبوهة من جرائم اإلرهاب سواء  147/2ك فقد اعتبر املشرع األردني في املادة )وكذل

 متعلقة بأيداع األموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها عالقة بنشاط إرهابي. 

ب التعريف  هذا  على  يالحظ  ع  أنهومما  ينطبق  قد  ومطول  عام  في تعريف  الشأن  هو  كما  احيانا  الوسيلة  اختالف  مع  اإلرهاب  انواع  مختلف  لى 

( لسنة  55رقم )  اإلرهاب السيبراني، والدليل على ذلك أن املشرع األردني قد وضع تعريفا جديدا خاصا باإلرهاب السيبراني في قانون منع اإلرهاب األردني

تعتبر األعمال التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة،وهي    العقوبات أو أي قانون آخر،/ه(منه مع مراعاة أحكام قانون  3حيث جاء باملادة)   2006

أو دعم لجماعة    استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام باألعمال اإلرهابية

تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية  أنهبأعمال إرهابية أو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأو تنظيم أو جمعية تقوم 

 أو انتقامية تقع عليهم. 

ا بموجب أي تشريع  بأن كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليه 2015( لسنة 27( من قانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم )15وكذلك جاء باملادة )

صوص عليها  نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املن

 في ذلك التشريع.

 
ا
 السيبراني: لإلرهابالتعريف الدولي  :ثانيا

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باألمم املتحدة في مقابلة في برنامج بال حدود    إدارة في  لقد صرح نيل والش رئيس قسم الجرائم اإللكترونية  

بتاريخ   الجزيرة  قناة  السيبرانية    أنهب  5/6/2019الذي نشرته  الجرائم  املتحدة لتعريف  األمم     -رغم خطورتها-ال يوجد تعريف موحد لدى 
 
ألسباب    نظرا

  ألمرا مختلفة بعضها سياس ي، وبالتالي فإن 
 
 .للتقسيم السياس ي واملالي في تعريفها يعتمد على ما تحدده القوانين في كل دولة كما تختلف وفقا

التي   أوروبا  مجلس  اتفاقية  فان  ذلك  عام    أبرمتورغم  بودابست  مدينة  ب  2001في  السيبراني  اإلرهاب  عرفت  السيبرانية  بالجريمة   أنه املتعلقة 

 
 
إلكترونيا املخزنة  املعلومات  أو  الشبكات  أو  الحاسبات  بهجمات ضد  تهديدات  إجبار   )هجمات غير مشروعة،أو  أو  االبتزاز  أو  االنتقام  أجل  توجه من 

 سره لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية(. الحكومات أو الشعوب أو املجتمع الدولي بأ

 
ا
 السيبراني: لإلرهابتعريف الفقه  :ثالثا

م أو إنشاء  وبما أن اإلرهاب السيبراني جريمة حديثة ولها وسائلها الخاصة بها وهي نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعال 

التخويف أو التهديد املادي أو املعنوي باستخدام الوسائل اإللكترونية،وقد تقوم به الدول أو الجماعات أو األفراد  )أنهموقع إلكتروني فقد تم تعريفه ب

 .  1على اإلنسان بدينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله،بغير حق،وبشتى صور االفساد في األرض(  

ب أيضا  السيبراني  اإلرهاب  أو تعطيل للخدمات من   أنهوعرف  املعلومات واالتصاالت،ينتج عنه  تدمير  فعل إجرامي يرتكب باستخدام تكنولوجيا 

 .2أجل خلق حالة من الخوف وسط الجمهور بغرض إكراه الحكومات أو الجمهور للقبول بأجندة سياسية أو اجتماعية أو فكرية معينة 

 

 
جامعالالة األمالالام محمالالد بالالن سالالعود  اإلرهالالاب،موقف االسالالالم مالالن  -وسائل اإلرهاب اإللكتروني وحكمها في االسالم وطرق مكافحتها،املؤتمر العاملي ،2004عبد الرحمن بن عبد هللا السند،  1

 .8االسالمية،السعودية،ص
 .16االردن،ص-عمان-رسالة ماجستير قدمت لجامعة العلوم االسالمية ،االثبات في جرائم اإلرهاب اإللكتروني،2017بندر عقاب درويش،  2
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ب البعض  الق  أنهوقد عرفه  الهجوم غير  أو  املعلومات والبرامج والبيانات بهدف ترهيب  التهديد  الكمبيوتر وأنظمة  انوني بشن هجمات على أجهزة 

 .3وإكراه الحكومات من أجل تحقيق أهداف مختلفة 

السيبراني ب  بناء  و  اإلرهاب  السيبرانية للضحية من خالل  أنهعلى ما تقدم يستطيع الباحث تعريف  التحتية   عبارة عن هجمات مباشرة على البنية 

القرصنة   الشبكات املعلوماتية أو نظم املعلومات من أجل إفساد وظائف أنظمة املعلومات  باستخدام فيروسات الكمبيوتر والديدان وغيرها أو من أجل

الكمبيوتر كتلك املتعلقة باملرافق   التي تدار بأجهزة  التحتية  الطبية أو البورصات أو لهدم املواقع اإللكترونية وتعطيل الحياة اليومية باستهداف البنية 

 النقل أو األنظمة املالية أو امدادات املياه وخدمات االتصال . 

 سمات اإلرهاب السيبراني : الفرع الثاني

 هنالك مجموعة من السمات التي تميز اإلرهاب السيبراني عن اإلرهاب التقليدي ومن أهمها ما يلي:

 
ا
  حداثة اإلرهاب السيبراني: :أول

يختلف عن   أنهوهذا يعني    اإلرهاب السيبراني على املوارد املعلوماتية والوسائل اإللكترونية التي هي نتاج التطور التقني في عصر املعلومات،يعتمد  

 اإلرهاب التقليدي. 

ف  بناء  و  ذلك  وتك  أنهعلى  اإلتصاالت  في مجال  والسريع  الهائل  التطور  بعد  ظهرت  التي  املستحدثة  الجرائم  أبرز  الذي يعد من  املعلومات  نولوجيا 

 ارع أمنها و أمنن أ تجاوز امكانات الدول وأضعف قدراتها في تطبيق قوانينها،لدرجة 
 
 . 4 ياها أصبح مهددا

 
ا
 عابر للحدود والقارات: :ثانيا

نشر أهدافهم والتأثير على الرأي  بسبب استخدام الجناة الفضاء السيبراني من أجل    عد اإلرهاب السيبراني من الجرائم العابرة للحدود والقارات،ي  

 .5والحصول على التمويل الالزم  وتجنيد أعضاء جدد من مختلف أنحاء العالم، العام،

اجد املادي  وكذلك فإن الهجمات السيبرانية ال تتقيد باملوقع الجغرافي، مما يتيح للتنظيمات اإلرهابية تنفيذ هجماتها على مختلف املواقع دون التو 

ال ودون  لزرع  بها،  املستهدفة  املواقع  في  ا  جسديًّ اإلرهابيين  تواجد  يتطلب  الذي  التقليدي  اإلرهاب  عكس  على  املضاد،  الرد  أو  االعتقال  ملخاطر  تعرض 

 6. يا، وغير ذلكااأللغام، وإلقاء القنابل، وإطالق النيران، وخطف الضح

 
ا
 :إثباته:صعوبة  ثالثا

هذا باإلضافة إلى أن    ،7،بسبب عدم وجود أدلة مادية واضحة كما هو الحال في اإلرهاب التقليديإثباتهمن الصعب    أنهيتميز اإلرهاب السيبراني ب

من الصعب الكشف عن هوية    أنهحيث    ،8  والقدرة على الخداع والتضليل  الجناة الذين يقومون بارتكابه أصحاب خبرة وعلى درجة عالية من الكفاءة،

ا لجملٍة من األسباب، يأتي في مقدمتها تعدد الطرق التقنية إلخفاء الهوية على اإلنترنت؛ فقد يق وم مرتكبو الهجمات  اإلرهابيين في الفضاء السيبراني نظر 

 .ر أجهزة الكمبيوتر املخترقة إلى مستخدمين أبرياءعب -الذي يمكن استخدامه لتتبع مجرمي اإلنترنت- IP السيبرانية بتغيير عنوان بروتوكول اإلنترنت

إخفاء   املختلفة بهوية مجهولة بقصد  الويب  إلى مواقع  الدخول  اإلنترنت الستخدام أسماء مستعارة، وتسجيل  كما يتجه عدٌد كبير من متصفحي 

األجهزة   الحقيقية، فيصعب على  إلى    األمنيةهويتهم  باالضافة  ا   أنهتعقبهم، هذا  الفضاء  تقوض  في  التي  املادية  الحواجز  توجد  التنظيمات  لسيبراني ال 

وغيرها والجمارك،  التفتيش،  ونقاط  القومية،  كالحدود  هذه   ،اإلرهابية  فيها  ترتكب  التي  الدول  في  املطبقة  والقوانين  واملكان  الزمان  اختالف  وكذلك 

 .9الجريمة 

 

 

 

 
 .1املصري للفكر والدراسات االستراتيجية،ص،اإلرهاب السيبراني:املفهوم والسمات واالنماط، املركز 2019رغده البهي، 3
ابراهيم،   4 ممدوح  املعلوماتية،ط 2009خالد  الجامعي،االسكندرية ،ص1،الجرائم  العربي  الفكر  البحر، 86،دار  د.عبدالرحمن  اإلنترنت1999؛و  في جرائم  التحقيق  رسالة  -،معوقات 

 . 6ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،ص
علي    5 التربوية،املجلد  2018دهشان،جمال  العلوم  في  للبحوث  الدولية  الرقمي،املجلة  العصر  في  ) 1،اإلرهاب  الجنابي،97(،ص3،العدد  الوطنية  2017؛ود.ليلى  القوانين  ،فعالية 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=571423&r=0:  .املوقع4والدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية،ص 
 . 8رغدة البهي،املرجع السابق،ص  6
 . 113اململكة العربية السعودية،ص-الرياض-،حرب املعلومات،مكتبة غريب1991عبد الرحمن عبد العزيز الشنيفي،  7
 . 476القاهرة،ص -رة في جرائم نظم املعلومات،دار النهضة العربية،مشكالت السياسة الجنائية املعاص1993محمد محيي الدين عوضين،  8
؛دعأوى الجرائم اإللكترونية وادلة إثباتها في التشريعات العربية بين الواقع واملأمول أحد محأور 81الجامعة األردنية،ص-،جرائم الحاسوب،رسالة ماجستير1994خالد يونس عرب،   9

 ه. 1433م، 2011في الدول العربية الذي عقد في السودان عام  املؤتمر الثالث لرؤساء املحاكم العليا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=571423&r=0
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ا
 سهولة ارتكابه وقلة تكاليفه: :رابعا

فالركن املادي فيه يتم في الغالب بضغطة زر من أزرار الحاسوب وإمكانية    يستهوي الكثير من األفراد،  أنهالنوع من اإلرهاب، فبسبب سهولة هذه  

 .10وكذلك قلة تكلفة ارتكابه،فهو ال يحتاج إال لجهاز حاسوب والدخول على شبكة اإلنترنت  القيام بذلك عن بعد،

من تكلفة اإلرهاب التقليدي، إذ يتطلب األخير شراء األسلحة واملتفجرات واملعدات، بجانب   أقلوبمعنى آخر فان تكلفة شن الهجمات السيبرانية  

ات التقنية ر السفر والتخطيط والتدريب، وغير ذلك، بينما تقتصر متطلبات اإلرهاب السيبراني على أجهزة الكمبيوتر الشخصية املتصلة باإلنترنت واملها

الوصول إليها. الالزمة. وال تتطلب الهجمات السيبرانية سوى الحد األدنى من املوارد املالية بسبب انخفاض تكلفة أدوات الكمبيوتر وانتشارها، وسهولة  

ا أو معالجاٍت نفسية كما هو الحال في األشكال التقليدية  ا مكثف  ا بدنيًّ ، مما يقلل الخسائر البشرية في صفوف  رهابلإل وال يتطلب اإلرهاب السيبراني تدريب 

 . 11  التنظيمات اإلرهابية

 
ا
 : تعدد الخيارات املستهدفة :خامسا

إلى   الطيران، وما  العامة، وشركات  بالحكومات، واألفراد، واملرافق  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة وشبكات  السيبراني  اإلرهاب  أن يستهدف  ذلك.  يمكن 

التي يمكن استهدافها.    يمما يعن الضعف  املحتملة، وتعدد نقاط  األهداف  الطاقة    وتتزايدتنوع  الحيوية، مثل: شبكات  التحتية  البنى  خطورة استهداف 

 .12يد تعقيد أنظمة الكمبيوتر التي تديرها، مما يعني بالتبعية صعوبة القضاء على كافة نقاط ضعفه ا الكهربائية، وخدمات الطوارئ لتز 

 
ا
 :رعة شن الهجمات: سسادسا

قصيرة   زمنية  فترة  خالل  بسهولة  ونشرها  والديدان  الكمبيوتر  فيروسات  مثل  برامج ضارة  إطالق  وجدير    للغايةيمكن  بشري.  تدخٍل  أدنى  دون 

 .13يا باإلنترنتاالضارة ال تتصل باملهاجم، بل بسرعة اتصال الضح بالذكر أن السرعة التي تنتشر بها تلك البرامج

 أثناء الهجوم أو أثناء الدفاع.  الختام يمكن القول بأن اإلرهاب السيبراني يتميز بمجموعة من السمات التي تميزه عن اإلرهاب التقليدي سواء  وفي 

 أسباب اإلرهاب السيبراني ومخاطره : املطلب الثاني

 ملخاطر اإلرهاب السيبراني.قسم هذا املطلب إلى فرعين،خصص األول منهما ألسباب اإلرهاب السيبراني،وخصص الثاني 

 أسباب اإلرهاب السيبراني : الفرع األول 

 ومن أهمها ما يلي: هناك العديد من األسباب التي تسهم في ارتكاب جريمة اإلرهاب السيبراني،

 
ا
تطور مظاهر اإلرهاب السيبراني،ففي مجال اث تغييرات متنوعة على كافة املجاالت ومنها حدالتطور العلمي والتكنولوجي الذي هيأ املجال الخصب أل  :أول

والتكنولوجيا، العلم  املجرمون من معطيات  استفاد  املعلومات،  الجريمة  املتطورة،  ونظم  القال  األمر  واالتصاالت  ظهور  في  السياسية   قلالذي ساهم 

 .14كجرائم الحاسوب واإلنترنت وجرائم املعلوماتية ،ومثال ذلك ظهور الكثير من الجرائم التي لم تكن معروفة واالجتماعية في كثير من دول العالم،

 
ا
الشباب،  :ثانيا السياس ي،  تهميش  العمل  نافع وما ينجم عن ذلك من فقر   إيجادوعدم    وعدم اشتراكهم في  فرص عمل لهم لتصريف طاقاتهم في عمل 

 .15وعوز يجعلهم عاجزين عن تأمين احتياجاتهم قد يدفع البعض منهم إلى االنحراف وااللتحاق بالجماعات اإلرهابية من أجل الحصول على املال

 
ا
 وصعوبة املحاسبة على ما ينشر فيه مما جعله    صعوبة الرقابة على اإلنترنت،  :ثالثا

 
 خصبا

 
بيئة مناسبة ملمارسة األعمال اإلرهابية   نهيين أل لإلرهاب  مرتعا

 .16ونشر األفكار املتطرفة التي تفسد وجدان البعض من األفراد وتدفع بهم إلى التمرد من أجل تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع مصالح املجتمع

 
ا
 . 17اإلرهابيين بقدرة وخبرة عاليتين ومتميزتين في استيعاب نظم وبرامج اإلنترنت وتوظيفها في تحقيق أهدافهمتمتع  :رابعا

 
ا
املعلوماتية:  :خامسا الشبكات  الرقابة على  اإلرهابية،   ضعف  الجماعات  قبل  لالختراق من  يجعلها عرضة  املعلوماتية  الشبكات  الرقابة على   إن ضعف 

وغي انفتاحها  بسبب  والحواجز  وذلك  القيود     األمنيةاب 
 
تصريح  ،غالبا أو  إذن  بدون  الحواسيب  إلى  الدخول  يسهل  املعلومات    18  وهذا  على  للحصول 

 
 ؛ 30عمان،ص-،دار الثقافة1،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية،ط2009محمود احمد عبابنة؛ومحمد عمر الرازقي ،  10
 . 7رغدة البهي،املرجع السابق،ص 11
 . 8رغدة البهي،املرجع السابق،ص 12
 . 4؛و د.ليلى الجنابي،املرجع السابق،ص8السابق،صرغدة البهي،املرجع  13
 . 16االسكندرية،ص-،دار الفكر الجامعي1،تجربة مواجهة اإلرهاب،ط2004حنين بوادي ، 14
الزبن،  15 هويمل  اإللكتروني،2012بدر  الفضاء  في  ماجستير  ،اإلرهاب  العربية،االردن،ص-رسالة  عمان  حجازي، 76جامعة  بيومي  الفتاح  جر 2001؛عبد  الفكر  ،مكافحة  واإلنترنت،دار  الكمبيوتر  ائم 

 . 106االسكندرية،ص-العربي
 . 77بدر هويمل الزبن،املرجع السابق،ص 16
 . 77بدر هويمل الزبن،املرجع السابق،ص 17

18 Rizger M.kadir:the offense of unauthorized access in computer crimes legislation a comparative study,journal of shria and law,issue no.40-october 2009,p48. 
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،من    19  يمكن الولوج لتلك املعلومات باستخدام عدة برمجيات إلكترونية  أنهالقومي أو عالقة الدولة بغيرها من الدول،علما ب  من وخاصة التي تتعلق باأل 

 والقنابل.  والرقائق، حصان طروادة، كالديدان، أهمها فيروسات الحاسوب،

بشبكة    الديدان: .1 االتصال  أو قطع  الشخصية  البيانات  التخريب وسرقة  أجل  املعلومات من  إرسالها عن طريق شبكة  يتم  برامج  وهي عبارة عن 

 إلنترنت.ا 

ا سريعة نهالبرامج التي تستخدم بكثرة وهي تسمح بسرقة البيانات ومن الصعب اكتشافها أل  أحدوهو عبارة عن شيفرة توضع في    حصان طروادة: .2

 االنتقال بين برمجيات الجهاز. 

الجهاز الذي تعمل عليه بوقت معين   إيقافويمكن    تكون مربوطة بصورة مباشرة مع مصدرها،  وهي العقل املدبر في األجهزة اإللكترونية،  الرقائق: .3

 من خالل االتصال بها عن بعد. 

األجهزة   القنابل: .4 عن  واملعلومات  البيانات  كافة  بمسح  تقوم  تنفجر  وحين  حساس  إلكتروني  موقع  في  القائها  يتم  كهرومغناطيسية  نبضات  وهي 

 . 20اإللكترونية

 السيبراني مخاطر اإلرهاب : الفرع الثاني

 
 
   تزداد مخاطر اإلرهاب السيبراني في الدول املتقدمة وذلك بسبب اعتمادها بشكل أساس ي على األنظمة املعلوماتية مما جعلها هدفا

 
للهجمات    سهال

   اإلرهابية.
 
علوماتية يفوق أثرها أثر من استخدام األسلحة تستطيع الجماعات اإلرهابية من خالل جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت من تدمير بنية م  فبدال

وقد تكون هذه الهجمات موجهة على    وقد تخترق أنظمة املالحة الجوية أو البحرية وتقوم بتغيير مسارات الطائرات والسفن أو شل حركتها،  التفجيرات،

 .   21  املصارف وشبكات املال العاملية أو املحلية

قيام سهولة  إلى  التكنولوجي  التطور  أدى  فقد  آخر  أجل   وبمعنى  من  والعلنية  السرية  السيبرانية  اإلرهابية  الهجمات  بشن  اإلرهابية  الجماعات 

 . استهداف البيانات العسكرية أو املالية أو محطات الطاقة

 بما يلي:   22ويمكن تلخيص أهم األهداف التي تشن عليها الهجمات اإلرهابية السيبرانية

 االقتصادية.استهداف البنية التحتية للمنظومات  .1

2.  
 
 . سرقة املعلومات العسكرية أو تبديلها أو تدميرها إلكترونيا

 وذلك من خالل التحكم بمحطات إطالق الصواريخ. السيطرة على األنظمة العسكرية، .3

 الهجوم على أهداف ومواقع إلكترونية.  .4

 د أو مطالب معينة. الحرب النفسية،وذلك من خالل إرسال رسائل بريدية أو عن طريق الهاتف تحتوي على تهدي .5

الذي    تشويه صورة الرموز الوطنية من خالل االدعاءات الكاذبة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي ومثال ذلك التدخل في االنتخابات .6

و لتلميع صورة افراد أو استخدام برامج حاسوبية مكررة أصبحت تباع وتشترى لتشويه صورة بعض األفراد أ   يتم عبر بث معلومات وأخبار زائفة،

 آخرين.

 ومن أهمها: 23  السيبراني لإلرهابتوجد عدة مظاهر  أنهوفي الختام نستطيع القول ب

األ  .1 العسكرية واألجهزة    ي:مناملظهر  الوحدات  االتصال بين  اإللكتروني على قطع شبكات  السالح  اإلرهابية من خالل  الجماعات   األمنية حيث تعمل 

 والقيادات املركزية وتعطيل أنظمة املالحة الجوية والبحرية وإخراج الصواريخ عن مسارها.

  أو اختراق البريد اإللكتروني الخاص بهم وإفشاء اسرارهم،   ياسية البارزة بالقتل،تقوم الجماعات اإلرهابية بتهديد القيادات الس  املظهر السياس ي: .2

 أو تهديدهم بتفجير بعض املنشآت الوطنية ان لم يستجيبوا ملطالب اإلرهابيين.

 

 

 

 
 . 146، االسكندرية،ص 1،الجرائم املعلوماتية،دار الفكر الجامعي، ط2005احمد خليفة امللط، 19
 . 83ابو ظبي ،ص-ية،املركز العربي للنشر والتوزيع،القوة اإللكترون2017أيهاب خليفة، 20
 . 437سوريا،ص-دمشق -،اإلدارة اإللكترونية إدارة بال أوراق،مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع2011مصطفى يوسف الكافي، 21
 . 129أيهاب خليفة،املرجع السابق،ص 22
 . 207االردن،ص-عمان-شر،اإلعالم الدبلوماس ي والسياس ي،البازوري للن2016علي عبد الفتاح، 23
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االقتصادي: .3 وا   املظهر  الدولة  باقتصاد  الضرر  يلحق  مما  املالية  واألسواق  املصارف  أنظمة  اختراق  خالل  من  ذلك  الدولية  ويتم  ستثماراتها 

نتيجة قيام جماعات إرهابية متخصصة باستغالل وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية لنقل االموال املحظورة وتوظيف العمالت    ،24والوطنية 

 الرقمية كالبيتكوين .

إفساد بعض أفراد املجتمع وخاصة املراهقين منهم،مما  تقوم الجماعات اإلرهابية باختراق املواقع اإللكترونية اإلباحية من أجل    املظهر االجتماعي: .4

 .  25يؤدي إلى زيادة ارتكاب الجرائم املاسة بالعرض 

 والجهود التي بذلت ملكافحته اإلرهاب السيبراني وسائل: املبحث الثاني

إلى السيبراني شريطة   منتمثل أركان جريمة األ   الوسائلإلرهاب السيبراني)علما بأن هذه  ا   مطلبين،خصص األول منهما لوسائل  قسم هذا املبحث 

 توافر القصد الجرمي لدى الجاني(،وخصص الثاني لجهود مكافحة اإلرهاب السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك. 

 اإلرهاب السيبراني  وسائل : املطلب األول 

اإلرهاب األردني رقم )  (3تنص املادة) أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر تعتبر األعمال )مأنهعلى    2006( لسنة  55من قانون منع  ع مراعاة 

 التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة(.

ومات أو الشبكة  وما يهمنا في هذا املقام هو األعمال املحظورة التي نصت عليها الفقرة)ه( من املادة الثالثة املذكورة أعاله وهي )استخدام نظام املعل

بية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهااملعلوماتية  

 تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم(.  أنهأو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من ش

)كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع  أنهعلى    2015( لسنة  27( من قانون الجرائم اإللكترونية رقم )15وكذلك تنص املادة )

عليها  صوص  نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املن

 في ذلك التشريع(.

سيلة نشر ونالحظ من النصين السابقين بأن املشرع األردني قد جرم استخدام النظام املعلوماتي أو شبكة اإلنترنت أو املواقع اإللكترونية أو أي و 

ا  أو  افكارها  تروج  أو  إرهابية  بأعمال  تقوم  جمعية  أو  جماعة  تدعم  أو  إرهابية  بأعمال  القيام  تسهل  اعالن  على  أو  وتشجع  واألخالق  القيم  تفسد  لتي 

( 16( من قانون العقوبات األردني رقم )148، أو تمولها ،واعتبرها من األعمال املحظورة املعاقب عليها باألشغال املؤقتة أو املؤبدة بموجب املادة)26العنف 

 .1960لسنة 

 أهمها ما يلي:ارتكاب جريمة اإلرهاب السيبراني متعددة،ومن  وسائل  عليه نرى ان بناء  و 

 
ا
 :البريد اإللكتروني:أول

اإلنترنت، ي   تقدمها شبكة  التي  الخدمات  أبرز  اإللكتروني من  البريد  في   عد  أي مكان  في  عليها  االطالع  الرسائل وسهولة  إيصال  بسبب سرعة  وذلك 

 .27العالم

االنشطة،إال   مختلف  في  استخداما  الوسائل  أكثر  أصبح  قد  اإللكتروني  البريد  أن  اإلرهاب   أنهورغم  في  املستخدمة  الوسائل  أكثر  من  يعد 

ا بأن  بينها،علمالسيبراني،حيث يمكن من خالله تحقيق التواصل بين الشبكات والخاليا اإلرهابية املتواجدة في اماكن مختلفة ويتم تبادل املعلومات فيما  

ليات اإلرهابية وبين  الكثير من العمليات اإلرهابية التي حدثت مؤخرا كان للبريد اإللكتروني الدور االكبر في التواصل وتبادل املعلومات بين املخططين للعم

 .  28القائمين بها

اختراق بريد اآلخرين بهدف التجسس عليهم  وال يفوتنا ان نذكر في هذا املقام ان البريد اإللكتروني قد يكون هدفا من أهداف   اإلرهاب عندما يتم 

 . 29واالطالع على أسرارهم وتوظيفها في العمليات اإلرهابية 

 
،اإلرهاب اإللكتروني في عصر املعلومات،بحث قدم في املؤتمر الدولي لحمأية أمن املعلومات والخصوصية في قانون اإلنترنت الذي عقد في  2008عبد هللا عبد العزيز فهد العجالن،  24

بتاريخ   الرحمن صالح،19،ص2008/ 6/ 4-2القاهرة  عبد  الحاسب2004؛نأيل  جرائم  واإلنترنت  ،واقع  والكمبيوتر  القانون  األردني،مؤتمر  التشريع  في  العربية -اآللي  االمارات  جامعة 

 . 189،ص2000/مأيو/ 3-1،وقد عقد املؤتمر من 3املتحدة،كلية الشريعة والقانون،املجلد األول،ط

25 Dolf Zillman and Jennings Bryant,"pornography,  sexual callousness,  and the trivialization of rape", journal of communications 32,1982, p32.  
26  Raed S A Faqir,  Saleh Sharari,  Salameh A. Salameh,  cyber-crimes and technical issues under the Jordanian information system crimes law,  

Journal of politics and law No2,2014, p4. 
 . 154،الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي في الشريعة االسالمية والقانون األردني،ص2015؛احمد علي احمد الزبون، 35ن بن عبد هللا السند،مرجع سابق،صعبد الرحم 27
 . 36عبد الرحمن بن عبد هللا السند،مرجع سابق،ص 28
 . 85مصر،ص-طنطا-ع والنشر والتوزيع،املعلوماتية والجريمة،مكتبة االسراء للطب2006محمد سعيد عبد املجيد،  29
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ا
اقعوإنشاء  تدمير  :ثانيا  اإللكترونية: املو

 ف تدمير نقطة االتصال أو النظام، يقصد بتدمير املواقع اإللكترونية الدخول غير املشروع إلى نقطة ارتباط رئيسية أو فرعية متصلة باإلنترنت بهد

   أو تسريب البيانات الرئيسية والرموز الخاصة ببرامج شبكة اإلنترنت،
 
بأن عملية االختراق وتسريب البيانات والرموز الخاصة ببرامج شبكة اإلنترنت    علما

فالبعد الجغرافي ال أهمية له في الحد من عمليات    تتم من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وجود الشخص املخترق في الدولة التي اخترق فيها املوقع،

 .  30االختراق اإللكترونية 

املوا  تدمير  يتم  املوقع  وقد  إلى  املدمر  بالشخص  الخاص  الحاسوب  من  اإللكترونية  الرسائل  من  اآلالف  عشرات  طريق ضخ  عن  اإللكترونية  قع 

،وتشتيت املستهدف من أجل التأثير على السعة التخزينية للموقع،فتشكل هذه الرسائل اإللكترونية ضغطا يؤدي إلى تخريب املوقع العامل على الشبكة

تمكنه من حرية االطالع وتصفح املوقع املستهدف بسهولة،والحصول على كل   املخزنة في املوقع فتنتقل إلى جهاز املعتدي)الخارق( أو  البيانات واملعلومات

 .31ما يريده من معلومات وأرقام وبيانات خاصة باملوقع املعتدى عليه 

ونشر    اإلنترنت من أجل نشر أفكارهم ودعواتهم إلى اإلضرار باملجتمعات،وقد يقوم األفراد والجماعات اإلرهابية بإنشاء مواقع إلكترونية لهم عبر  

اإلباحية اإللكترونية  املواقع  إنشاء  األفراد من خالل  بين  إلى جماع  32الرذيلة  الوسائل  اتهم،ومن أجل تجنيد أشخاص جدد وضمهم    كما يقومون بنشر 

ب بجرائمهم،علما  القيام  عند  يتبعونها  يسر م  أنهالتي  بكل  وتصفحها  مواقعهم  إلى  الدخول  للجميع  تتيح  بسيطة  طرق  على  مخططاتهم  في  يعتمدون 

 . 33وسهولة 

 
ا
 للمعلومات السرية باستخدام الفيروسات: األمنيةاختراق الحماية  :ثالثا

التي   األهداف  املعلوماتية من أجل تحقيق  الحاسوب والشبكات  أجهزة  اإلرهابية بمهاجمة  الجماعات  أكثر  تقوم  الطريقة  اليها.وتكون هذه  تسعى 

التي تم املواقع  إلى تحقيقها هي تدمير  التي يسعون  األهداف  أهم  املعلومات،ومن  أكثر خبرة ودراية في تكنولوجيا  الجناة  أو  خطورة كلما كان  الدول  تلكها 

 .34الحكومات أو األفراد أو الشركات أو اتالفها 

وللفيروس مجموعة من الشيفرات الهدف منها تعديل املعلومات أو تكرارها   ها قدرة على العمل في الخفاء،واملقصود بالفيروسات هو البرامج التي ل

 في أجهزة الحاسوب الخاصة بالضحية.

 ومن أهم األضرار التي تنتج عن الفيروسات:

 أو الحكومات أو األفراد أو الشركات أو املنظمات.  اإلضرار باملعلومات واألسرار املوجودة بأجهزة الحاسوب املستهدفة والتي قد تكون مملوكة للدول  .1

الدفاع   بوزارة  الخاصة  الحاسوب  أجهزة  باختراق  اإلرهابيين  بعض  به  قام  ما  ذلك  الوثائق  األمر ومثال  من  كبيرة  مجموعة  ونشر  وسرقة  يكية 

 . 35واملستندات العسكرية 

وذلك   .2 نفسها  املستهدفة  الحاسوب  بأجهزة  املادي  الضرر  حركتها،إلحاق  وشل  )  بتعطيلها  فيروس  ذلك  اململكة  Fridayومثال  في  انتشر  الذي   )

 .36(مليار دوالر15) املتحدة وتسبب في خسائر كبيرة في قطاع املصارف والشركات اململوكة للدولة والتي قدرت ب

وهي املعلوماتية  القنابل  الفيروسات  على  األمثلة  الكهرومغناطيسية    ومن  مصط  (EMP)النبضة  االنفجار  وهو  من  نوع  على  يطلق  لح 

املغناطيس ي. املجال  في  مفاجئة  تقلبات  من  و/أو  انفجار  بسبب  ينشأ  الذي  اإلشعاعي  في   الكهرومغناطيس ي  السريعة  التغيرات  من  االستفادة  ويمكن 

 يار الجهد.نهإ الحقول الكهربائية في بعض األنظمة الكهربائية لتدمير عناصرها اإللكترونية بتأثير 

العاملين في مؤسسة حكومية فرنسية بزرع قنبلة زمنية في شبكة معلومات الشركة التي يعمل   أحدومن األمثلة على القنابل املعلوماتية ما قام به  

 .37وهذا ما تم فعال حيث انفجرت القنبلة وتسببت بخسائر كبيرة للشركة  بها لكي تنفجر هذه القنبلة بعد ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل،

 

 

 
 . 54(،ص9،االختراعات اإللكترونية خطر كيف نواجهه،مجلة افاق االقتصادية،االمارات العربية املتحدة،العدد) 2000موزة املزروعي، 30

 (،العدد الرابع. 13السياسية،جامعة القاهرة،مجلد)كلية االقتصاد والعلوم -،مستقبل اإلرهاب اإللكتروني وأساليب مواجهته،مجلة النهضة2012والء البحيري، 31
32  Edward Donnerstein,"pornography: its effects on violence against women" in Malamuth and Donnerstein, eds,pornography and sexual 

aggression, academic press,1984 
،دور 2014؛أيسر محمد عطية القيس ي،156؛احمد علي احمد الزبون،مرجع سابق،ص54القاهرة،ص-ر النهضة العربية،جريمة اإلرهاب،دا1994محمد عبد اللطيف عبدالعال،  33

 . 2،ص2014/ 9/ 4-2مان بتاريخ االليات الحديثة في الحد من الجرائم املستحدثة،بحث قدم ملؤتمر الجرائم املستخدمة في ظل التغيرات األقليمية والدولية الذي عقد في ع
 .111بيروت،ص-،جرائم اإلرهاب،منشورات الحلبي الحقوقية2018ابدين عواد كاظم الكردي،زين الع 34

35 Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p8. 
 . 112زين العابدين عواد كاظم الكردي،املرجع السابق،ص  36
 . 112السابق،ص زين العابدين عواد كاظم الكردي،املرجع  37
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ا
 التصال والتخطيط والترويج اإلعالمي: :رابعا

بين   املعلومات واملقترحات  تبادل  الحديثة من أجل  التواصل االجتماعي  اإللكتروني وشبكات  البريد  اإلرهابية باستخدام  الجماعات    أعضائها تقوم 

لعملياتها، اعض  والتخطيط  بين  املباشرة  اللقاءات  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  لدرء  اإلرهابية،وذلك  الجماعة  عن   اء  االمكان  قدر  االبتعاد  أجل  ومن 

 .38استخدام وسائل االتصال التقليدية التي قد يؤدي استخدامها إلى انكشاف أمر اإلرهابيين 

املواقع اإللكترونية الخاصة  وتقوم الجماعات اإلرهابية بنشر البيانات والتصريحات والنشرات من أجل بث االفكار املتطرفة التي تتبناها من خالل 

 بها.

بنشر   تقوم  لألجهزة    األخبار وكذلك  املضللة  ونشر    األمنيةالكاذبة  العام،  أ   اآلراء والرأي  بين  الفرقة  تبث  االديان    املجتمع،  بناء  التي  إلى  واإلساءة 

ونشر ثقافة العنف والتشجيع على االستخدام   40األفالم اإلباحية ونشر  وتشويه سمعة االشخاص والتحريض عليهم، أو األعراف أو األصول، 39واألخالق 

والتي تحتوي على مشاهد مرعبة من أجل نشر الرعب والخوف بين   41املفرط له من خالل نشر الصور والتسجيالت ومقاطع الفيديو التي تمس باألخالق

 42اإلرهابية)داعش( الفيديو الذي يحتوي على حادثة ذبح الرهائن األقباط املصريينومن األمثلة على ذلك نشر الجماعة  األفراد.

التابعة لها من أجل الترويج للفكر الذي تتبناه، اعداد االنصار،  ويضاف إلى ذلك قيام الجماعات اإلرهابية باستخدام املواقع اإللكترونية   وزيادة 

 وكسب املزيد من األتباع املتعاطفين مع أفكارها. 

واستغالل املواقع اإللكترونية وغيرها من وسائل االتصال الحديثة من أجل الحصول على الدعم  43  وكذلك تقوم الجماعات اإلرهابية بالتجسس

ألنشطتها   الالزم  املال  تامين  أجل  من  واللوجستي  الوصو اإلجراميةاملالي  خالل  من  أو  املشروعة  غير  املالية  التحويالت  خالل  من  ذلك  يتم  وقد  إلى ،  ل 

أو من خالل االتجار باملخدرات وغسل األموال واالتجار بالبشر   حسابات عمالء البنوك وتحويل االموال املوجودة في حساباتهم إلى الجماعات اإلرهابية،

 .44أو األسلحة أو اآلثار

 جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك : املطلب الثاني

  ث الجرائم العابرة للقارات التي تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها، أحدعد اإلرهاب السيبراني من ي  

   وإزالة العقبات التي تحد من فاعلية هذه الجهود.
 
االعتبار هو قيام الدول بسن التشريعا  علما ت املوضوعية بأن من أهم العوامل التي يجب أخذها في 

 
 
 . واإلجرائية الجنائية أوال

 وخصص الثاني للعقبات التي تحد من جهود املكافحة. عليه قسم هذا املطلب إلى فرعين خصص األول لجهود املكافحة، بناء  و 

 جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني: الفرع األول 

ملكافحة   تكفي  ال  الوطني  املستوى  تبذل على  التي  الجهود  السيبراني،إن  اإلرهاب  املستوى    جريمة  تبذل على  التي  الجهود  تضافر  لذلك البد من 

 الوطني مع الجهود التي تبذل على املستوى الدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة .

الوطني،  بناء  و  املستوى  على  املكافحة  لجهود  منهما  األول  البند  نخصص  بندين  في  الجهود  لهذه  سنعرض  الثاني  عليه  لجهود    ونخصص  منهما 

 املكافحة على املستوى الدولي. 

 
ا
 :جهود املكافحة على املستوى الوطني:أول

ت  نشر  أي وسيلة  أو  اإللكترونية  املواقع  أو  املعلوماتية  املعلوماتي والشبكة  النظام  استخدام  وواضح  بشكل صريح  األردني  املشرع  سهل  لقد جرم 

ومثال ذلك قانون منع اإلرهاب األردني رقم   القوانين التي تجرم وتعاقب على هذه الجريمة الخطيرة،القيام بأعمال إرهابية وذلك من خالل سن عدد من  

لسنة  55)  )2006 ،  ( رقم  األردني  اإللكترونية  الجرائم  لسنة   27وقانون   )201545،  ( رقم  األردني  العقوبات  قانون  إلى  لسنة  16باإلضافة  الذي    1960( 

 وسيلة تقليدية،أو وسيلة إلكترونية. تجرم وتعاقب على استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بأي وسيلة كانت سواء  احتوى على بعض املواد التي 

 

 
،منشورات  2011/ 5/ 11-9،التعرف على اإلرهاب اإللكتروني،ندوة استعمال اإلنترنت في تمويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيين التي عقدت في الرياض بتاريخ  2012وليد محمد ابو رية،  38

 . 53الرياض،ص-جامعة نايف للعلوم األمنية
39 Ulla Cralsson,"violence and pornography on media", Nordicom, Goteborg, 2006. 
40 Audrey: protection children on the internet mission impossible, pace law, faculty publication,2009, p326. 
41  Shihab A. Hameed, effects of internet drawbacks on moral and social values of users in education, Australian journal of basic and applied 

sciences,2011, p2. 
 . 16الرياض،ص -،ثقافة التطرف واإلرهاب على شبكة اإلنترنت، منشورات جامعة االمير نايف للعلوم األمنية2012يز عبد هللا الشهري،اف 42

43 David Freet and Rajeev Agrawal, Cyber Espionage, springer international publishing ,2017, p2. 
 . 17يز عبدهللا الشهري،املرجع السابق،صاف 44

45 Raed S A Faqir. Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p7. 
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 /ه( منه )مع مراعاة احكام قانون العقوبات أو أي قانون اخر، 3جاء باملادة )  أنهوعند الرجوع إلى قانون منع اإلرهاب األردني سالف الذكر نجد ب

أو أي وسيلة نشر أ  التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة ،ومنها استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية  انشاء و اعالم أو  تعتبر األعمال 

أو لدعم جماعة إرهابية أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام   موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية

ش من  انتقامية(،  أنهبأي عمل  أو  اعمال عدائية  لخطر  ممتلكاتهم  أو  األردنيين  ملدة خمس   تعريض  املؤقتة  األشغال  األردني عقوبة  املشرع  وقد فرض 

أما إذا نتج عن الفعل إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو    كب الفعل،على مرت  قلسنوات على األ

أو تعطيل االتصاالت أو أنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائل النقل أو إلحاق   أي وسيلة نقل أو أي منشآت اخرى،

 الضرر بها كل
 
   أو  يا

 
( من قانون العقوبات  3+148/2( من قانون منع اإلرهاب سالف الذكر واملادة )7/2فيعاقب باألشغال املؤبدة بموجب املادة )  ،جزئيا

 . 1960( لسنة 16األردني رقم )

جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع  بأن كل من ارتكب أي  2015( لسنة 27( من قانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم )15وكذلك جاء باملادة )

 نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في ذلك التشريع. 

 
 
يبراني، الس  من/أ( منه على إنشاء مركز وطني لأل 5الذي نصت املادة )  2019( لسنة  16السيبراني رقم )  منفقد سن املشرع األردني قانون األ   وأخيرا

السيبراني على املستوى الوطني لحماية اململكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن   منلأل   منظومة فعالة  بناء  من أجل  

 وسالمة االشخاص واملمتلكات واملعلومات.  الوطني، مناستدامة العمل والحفاظ على األ 

األردني فقد   القضاء  في  أ وأما  املجال.سهم  في هذا  األحكام  للعديد من  اصداره  السيبراني من خالل  اإلرهاب  أصدرت   مكافحة  املثال  سبيل  فعلى 

( رقم  الحكم  الجزائية  بصفتها  التمييز  لسنة  3528محكمة  محكمة  2018(  عن  الصادر  الحكم  لقرار  تأييدها  املتضمن  رقم   أمن ،  القضية  في  الدولة 

 القا   3/10/2018( تاريخ  6609/2018)
 
/ه( من قانون  3ألحكام املادة)  ض ي بالحكم على الجاني باألشغال املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات استنادا

إلى القيام  منع اإلرهاب سالف الذكر بسبب قيامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مواقع إلكترونية بهدف الترويج ألفكاره وإنشاء جماعات تهدف

 .46وسالمة املواطنين للخطر عن طريق استخدام الشبكات اإللكترونية واملعلوماتية لتنفيذ جرائمهم أمنيض ا تعر أنهبأعمال من ش

( رقم  الصادر عنها  الحكم  بموجب  الجزائية  بصفتها  التمييز  أيدت محكمة  الصادر عن محكمة    2016(لسنة  123وكذلك  في   أمنالقرار  الدولة 

 والقاض ي بمعاقبة املتهم األول في القضية  باألشغال املؤقتة ملدة ثالث سنوات والرسوم،  14/12/2015تاريخ  2015( لسنة 4549القضية الجزائية رقم )

بسبب تأييدهم   2006لسنة    (55/ج( من قانون منع اإلرهاب رقم )7و )/ه(  3وخمس سنوات والرسوم للمتهمين الثاني والثالث استنادا ألحكام املادتين)

 . 47لتنظيم الدولة االسالمية)داعش( ومتابعة أخباره والترويج ألفكاره بين بعض االشخاص في مدينة السلط

الدولة في القضية    أمن(الحكم الصادر عن محكمة    533/2015وكذلك أيدت محكمة التمييز بصفتها الجزائية بموجب الحكم الصادر عنها رقم)

( تاريخ  8078/2014رقم  التفاعل   2/2/2015(  باستخدام وسائل  قيامه  بسبب  التخفيف  بعد  سنتين  ملدة  املؤقتة  باألشغال  الجاني  املتضمن معاقبة 

/ه( من قانون منع اإلرهاب رقم  3االجتماعي من أجل الترويج ألفكار تنظيم ارهابي ونشر صور ومقاطع فيديو متعلقة بهذا التنظيم خالفا ألحكام املادة )

 . 200648سنة (ل55)

السيبراني، اإلرهاب  تكافح  التي  االتفاقيات واملعاهدات  العديد من  الهاشمية شاركت في وضع  األردنية  اململكة  االتفاقية    وكذلك فإن  ومثال ذلك 

اإلرهاب بكافة أنواعه لسنة    ومن قبلها االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل  ،2018عام    أبرمتالعربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي  

 وذلك من أجل حماية املواطن األردني والعربي من جرائم اإلرهاب السيبراني.  ،2010

املقام البد من   األ   اإلشارة وفي هذا  أجهزة  بتطوير قدرات  قامت  قد  األردنية  الحكومة  أن  السيبراني،  منإلى  اإلرهاب  لهم   في مجال جرائم  ووفرت 

 املعدات واألجهزة الالز 
 
   مة ملكافحة هذه الجرائم،وأنشأت قسما

 
وفي عام    تحت مسمى قسم االسناد الفني،  2008العام األردني عام    منفي جهاز األ   خاصا

اإللكترونية،  2013 الجرائم  قسم  لتصبح  تسميته  تغيير  تم  القسم  هذا  داخل  العمل  تطور  عام    وبعد   منا وتز   2015وفي 
 
الجرائم   ا قانون  صدور  مع 

 البحث الجنائي وتضم هذه الوحدة ثالثة فروع هي:  إدارة اإللكترونية تم تغيير التسمية لتصبح وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية وتتبع 

 فرع املختبر الرقمي-3فرع املعلومات    -2فرع التحقيق     -1

 واجبات وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية:

 لوحدة بالعديد من الواجبات،ولن يتسع املقام لذكرها كلها،لذا سنكتفي بذكر بعضها:تقوم هذه ا 

 وضع الخطط االستراتيجية والبرامج الالزمة ملكافحة الجرائم اإللكترونية.  .1

 عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لتطوير قدرات العاملين في مكافحة الجرائم اإللكترونية.  .2

 
 www.gistas.comمنشورات قسطاس  46
 www.gistas.comمنشورات قسطاس  47
 www.gistas.comمنشورات قسطاس  48

http://www.gistas.com/
http://www.gistas.com/
http://www.gistas.com/
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 والثقافة اإللكترونية في املجتمع. نشر الوعي  .3

 يمي والدولي. قلفتح وتعزيز قنوات اتصال وتعاون على املستوى املحلي واأل .4

 يمية والثنائية فيما يتعلق بالجرائم اإللكترونية. قلتنفيذ االتفاقيات الدولية واأل  .5

 تنفيذ القوانين السارية والتي تشكل إطار عام في مجال مكافحة الجريمة.  .6

 ألدلة الرقمية وتوثيقها وتحليلها وتقديمها للجهات ذات االختصاص وتزويد الجهات القضائية بتقارير الخبرة الفنية.استرجاع ا  .7

 التحقيق في الجرائم اإللكترونية والجرائم املرتبطة بالحاسوب وجرائم تطبيقات االتصاالت. .8

9.  
 
أيضا الوحدة  اإللكترونية والتالعب    وتقوم  املواقع  املشروع على  اإللكترونية كالدخول غير  الجرائم  اإللكترونية بمالحقة كافة  الدوريات  من خالل 

واالعتراض والتنصت على شبكة اإلنترنت   واستخدام البرمجيات الخبيثة،  باملحتوى اإللكتروني وانتحال صفة موقع إلكتروني أو شخصية مالكة،

املعلو  نظام  اإلنترنت،أو  عبر  املصرفية  واملعلومات  االئتمان  بطاقات  معلومات  أو  بيانات  على  والحصول  القيام   مات  للدعارة،وتسهيل  والترويج 

 أو بث النعرات الطائفية والدينية املختلفة.   بأعمال إرهابية أو دعم جماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية،

 كترونية:انجازات وحدة مكافحة الجرائم اإلل

اإللكترونية في االعوام   الجرائم  الوحدة مع اآلالف من قضايا     ،2015،2016،2017،2018لقد تعاملت هذه 
 
القضاء عددا إلى  أودعت     وقد 

 
 كبيرا

الشخصية،  منها، انتحال  بين  القضايا  هذه  تنوعت  اإللكتروني،  وقد  إلكتروني،  واالبتزاز  بريد  إلكترونية،  وسرقة  مواقع    والتشهير،   والتهديد،  واختراق 

 وذلك حسب الجدول التالي: وتعطيل أنظمة املعلومات،

 القضايا التي تعاملت معها الوحدة
 عدد القضايا السنة

 4700 م 2015

 5700 م 2016

 6240 م 2017

 7652 م 2018

االردن،حيث بلغ عدد هذه الهواتف أكثر من عشرة ماليين  وقد عزا بعض املحللون سبب زيادة هذه الجرائم إلى زيادة استخدام الهواتف الذكية في  

 . 49هاتف

إلى أن الجهود التشريعية والقضائية ال تكفي لوحدها ملكافحة جرائم اإلرهاب السيبراني،لذا فالبد من أن يضاف اليها جهود    اإلشارة وفي الختام أود  

 عة أنشطة اإلرهابيين وتزويد الجهات املختصة باملعلومات الالزمة عن هذه االنشطة. واإلعالمية واألفراد من أجل رصد ومتاب األمنيةتقوم بها األجهزة 

 ومن أجل الحد من آثار جريمة اإلرهاب السيبراني فالبد من أخذ األمور التالية في االعتبار: 

 . 50إبراز وسائل اإلعالم والنشر لآلثار السلبية التي تلحق باألفراد من جرائم اإلرهاب السيبراني .1

 . 51الوعي بين األفراد من أجل التصدي لجرائم اإلرهاب السيبراني  بث .2

 . 52القيام باإلجراءات الالزمة من أجل منع وقوع الجرائم اإلرهابية  .3

 .53التسريع في اجراءات ضبط الجناة،ومعاقبتهم بالعقوبات الرادعة،من أجل اعادة الثقة إلى نفوس املواطنين .4

 ضرورة حجب املواقع اإللكترونية التي تشكل  .5
 
 .54على فكر األفراد،وخاصة فئة الشباب خطرا

املقام، اإللكترونية عام    أنهإلى    اإلشارة أود    وفي هذا  بالجرائم  الوعي  نشر  أجل  االميرة سمية من  جامعة  في  الرقمية  للتحقيقات  انشاء مختبر  تم 

وهذا ما فعلته أيضا من قبل كلية امللك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا  السيبراني. منالجرائم اإللكترونية واأل وكذلك فقد تم فتح برنامج ماجستير في  ،2019

 ث األجهزة والبرمجيات املتعلقة بالتحقيقات الجنائية الرقمية. أحداملعلومات في الجامعة األردنية التي انشأت مختبر لتكنولوجيا املعلومات مجهز ب

 الكويت:جهود دولة 

 ومثال ذلك: بعد ثورة االتصاالت وظهور الجريمة اإللكترونية قامت دولة الكويت بإصدار العديد من القوانين من أجل مكافحتها،

 
 psd.gov.joموقع وحدة الجرائم اإللكترونية  49
 . 132،ص 1القاهرة،ط -والتوزيع،اإلرهاب والجريمة اإللكترونية،العربي للنشر 2017غادة نصار، 50
 . 71املغرب،ص -،التشريع املغربي في مجال الجرائم اإللكترونية،بحث قدم في الندوة األقليمية حول الجرائم املتصلة بالكمبيوتر،الرباط2019عبد الرزاق سندالي، 51
 . 54حنين بوادي،املرجع السابق،ص  52
 . 236،ص1الرياض،ط-،اإلرهاب والقرصنة البحرية،جامعة االمير نايف للعلوم األمنية2006؛علي بن عبد هللا العسيري 186السابق،صبدر هويمل الزبن،املرجع  53
 . 133غادة نصار،املرجع السابق،ص  54
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1. ( التنصت،رقم  وأجهزة  الهاتفية  االتصاالت  أجهزة  استعمال  اساءة  لسنة  9قانون   )2001( رقم  املعدل  القانون  بموجب  لسنة 40،والذي عدل   )

 أو اختراق تلك األجهزة والحصول على ما تحتويه من مقاطع مصورة. علم الشخص أو رضاه، جرم التصوير بتلك األجهزة دون  الذي  ،2007

2. ( اإللكترونية رقم  املعامالت  املشروعة،  2014( لسنة  20قانون  اإللكترونية غير  األفعال  العديد من  النظام   الذي جرم  إلى  املشروع  كالدخول غير 

 طيله أو إتالفه أو الحصول على البيانات بدون إذن.اإللكتروني أو تع

3. ( رقم  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  تنظيم  هيئة  إنشاء  لسنة  37قانون  االتصال    2014(  وسائل  فيها  تستخدم  التي  األفعال  بعض  جرم  الذي 

 الحديثة كالحض على الفجور والتحريض والتشهير بالغير واالبتزاز...الخ. 

والذي جرم كافة األعمال غير املشروعة التي ترتكب بواسطة وسائل تقنية املعلومات والتي تمس    2015( لسنة  63رونية رقم )قانون الجرائم اإللكت .4

املعلوماتي ذاته، إليه بدون إذن،أو تزوير أو اتالف البيانات،  بحقوق األفراد والتي تشكل اعتداء على النظام  املشرع الكويتي   كالدخول  وقد فرض 

والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تزيد عن خمسين ألف دينار   الجرائم عقوبة الحبس ملدة ال تزيد عن عشر سنوات،على بعض هذه 

موال غير أ موال أو بتحويل  كل من قام باستخدام الشبكة املعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية املعلومات بغسل األ   ى هاتين العقوبتين،أحدأو ب

 ( من القانون املذكور اعاله. 9بنقلها أو بإخفاء مصدرها غير املشروع...الخ املادة )مشروعة أو 

( على كل من انشأ موقعا ملنظمة 9( من نفس القانون حيث فرض نفس العقوبة التي نصت عليها املادة )10وكذلك فعل املشرع الكويتي في املادة )

أيهما   عن  نشر  أو  ارهابي  لشخص  أو  بإرهابية  أو  املعلوماتية  الشبكة  على  كاذبة،   أحدمعلومات  مسميات  تحت  ولو  املعلومات  تقنية  لتسهيل   وسائل 

 أو ترويج أفكارها أو تمويلها...الخ.  أعضائهاى قياداتها أو أحداالتصاالت ب

يمي قللى مذكرة التفاهم بشأن التعاون األ كالتوقيع ع  يمية،قلويضاف إلى ما ذكر مساهمة دولة الكويت بإبرام العديد من االتفاقيات الثنائية واأل 

اإللكترونية مع جمهورية سنغافورة عام   الحكومة  بش  ،2017في مجال  التي صدر  املعلومات  تقنية  ملكافحة جرائم  العربية  االتفاقية  ا أنهوالتوقيع على 

 .2013( لسنة 60القانون رقم )

الحد، الكويتية عند هذا  الدولة  تتوقف جهود  استضاف  ولم  األ بل  الجرائم   منت مؤتمر  لجهود مواجهة  الذي خصص  الثاني  الخليجي  السيبراني 

يومين   ملدة  استمر  والذي  عمان،  14/11/2019-13اإللكترونية  ودولة  قطر  ودولة  الكويت  دولة  من  كال  فيه  شاركت  خبراء    والذي  دعا   أمن حيث 

الخليجية ملواجهة   الجهود  إلى ضرورة توحيد  الدول  األ املعلومات في هذه  الحساسة    منتحديات  للبيانات واملعلومات  الالزمة  الحماية  السيبراني وتوفير 

الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول     الخاصة 
 
نظرا التحديات  تلك  ملواجهة  وطنية  استراتيجيات  وتزايد   من خالل وضع  التطور  سريعة  التقنية  للمعطيات 

 
 
نظرا اإللكترونية  اإللكترو   الهجمات  الشبكي  الربط  وأموالهم،لكثافة  األفراد  حقوق  على  تعدي  من  يصاحبها  تعد    ني،وما  لم  اإللكترونية  الجرائم  وأن 

لتهديد   وصلت  بل  واملؤسسات  األفراد  على  واقتصادها،  أمنتقتصر  مرافقها  وسالمة  التكنولوجية،   األمر  الدول  القدرات  كافة  تسخير  يتطلب   الذي 

 ها الوطني.أمنالسيبراني للحد من املخاطر اإللكترونية املهددة القتصاد الدول و  منل مع قضايا األ وتأهيل املوارد البشرية وتحسين القدرة على التعام 

 املعلومات السيدة صفاء زمان قد اكدت انتشار عمليات االختراق بصورة كبيرة خليجيا،  منومما يذكر في هذا املقام أن رئيسة الجمعية الكويتية أل 

   م اإللكترونية،مما نتج عنه زيادة معدالت الجرائ
 
في تصريح للجزيرة نت ان عدد الجرائم اإللكترونية في تزايد مستمر حيث بلغ عدد هذا   كما ذكرت أيضا

 997)2013الجرائم في عام  
 
اإللكترونية،  إدارة حسب احصائيات    ( جريمة تقريبا )  2018ووصلت عام    الجرائم  ويتراوح عددها عام   ( جريمة،4502إلى 

 وستة آالف جريمة تم اإلبالغ عنها ناهيك عن اختراق الحسابات التي لم يقم اصحابها باإلبالغ عنها.بين خمسة  2019

املركز الوطني لسالمة   نظم املعلومات للموارد البشرية في وزارة الخدمة املدنية في سلطنة عمان فاطمة البلوش ي،  إدارة من جهتها قالت مديرة   أن 

 ( 1839املعلومات في السلطنة تعامل مع )
 
 أمنيا

 
 . 2018( خالل 2334وارتفع العدد إلى ) 2017خالل عام  حادثا

 
 
أيضا الكويتية  الجهود  إلى  الكويتي عامي    ويضاف  املجتمع  في  اإللكترونية  الجرائم  دراسة ميدانية حول  بإجراء  الكويتية  العدل  -2017قيام وزارة 

 ومن أهمها ما يلي: من نتائجها،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات املستمدة  ،2018

باعتبارها فرصة خارجية متاحة  في بودابست، 2001عام  أبرمتدراسة إمكانية االنضمام التفاقية مجلس أوروبا ملكافحة الجرائم اإللكترونية التي  .1

 تقدمة في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية. دولة الكويت لتطوير اإلطار التشريعي ملكافحة الجرائم اإللكترونية وتبادل الخبرات مع الدول امل أمام

على أن يكون ذلك    تفعيل الشراكة والتنسيق بين املؤسسات الوطنية املعنية بالوقاية والحماية من الجرائم اإللكترونية عن طريق انشاء مجلس، .2

 بسن تشريع ينص صراحة على أهميته وأطرافه ومجاالت عمله. 

املعني .3 للمؤسسات  اإللكترونية والتركيز على  إعداد خطة وطنية  الجرائم  املؤسسات وموظفيها وتطوير عملها وتحسين    بناء  ة بمكافحة  قدرات تلك 

 خدماتها. 

 حدوتوعية األ   اث باستخدام األجهزة اإللكترونية وبطرق التعامل املثلى مع وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية،حدتوعية األ  .4
 
  اث أيضا

 وكذلك توعية األسر بدورها االجتماعي في عصر تكنولوجيا املعلومات. ية التي تترتب على ارتكابهم للجرائم اإللكترونية،بالتبعات القانون

 مراجعة التشريعات الناظمة للجريمة اإللكترونية وتطويرها شريطة موائمتها مع غيرها من التشريعات العاملية املتقدمة.  .5
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وبث رسائل توعية عن موقف الشريعة   وتطويرها من خالل تضمينها معلومات تتعلق بأهمية الوعي بالجرائم اإللكترونية،مراجعة املناهج املدرسية  .6

املتاحة، االتصال  وسائل  عبر  اإللكترونية  الجرائم  من  التصدي    االسالمية  أجل  من  فيها  والعاملين  األوقاف  وزارة  دور  تفعيل  إلى  باإلضافة  هذا 

 للجريمة اإللكترونية.

 
ا
 جهود املكافحة على املستوى الدولي: :ثانيا

وقد بدأ تسويقه    في الواليات املتحدة على يد شركات تجارية خاصة بتكليف من الحكومة،  1960ظهر اإلنترنت كشبكة اعالم اجتماعي منذ العام  

   2009ومنذ العام    ،1990عام  
 
 وقد نشأ عن استخدام اإلنترنت الكثير من الجرائم،   على الشبكة العنكبوتية،  أصبح أكثر من ربع سكان العالم موصوال

 لذا باتت الحاجة ملحة لنشوء تعاون دولي من أجل مكافحة اإلرهاب السيبراني.

 ومن أبرز هذه الجهود:

 قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة .1

   القرارات من أجل مكافحة اإلرهاب السيبراني،  العديد من  1990أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ عام  
 
   ونشرت أيضا

 
ملنع الجرائم    دليال

 . 199455املتصلة بأجهزة الكمبيوتر ومكافحتها في عام 

( رقم  القرار  الشأن  هذا  في  العامة  الجمعية  أصدرتها  التي  القرارات  أهم  بتاريخ  121/56ومن  نظم    19/12/2001(  استخدام  بمكافحة  الخاص 

ساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات  إ ت اإلدارية الجنائية لتقنية املعلومات والذي يدعو الدول األعضاء عند وضع التشريعات الوطنية ملكافحة  املعلوما

الجريمة والعدالة االجتماعية، والقرار رقم ) منع  االعتبار عمل لجنة  تأخذ في  أن  بتاريخ  199/58إلى  بإنشاء ثقافة ع  30/1/2004(   من املية لأل املتعلق 

 وغيرها من القرارات التي توالت والتي لن يتسع املجال إلى ذكرها.  ،56السيبراني منالسيبراني ويدعو الدول األعضاء إلى التعاون وتعزيز ثقافة األ 

 التحاد الدولي لالتصالت .2

االتفاق على مبادئ مشتركة تفيد الحكومات   الحكومات في  والصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والبنية يعمل االتحاد على مساعدة 

ا لتعزيز األ 
 
 السيبراني العاملي يتضمن تحقيق سبعة أهداف هي: منالتحتية لالتصاالت. وقد وضع االتحاد الدولي لالتصاالت مخطط

ا   • وعاملي  ا  للتطبيق محلي   
 
قابال يكون  السيبرانية  التشريعات  نموذج  لتطوير  استراتيجيات  والدولية  وضع  الوطنية  القانونية  التدابير  مع  بالتوازي 

 املعتمدة. 

قة بجرائم اإلنترنت.قلوضع استراتيجيات لتهيئة األرضية الوطنية واأل •
ّ
 يمية املناسبة لوضع الهيكليات التنظيمية والسياسات املتعل

ا في موضوع معايير األ  •  ونظم تطبيقات البرامج واألنظمة.   منوضع استراتيجية لتحديد الحد األدنى املقبول عاملي 

 وضع استراتيجيات لوضع آلية عاملية للمراقبة واإلنذار والرد املبكر مع ضمان قيام التنسيق عبر الحدود.  •

لألفراد عبر وضع استراتيجيات إلنشاء نظام هوية رقمي عاملي وتطبيقه، وتحديد الهيكليات التنظيمية الالزمة لضمان االعتراف بالوثائق الرقمية   •

 الحدود الجغرافية. 

لتسهيل   • عاملية  استراتيجية  املجاالت   بناء  تطوير  جميع  وفي  القطاعات  مختلف  في  والدراية  املعرفة  لتعزيز  واملؤسسية  البشرية  القدرات 

 املعلوماتية. 

الدول • التعاون  أجل  املصلحة من  استراتيجي عاملي ألصحاب  إطار  اعتماد  إمكانية  بشأن  املشورة  في جميع تقديم  والتنسيق  والتعاون  والحوار  ي 

 .57املجاالت التي سبق ذكرها 

 اتفاقية املجلس األوروبي بشأن جرائم اإلنترنت   .3

العام   الكمبيوتر منذ  الدولي لجرائم  الطابع  األوروبي  املجلس  العام  1976اعتمد  الجريمة )1996. وفي  األوروبية ملشاكل  اللجنة  أنشأت   ،CDPC  )

العامين  لجنة خبراء   بين  اللجنة  السيبرانية. عملت  الجريمة  األوروبي في   2000و  1997للتعامل مع مشكلة  البرملان  اعتمدها  التي  االتفاقية  على مشروع 

 . 2010دولة بحلول العام  30. وتم التصديق على االتفاقية من قبل 2001الجزء الثاني من جلسته العامة في شهر نيسان/أبريل 

اإلنترنت هي املعاهدة الدولية األولى التي تسعى ملعالجة الجرائم املتعلقة بالكمبيوتر واإلنترنت عبر التنسيق بين القوانين الوطنية  إن اتفاقية جرائم  

 .58وقوانين الدول األخرى 

 وقد حضت االتفاقية على تحقيق األهداف التالية: 

 
 . 74االردن،ص-الجريمة املعلوماتية ،دار الثقافة،عمان-،جرائم الحاسوب واإلنترنت2004أحمد أمين أحمد الشوابكة، 55
 . 4لبنان،ص-2013،كانون الثاني/ 83حقائق وتحديات،مجلة الدفاع الوطني اللبناني،العدد -،املعاهدات الدولية لالنترنت2013رج لبكي، جو  56
 . 4جورج لبكي،املرجع السابق،ص 57
 . 4جورج لبكي،املرجع السابق،ص 58
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 ئم اإللكترونية.توحيد عناصر القانون الجزائي املحلي مع األحكام املتعلقة بالجرا  •

•  
 
 بواسطة الكمبيوتر.  توفير االجراءات القانونية الالزمة للتحري ومالحقة الجرائم املرتكبة إلكترونيا

 تعيين نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.  •

 زنة على الكمبيوتر.الحفاظ بشكل سريع على البيانات املخّزنة على أجهزة الكمبيوتر وحفظها واإلفصاح الجزئي عن حركة هذه البيانات املخ •

 جمع معلومات عن حركة البيانات وعن إمكان وجود تدّخل في محتواها.  •

 
 
 املبادئ العامة املتعلقة بالتعاون الدولي في املواضيع التالية: وتتضمن االتفاقية أيضا

 تسليم املجرمين.  •

 املساعدة الدولية املتبادلة.  •

 إعطاء املعلومات بصورة آلية. •

 الوالية القضائية على أي جريمة.إنشاء  •

 املساعدة املتبادلة في جمع حركة املعلومات واعتراضها. •

 اإلجراءات املتعلقة بطلبات املساعدة املتبادلة في غياب االتفاقات الدولية.  •

 ولن يتسع املقام لعرض كل الجهود الدولية التي بذلت في هذا املجال،لذا سنكتفي بهذا القدر.

وذلك بسبب العقبات التي   على املستوى الوطني أو الدولي إال أن اإلرهاب السيبراني مازال يتنامى بازدياد،   لجهود التي بذلت سواء  وبالرغم من كل ا 

 وهذا ما سنتعرض إليه في الفرع التالي.  تحد من جهود املكافحة،

 العقبات التي تحد من جهود املكافحة : الفرع الثاني

لذا سنكتفي بالوقوف   ولن يتسع املقام للتعرف عليها بشكل كامل، ومتنوعة، مكافحة جريمة اإلرهاب السيبراني متعددة،إن العقبات التي تحد من 

 على أهمها: 

 زيادة معدل النمو السكاني وسرعة انتشار اإلنترنت: .1

وزيادة عدد األجهزة التي توفر خدمة   تخدمين،وزيادة عدد املس  وسرعة انتشار اإلنترنت،  إن زيادة معدل النمو السكاني وخاصة في الدول النامية،

 . 59وخاصة الجرائم االقتصادية وزيادة معدل نمو الجريمة، الوصول إلى اإلنترنت أدت إلى زيادة عدد ضحايا اإلرهاب السيبراني،

 السيبراني:عدم استجابة التشريعات الدولية للمتطلبات الجديدة للتعاون الدولي الالزم ملكافحة اإلرهاب   .2

األ االتفاقيات  بعض  وجود  التي  قلرغم  أوروبا  مجلس  كاتفاقية  السيبرانية  الجريمة  مكافحة  مجال  في  بودابست،   2001عام  أبرمتيمية   في 

سبب االختالفات  ا تشريعات مجزأة بأنهإال    يمية،قلوغيرها من االتفاقيات األ  2018عام    أبرمتواالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي  

االتفاقيات  إليها وفي محتوى تلك  املنضمين  الدول األعضاء  إطار قانوني عاملي ملكافحة    ،60في نطاق  إلى وضع  الدولي بحاجة ماسة  املجتمع  لذلك فإن 

  يا الجديدة كالحوسبة السحابية، والسيما ملواجهة التحديات الجديدة الناشئة عن التكنولوج الجريمة السيبرانية التي تتزايد خطورتها مع مرور الوقت،

 .61وأن يقرر هذا االطار )االتفاقية العاملية( تحت رعاية االمم املتحدة والعمالت الرقمية املشفرة، شياء،وانترنت األ  والذكاء االصطناعي،

 التمسك بحق الخصوصية والسيادة الوطنية: .3

أحيانا الدولة  وسيادة  االنسان  خصوصية  باحترام  التمسك  يكون  مكافحة   أمامعقبة    قد  أجل  من  الالزمة  والبيانات  املعلومات  على  الحصول 

السيبراني، والشركات وبين    اإلرهاب  األفراد  الوطنية وحماية حقوق  السيادة  احترام  بين  التوازن  تحقيق  إلى  تسعى جاهدة  أن  الدول  يجب على  لذلك 

 . 62القضائية والتعاون في مجال إنفاذ القانون  تحسين إجراءات املساعدة  تيسير التحقيقات وتحسين كفاءة الحصول على األدلة من خالل

 

 

 
 . 340،البند 74ا رقم الذي قدم للجمعية العامة في دورته  2019تقرير االمين العام لالمم املتحدة لعام  59
 . 154عبدالفتاح بيومي حجازي،املرجع السابق،ص 60
 . 69،املرجع السابق،البند 2019تقرير االمين العام لالمم املتحدة لعام  61
فقيه،  62 ال2018هانيا  القانونية،الجامعة  املعلوماتية  مركز  البيبليوغرافيا،  القاعدة  في  املعلوماتية،منشور  الخصوصية  في  الحق  العزيز   3لبنانية،بيروت،ص،حمأية  عبد  ؛نادر 

اللبناني،عدد  2007شافي، الجيش  الوطني،مجلة  الدولة واألمن  الشخصية ومراعاة مصلحة  الحريات  احترام  في 2015،بيروت؛شيماء عطاهللا، 263،بين  الخصوصية  في  الحق  ،تراجع 

 . 501،السنة الثالثة،ص 10ية العاملية،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،العدد مواجهة االتصاالت اإللكترونية،املؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون الكويت
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 أ وتكون    ،للغايةإن تنفيذ طلبات التعاون الدولي التي ترسل في اطار معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة بطيئة  
 
غير قابلة للتطبيق بسبب   حيانا

 
 
مما يدفع الشركات    والتكاليف املرتبطة بتخزينها،  من املعلومات املتداولة على مستوى العالم،للكم الهائل    سرعة التخلص من البيانات الرقمية نظرا

 . 63إلى عدم االحتفاظ بالبيانات إال ملدة ال تزيد عما هو ضروري ألعمالها 

يقوم بها في   م إلى افعال صغيرة،ويقس  وعابر للحدود،  ن السلوك االجرامي املرتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستمر التغيير والتكيف،إ  .4

املنظمة  أحدكثير من االحيان مجرمون مختلفون يؤدي كل منهم دورا و  إطار  في  الجريمة وتطورها،  ،اإلجرامية ا  إلى زيادة تعقيد  ويوفر    مما يؤدي 

ذا كانت الجريمة موزعة على إ ألن بعض مكونات الجريمة قد ال تشكل جرائم جنائية في بعض الواليات القضائية خاصة    حماية أوسع للمجرمين،

 واليات قضائية متعددة. 

السيبرانية على اسغالل مواطن الضعف في نظم العدالة الوطنية،ب .5 التي تستخدم التكنولوجيا  ل  وال يقتصر اثر االستفادة من الشبكات املوزعة 

 هو 
 
 .64يمية للدول وسيادتها إلى اداة تستخدم ضدها قلالوالية األ يحول أيضا

وهل   ال،  أموهل هي متاحة لالطالع عليها    يتطلب معرفة مكان وجودها،  األمرألن هذا    صعوبة الحصول على املعلومات املطلوبة من الدول االخرى، .6

إلى حد كبير على نوع    م ال،أ هي في شكل مفهوم   التي قد يخزن بعضها على مدى طويل،فهذا كله يعتمد  الحاسوبية  البيانات  أو  بينما   املعلومات 

هذا باإلضافة إلى أن عمل شركات االتصال يمتد إلى أكثر من دولة ويخضع لقوانين وطنية   يحذف البعض االخر كبيانات حركة املرور بوتيرة أسرع،

 .65خرى أ و حفظها تختلف من دولة إلى الذي يجعل الية الوصول إلى البيانات أ  األمر، أو اقيليمية

الدول، .7 العديد من  في  قوانين موضوعية وطنية  باستخدام  عدم وجود  الصلة  ذات  الجرمية  األفعال  واالتصاالت،  لتجريم  املعلومات   تكنولوجيا 

 . 66والتي تشكل أساسا للتعاون الدولي من خالل االعتراف املتبادل بهذه الجرائم

تكنولوجيا   كفايةعدم   .8 في  الالزمة  املهنية  املهارات  ذات  الكوادر  توافر  وعدم  الرقمية،  التحقيقات  إلجراء  الالزمة  التقنية  القدرات  أو  االمكانات 

 
 
الفقيرة، نظرا العالم  العديد من دول  الكوادر في  القدرة على تدريب هذه  املادية لديها،  املعلومات واالتصاالت وعدم  االمكانات  وتقاعس    لضعف 

 . 67الدول املتقدمة الغنية عن مساعدتها من أجل تطوير قدراتها التقنية والبشرية وخاصة العاملين في مجال انفاذ القوانين الوطنية

الجهود التي   أمامضعف سيادة القانون في بعض الدول وخاصة الدول التي تقوم بإيواء مرتكبي الجرائم السيبرانية مما يشكل عقبة عابرة للحدود   .9

 . 68تبذل ملكافحة هذه الجريمة 

حجة أن االبالغ عن هذه الجرائم يؤدي إلى  عدم قيام الكثير من األفراد واملؤسسات املجني عليها بالتبليغ عن جرائم املعلوماتية ومثال ذلك البنوك ب .10

 .69تراجع ثقة العمالء فيها

 عدم توافر اإلرادة السياسية لدى بعض الدول ملكافحة هذه الجريمة من أجل تحقيق بعض املصالح وخاصة االقتصادية. .11

الدول  .12 من  كثير  في  واملالحقة  املراقبة  أجهزة  بين  التعاون  الرتكاب    70نقص  نظرا  واملحاكمة  والتحقيق  باملالحقة  املختصة  الجهة  تحديد  وصعوبة 

ة الجريمة السيبرانية من خارج حدود الدولة،خاصة وأن بعض الدول تعتقد أن إجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة قد تمس بسيادتها الوطني

 .71أو حقوق أفرادها 

العقب .13 التحديد فإن  االردن على وجه  في  املشروعة وحسب وأما  املعلومات لألغراض غير  التي تحد من مكافحة استخدام تكنولوجيا  الرئيسية  ات 

الجهة األردنية املختصة إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها رقم ) التي تضمنها تقرير االمين العام لألمم    2019(عام74الورقة التي قدمتها 

 (فهي: 176املتحدة في البند رقم)

 د برمجيات وبرامج مجانية تخفي هويات املستخدمين وتجعل من الصعب تعقبهم وكشفهم.وجو  •

 
 . 289األردن،ص-،دار وائل،عمان1،جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت،ط2001؛اسامة احمد مناعسة وآخرون ، 78موزة املزروعي،املرجع السابق،ص 63
 . 63تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند  64
 . 65تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند  65

66 Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p7. 
67 central online AMA merchant  money laundering in a cyberlaundering age including COMET:-deficiencies in regulations for anti D: Schwartz.

enforcement tool, M. alowa state university, 2009, p47-65لوم التربوية،املجلد  ،اإلرهاب في العصر الرقمي،املجلة الدولية للبحوث في الع2018وجمال علي دهشان،  ؛

 . 9-2البحرين ،ص -وزارة الداخلية-،الجرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها،االكاديمية امللكية للشرطة2010األول،العدد الثالث؛و د.محمد علي قطب، 

 /و. 394تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند  68
 . 47مصر،ص -كمبيوترية في املواد الجنائية،دراسة مقارنة،جامعة أسيوط،حجية املخرجات ال1999هاللي عبد االه احمد، 69

70  Elena Chernrnko, Oleg demidov, Fyodor lukyanov,"Increasing International Cooperation in Cybersecurity and Adapting Cyber Norms",  from 

International Institutions and Global Governance Program,2018 
71 Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p3. 
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األدوات   • باستخدام  املعرفة  اكتساب  وإمكانية  الحصول عليها  املعلومات وسهولة  من مواقع مجانية    اإلجراميةتوافر  استخدامها  في  والخبرة 

 عديدة على مواقع الشبكة العاملية. 

   الشبكة الخفية التي تشكل •
 
 خصبا

 
بسبب استخدام  ،  الذي يجعل عملية رصد هذه املواقع ومراقبتها صعبة  األمرلألعمال غير املشروعة    مرتعا

 التشفير ملنع كشف هوية املستخدمين.

التي تقع في عدة دول  • السيبرانية   ،  بطئ االجراءات وتبادل املعلومات في قضايا الجرائم 
 
السيبرانية تتطلب سرعة    علما جراءات اإل بأن الجريمة 

 واملعالجة قبل محو االدلة. 

 وعدم تعاونها بخصوص تبادل املعلومات مع أجهزة انفاذ القانون. ، عدم تجاوب بعض منصات التواصل االجتماعية •

 القدرات من خالل برامج تدريبية دولية وتبادل الخبرات مع الدول املتقدمة في مسائل الجريمة السيبرانية.  بناء  الحاجة املاسة إلى  •

 : الخاتمة 

 وتنا  ومخاطره في املبحث األول،   وأسبابه،  وسماته،   تناولت هذه الدراسة اإلرهاب السيبراني من حيث تعريفه،
 
اإلرهاب السيبراني   وسائل   ولت أيضا

 والجهود التي بذلت ملكافحته والعقبات التي تحد من ذلك في املبحث الثاني.

 :النتائج 

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

 كنولوجيا املعلومات. تعد جريمة اإلرهاب السيبراني من الجرائم املستحدثة والتي نشأت بعد التطور املتسارع الذي طرأ على وسائل االتصال وت .1

 من أهم العوامل التي تدفع الجناة للقيام بجريمة اإلرهاب السيبراني هو سهولة ارتكابها وصعوبة رقابة ومالحقة الجناة. .2

 مما يصعب معه تحديد الدولة املختصة باملالحقة والتحقيق واملحاكمة.  جريمة اإلرهاب السيبراني جريمة عابرة للحدود والقارات، .3

 صعوبة اث .4
 
 لسهولة محو االدلة.  بات هذه الجريمة نظرا

5.  
 
 من اهتزاز ثقة العمالء بها. قلة األفراد واملؤسسات التي تقوم باإلبالغ عن هذه الجريمة خوفا

 ضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة.  .6

 املختصة باملراقبة واملالحقة في دول كثيرة. األمنيةنقص املعدات والخبرة لدى األجهزة  .7

 : التوصيات

 على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي: بناء  و 

يمية  قللقد باتت الحاجة ماسة إلى وضع اتفاقية دولية وقوانين موضوعية وإجرائية وطنية  ملكافحة هذه اآلفة ويمكن االستفادة من االتفاقيات األ .1

واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات   ،2001عت في هذا املجال كاتفاقية مجلس أوروبا املتعلقة بالجريمة السيبرانية لعام  التي وض

واأل أ بشرط    ،2013لعام   األفراد  خصوصية  يحمي  الذي  بالقدر  إال  اإلنترنت  شبكة  إلى  الدخول  حظر  القوانين  هذه  تتضمن  ال  القومي   منن 

 إلرهاب. ومكافحة ا 

الدول   .2 الحصول  أ على  التحقيقات وتحسين كفاءة  األفراد وبين تيسير  الوطنية وحماية حقوق  السيادة  احترام  بين  التوازن  ن تحرص على تحقيق 

 على األدلة من خالل تحسين إجراءات املساعدة القضائية والتعاون في مجال انفاذ القانون. 

القضائ .3 املساعدة  أن تسرع اجراءات  الدول  التي تقع في عدة دول،على  السيبراني  اإلرهاب  املعلومات في قضايا  السيبرانية   ية وتبادل  الجريمة  ألن 

 تتطلب سرعة االجراءات قبل محو األدلة. 

الئم  تت  على الدول القيام بالتحديث الفوري للقوانين املوجودة  إن لم تضع قوانين جديدة تتعلق بمكافحة جرائم تقنية املعلومات واالتصاالت لكي .4

 مع التكنولوجيا الجديدة .

 صرامة.  أقلعلى الدول اعتماد معيار موحد ملكافحة اإلرهاب السيبراني ملنع املجرمين من استغالل الدول التي لديها قوانين  .5

 ث التقنيات في هذا املجال.أحدتوظيف محققين يمتلكون معرفة تقنية عالية وقادرين على مواكبة  .6

الدولة املعنية وتبني استراتيجيات توعوي .7 الوقاية منه ومكافحته عن طريق أجهزة  السيبراني وسبل  ة على  نشر الثقافة الرقمية للتعريف باإلرهاب 

 ة األفراد واملجتمعات من مخاطر اإلرهاب السيبراني وال سيما فئة الشباب . يمي تهدف إلى حمايقلاملستوى املحلي واأل

إلى تبادل الخبرات  مساعدة الدول املتقدمة الغنية للدول النامية الفقيرة باملوارد املالية والتقنيات الالزمة ملكافحة اإلرهاب السيبراني هذا باإلضافة   .8

 الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب السيبراني. 
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Abstract: The crime of cyber terrorism has appeared following the rapid developments in digital technology and 
the Internet, which have enabled many individuals and groups to carry out terrorist acts and facilitated the 
operations, promotion, and financing of these groups to commit various forms of crimes, such as drug trafficking, 
spreading pornographic movies, and accessing Web Sites, without authorization from their owners, to access data 
or to destroy it.  
The electronic terrorism crime has become a dangerous phenomenon that transcends frontiers and continents 
and threatens a large portion of world population because the perpetrators resort to different means and 
methods in committing that crime. This necessitates that all countries make more efforts to combat this crime 
and reduce its hazards. However, the efforts exerted at the national and international levels have not so far been 
sufficient due to a number of obstacles that limit the efficiency of these efforts, such as the lack of agreement 
among states on the acts that constitute a crime of international terrorism and the lack of expertise on the side of 
enforcement agencies that control and trace the perpetrators in some countries. 
This study concludes with a number of recommendations, most importantly to enhance the international 
cooperation in the field of combating crime and the need for capacity building of human resources, with 
appropriate equipment, to be able to control and trace criminals. 
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