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شكر وتقدير
   يشــرفي بــأن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز ويل العهــد نائــب رئيــس جملــس الــوزراء وزيـــر الداخليـــة حفظــه اهلل لتوجيهاتــه الكرميــة 
باملشــاركة يف هــذه املســابقة والهتمامــه مبركــز املعلومــات الوطــي حــى وصــل إيل املكانــة الــي 
تليــق بــه بــن أقرانــه مــن مراكــز املعلومــات يف العــامل، وأن يكــون حاضــراً يف املســابقات الدوليــة 

واإلقليميــة بتحقيــق املنافســة والتميــز يف كافــة جمــاالت تكنلوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 
    والشــكر موصــول لصاحــب الســمو األمــر د. بنــدر بــن عبــداهلل املشــاري ال ســعود مســاعد 
وزيــر الداخليــة للشــئون التقنيــة ولســعادة مديــر عــام مركــز املعلومــات الوطــي اللــواء د. طــارق بــن 
عبــداهلل الشــدي ملتابعتهمــا احلثيثــة ودعمهمــا املســتمر باإلرشــاد وخماطبــة جهــات االختصــاص 

للتعــاون مــع فريــق البحــث.
    كما نتقدم بالشكر إيل هيئة التحكيم الي اختارت هذا البحث من ضمن البحوث الفائزة 
جبائــزة األمــر نايــف بــن عبدالعزيــز للبحــوث األمنيــة للعــام 2015م. ويتواصــل الشــكر ايل األمانــة 
العامــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الــي نظمــت اعمــال املســابقة ومنحــت اجلائــزة ملركــز 

املعلومــات الوطــي بــوزارة الداخليــة نتيجــة لفــوزه باملركــز الثــاين للجهــات االعتباريــة. 
كمــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر ايضــاً لــكل مــن ســاهم يف إعــداد وإجنــاز هــذا البحــث بعنــوان 
»واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة وكيفيــة مكافحتهــا بــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة« والــذي 
مت إعــداده مــن قبــل اإلدارة العامــة لألحبــاث واالستشــارات وخنــص بالشــكر فريــق البحــث املكــون 

مــن:
دكتور/ سليمان مصطفي حممد أبكر    الباحث الرئيسي ورئيس فريق البحث

االستاذ/ عبدالرمحن بن علي احلمدي      عضو الفريق

االستاذ/ عبداهلل بن حممد بن جريس       عضو الفريق
والشكر هلل أواًل واخراً على توفيقه وامتنانه.

                                                                        مدير اإلدارة العامة لألبحاث واالستشارات
                                                  المهندس/ عبداهلل بن ناصر الغنام
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امللخص:

تنــاول البحــث واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة وكيفيــة مكافحتهــا بــدول جملــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة. وذلــك بتغطيــة مجيــع احملــاور االسرتشــادية ملرجعيــة البحــث. ومتثلــت مشــكلة 
البحــث يف االرتفــاع املســتمر حلجــم اجلرميــة اإللكرتونيــة بــدول جملــس التعــاون وأثرهــا يف زيــادة 
اخلســائر املاليــة وفقــدان الثقــة يف بعــض املعامــالت اإللكرتونيــة ممــا قــد ينعكــس ســلباً علــى النمــو 

االقتصــادي واالســتقرار األمــي والســالم االجتماعــي.
مت دراســة واقــع  اجلرميــة اإللكرتونيــة ومكافحتهــا بــدول اجمللــس مــع الرتكيــز علــى اململكــة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر مــن خــالل عقــد ورش عمــل وخماطبــات 
رمسيــة لإلجابــة علــى اســتبانة اشــتملت علــى جمموعــة مــن األســئلة يف ثالثــة عشــر حمــوراً وعمــل 
مقارنــة بــن اإلحصائيــات الرمسيــة واإلحصائيــات الــواردة مــن شــركة كاســرب ســكاي املتخصصــة يف 
أمــن املعلومــات، وبعــد حتليــل النتائــج مت تقليــص احملــاور إىل ســبع حمــاور أساســية ملكافحــة اجلرميــة 
اإللكرتونية وهي: 1. التشخيصية 2. التوعوية 3. التشريعية 4. التقنية 5. التنظيمية 6.  بناء 

القــدرات  7. التعــاون الــدويل.

وأيضاً مت تناول أفضل املمارسات العاملية يف مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، ومت تقدمي مقرتح 
اخلليجــي 2024-2015  التعــاون  بــدول جملــس  اإللكرتونيــة  اجلرائــم  الســرتاتيجية مكافحــة 
اشــتملت علــى منطلقــات ورســالة ورؤيــة وأهــداف مــع حتديــد جمموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة 
وجهــات املنفــذة هلــا وأســاليب قياســها كوســائل للتنفيــذ االســرتاتيجية. وخلــص البحــث إىل تقــدمي 
جمموعــة مــن النتائــج والتوصيــات وتقــدمي خطــة عمــل قابلــة للتنفيــذ مشلــت احملــاور االساســية كمــا 
تضمنــت جمموعــة مــن آليــات التنفيــذ بــكل حمــور مصحوبــة  جبهــات التنفيــذ مــع بيــان الســلبيات 

واالجيابيــات لــكل آليــة.
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Abstract: (امللخص باإلنجليزي)
The research covers Cybercrime as a phenomenon, and the means of preventing 

within the GCC member states, by addressing all guiding themes of the research 
references. The problem of the research highlights the ever-growing size of Cyber-
crime within the GCC countries and its impact of increasing financial losses and los-
ing trust in some electronic transactions; which in turn negatively affects economic 
growth, security and stability, as well as social peace.

The Cybercrime and the means of its prevention have been studied, in GCC with 
particular focus on Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Qatar. This 
has been done by conducting workshops and official correspondences for answer-
ing a questionnaire that included questions falling into 13 aspect categories. In ad-
dition, a comparison has been done between official statistics and those received 
from Kaspersky Lab, the well-known information security company. Upon analyzing 
the results, the questionnaire aspects have been narrowed down to 7 main aspect 
categories of Cybercrime prevention. The aspect categories are as follows: 

1. Diagnostics

2. Awareness

3. Legislative

4. Technological

5. Organizational

6. Skill-set building

7. International cooperation

Moreover, the research highlights the international best practices in the domain of 
Cybercrime prevention. The research also offers a proposal for the Cybercrime Pre-
vention Strategy 2015 – 2024 that comprises purposes, mission, vision, and goals. 
This is presented along with a set of executable programs, entities, and their mea-
suring standards, as tools for strategic implementation.

The research concludes by presenting results and recommendations, as well as 
an executable plan that covers the main aspects. The plan also includes mechanisms 
for each aspect, the entities responsible for implementation, and the advantages and 
disadvantages characteristics (pros and cons) of each and every mechanism.
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1. الفصل األول

مقدمة

 1.1 مرجعية البحث
اســتجابًة لدعــوة األمانــة العامــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة للمشــاركة يف جائــزة 
»اجلرميــة  عنواهنــا  والــي كان   ،2015 للعــام  األمنيــة  للبحــوث  عبدالعزيــز  بــن  نايــف  األمــر 
اإللكرتونيــة يف اجملتمــع اخلليجــي وكيفيــة مواجهتهــا«، يســر مركــز املعلومــات الوطــي املشــاركة هبــذا 
البحــث والــذي ركــز علــى دراســة واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون، وبالتحديــد 
علــى الــدول األكثــر مواجهــًة للتهديــدات وهــي : )اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة ودولــة قطــر(، وذلــك حبســب اإلحصائيــات املنشــورة.

1.2 مدخل البحث
Information and Communi- )شــكَّل تطــور تطبيقــات تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت 

cations Technology )ICT((  واســتخدام الشــبكة العامليــة )WWW( ثــورًة كــربى يف جمــال 
االتصــاالت الرقميــة والــي شــهدت حتــواًل كبــرًا خــالل العقــد احلــايل، حيــث وفــرت الكثــر مــن 
اخلدمــات والتطبيقــات الــي مــن شــأهنا تســهيل األعمــال يف مجيــع مناحــي احليــاة، متجــاوزًة مجيــع 
احلــدود املكانيــة والزمانيــة. وقــد ترتــب علــى هــذا التطــور الكثــر مــن التحديــات يف اســتخدام 
علــى  التعــدي  األنفــس، يف  مــن ضعفــاء  اســتغالهلا،  والتطبيقــات، حيــث مت  اخلدمــات  هــذه 
اخلصوصيات وارتكاب اجلرائم اإللكرتونية املختلفة، وأورث ذلك الكثر من القلق والتساؤالت 

حــول موثوقيــة هــذه التطبيقــات واســتخداماهتا اآلمنــة.
ومثــل هــذا التوســع اهلائــل للتقنيــة املعلوماتيــة اإللكرتونيــة، والتطــور املذهــل يف أســاليبها 
قويــة  قانونيــة  نظاميــة  محايــة  إىل  حيتــاج  هلــا،  املســتخدمن  مــن  الكبــرة  واألعــداد  وخدماهتــا، 
وتضمــن  وأمواهلــم،  وخصوصيتهــم  حقوقهــم  التقنيــة  هــذه  مــع  للمتعاملــن  تكفــل  وواضحــة، 

ومصاحلهــا)1(. أمنهــا  للمجتمعــات 
إن أســاليب اجلرميــة وأدواهتــا تتغــر مــع تطــور التقنيــة يف جمــال التطبيقــات اإللكرتونيــة، فهــي 
علــى الرغــم مــن آثارهــا اإلجيابيــة إال أن هلــا العديــد مــن الســلبيات يف حالــة اســتخدامها بشــكل 
خاطــئ، ممــا يتيــح للمجــرم فرصــة اســتغالهلا يف نيــل مــا يصبــو إليــه مــن خــراب ودمــار. وقــد أدى 
التطــور اهلائــل يف هــذا اجملــال إىل ظهــور مهــن ومهــارات جديــدة ترتــب عليهــا حــدوث حتــول كبــر 
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يف طريقــة التعامــل مــع البيانــات واملعلومــات والصــور املرئيــة، خاصــة مــع وجــود االنرتنــت وتقنيــات 
األجهــزة الذكيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، والــي ســببت اضطرابًــا يف أنســاق األعمــال 
التقليديــة وهتديــًدا للمهــن القائمــة. ممــا أدى إىل ظهــور اجلرميــة اإللكرتونيــة، الــي تُعــد مــن اجلرائــم 
املســتحدثة علــى املســتوى العاملــي، ويصعــب تتبــع القائمــن علــى تلــك اجلرائــم لصعوبــة معرفــة 
هوياهتــم، وصعوبــة حتديــد مــكان وزمــان تلــك اجلرائــم. باإلضافــة إىل البيئــة الرقميــةـ ـــ الغــر ملموســة 

ــــ للجرميــة اإللكرتونيــة والــي ميكــن  طمســها والعبــث هبــا ممــا يعقــد اكتشــافها.
وتتنوع هذه اجلرائم بتنوع أدواهتا ودوافعها، فمنها ما يتعلق بالدول واملؤسسات كالسرقات 
املاليــة وغســيل األمــوال وتســريب املعلومــات الســرية والتزويــر وتعطيــل األعمــال، ومنهــا مــا يتعلــق 
مباشــرة باألفــراد كهتــك األعــراض والســب والشــتم واإلجتــار بالبشــر وغرهــا؛ لذلــك تعتــرب اجلرميــة 
اإللكرتونية من العوامل املهددة لألمن السياســي واالقتصادي واالجتماعي للدول مما يســتدعي 
تنســيق اخلطــط واجلهــود الوطنيــة واخلليجيــة والدوليــة ملكافحتهــا بصــورة فاعلــة. فاألمــن يف عصــر 
العوملــة يتطلــب مؤسســات أمنيــة مصممــة للتعامــل مــع التغــر الســريع، وترتكــز علــى اإلبــداع 
والشــفافية وإرضــاء اجملتمــع بأســره، مؤسســات مثابــرة علــى تصميــم ذاهتــا ملواجهــة املســتجدات 
الســريعة، األمــر الــذي يوجــب توحيــد اجلهــود والتخطيــط اجليــد والعمــل الــدؤوب بــروح الفريــق 

الواحــد كل يف موقعــه للوقــوف يف وجــه التحديــات، ألن الوقايــة خــر مــن العــالج )2(.
ويعــد تعزيــز األمــن الســيرباين ومحايــة البنيــة التحتيــة احلامســة للمعلومــات عنصريــن أساســن يف 
أمــن كل أمــة ورفاههــا االقتصــادي. وأصبــح تعزيــز أمــان االنرتنــت )ومحايــة مســتخدمي االنرتنــت( 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن تنميــة اخلدمــات اجلديــدة ومــن السياســات احلكوميــة. وميثــل هــذا علــى 
بــه الســلطات احلكوميــة  املســتوى الوطــي، مســؤولية مشــرتكة تتطلــب عمــاًل منســقاً تضطلــع 
هلــا،  والتصــدي  ملواجهتهــا،  والتأهــب  احلــوادث،  أجــل درع  مــن  واملواطنــون  اخلــاص  والقطــاع 
والتعايف من أثارها. ويســتدعي هذا على املســتوى اإلقليمي والدويل تعاوناً وتنســيقاً مع الشــركاء 
املعنين. ولذا يقتضي صوغ وتنفيذ إطار واســرتاتيجية وطنين لألمن الســيرباين اتباع هنج شــامل 

.)3(

إن اجلرائم اإللكرتونية يف ازدياد مستمر عاملًيا وبشكل أسرع يف دول اخلليج، نظراً الرتفاع 
نســبة مســتخدمي االنرتنــت واألجهــزة النقالــة والذكيــة باجملتمــع اخلليجــي. » وتشــر اإلحصائيــات 
إىل تعــرض 1800 منظمــة ومؤسســة يف الشــرق األوســط ومنطقــة اخلليــج لعمليــات جتســس عــرب 
االنرتنــت خــالل عامــي 2013 و2014، وأن 132 مليــون هجمــة وفروســات اســتهدفت 
أجهــزة كمبيوتــر وهواتــف ذكيــة يف املنطقــة خــالل 2013 )4(.  ويف دراســة لشــركة كاسربســكي 
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أشــارت إىل أن اإلمارات احتلت طليعة دول الشــرق األوســط األكثر اســتهدافًا وعرضًة للجرائم 
املاليــة اإللكرتونيــة ب 38.8%، وج��اءت ال�ص��عودية ثاني��ة ب29.31% وم�ص��ر ثالث��ة ب %10.16 
وقطــر رابعــة ب 9.64% والكويــت خامســة الرتتيــب ب 6.29% ،كمــا أشــار التقريــر إىل أن 
الشــرق األوســط تعــرض إىل أقــل مــن 1% مــن إمجــايل احملــاوالت املســجلة يف العــامل الرتــكاب 
جرائــم ماليــة عــرب الطــرق اإللكرتونيــة وتكنولوجيــا املعلومــات لعــام  2013 )5(، ويف 2012 
ذكــرت إحصائيــات أن 850 مليــون دوالر هــي خســائر دول اخلليــج جــراء اجلرائــم املعلوماتيــة، 
ويف 2013 ذكــرت اإلحصائيــات أن مبلــغ اخلســائر يف دول اخلليــج جتــاوز الـــ 900 مليــون 
دوالر، وكشــفت شــركة ســيمانتيك أيًضــا يف تقريرهــا الــدوري للعــام 2013 أن خســائر اجلرائــم 
املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية بلغــت حــواىل 527 مليــون دوالر)6(. وقــد ســجلت كل 
مــن الســعودية واإلمــارات أعلــى مســتوى لتهديــدات الربجميــات اخلبيثــة يف منطقــة الشــرق األوســط 
خــالل العــام 2013، حيــث ســجلت الســعودية اإلصابــة بـــ 11.01 مليــون حالــة يف حــن 
ســجلت اإلمــارات اإلصابــة بـــ 10.26 مليــون حالــة وذلــك خــالل املــدة الزمنيــة مــا بــن شــهر 

يونيــو 2013 ومايــو 2014)7( .

الــي  اإللكرتونيــة  اهلجمــات  إىل  باإلضافــة  املتالحقــة،  واخلســائر  اإلحصائيــات  هــذه  إن 
تعرضــت هلــا شــركة أرامكــو باململكــة العربيــة الســعودية وشــركة رأس الغــاز بقطــر يف عــام 2012، 

لتؤكــد أمهيــة وضــرورة التحــرك العاجــل بــدول اجمللــس ملواجهــة هــذه التحديــات واملخاطــر.

1.3 أهداف البحث
	.بيان واقع اجلرمية اإللكرتونية يف دول جملس التعاون اخلليجي وآثارها
	.نشر ورفع مستوى الوعي خبطر اجلرائم االلكرتونية
	 وضــع خطــة اســرتاتيجية لــدول جملــس التعــاون  ملواجهــة اجلرميــة اإللكرتونيــة تــؤدي

لبنــاء الثقــة واألمــن يف اســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت.
	.تطبيق احلكومة اإللكرتونية والذكية يف بيئة معلوماتية آمنة

1.4 حدود البحث
يتنــاول البحــث واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة بــدول جملــس التعــاون اخلليجــي، مــع الرتكيــز علــى 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة لدورمها الرائد يف جمال التعامالت اإللكرتونية 
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وحلجــم انتشــار اجلرميــة اإللكرتونيــة فيهمــا، باإلضافــة إىل دولــة قطــر ملعاناهتــا باهلجمــات املتعلقــة 
بالغــاز واإلعــالم.

1.5 تساؤالت البحث
     للوصــول إىل نتائــج موضوعيــة حتقــق أهــداف البحــث، مت طــرح بعــض التســاؤالت علــى 

النحــو التــايل:
	 مــا هــي املخاطــر والتهديــدات الــي تواجــه أمــن وســالمة التعامــالت اإللكرتونيــة

بــدول جملــس التعــاون اخلليجــي؟
	ما هو واقع اجلرمية اإللكرتونية ومكافحتها بدول اجمللس؟
	ما هو أثر انتشار اجلرمية اإللكرتونية على اجملتمع اخلليجي؟
	 والتشــريعية واإلداريــة  والفنيــة  والتوعويــة  )التشــخيصية  التدابــر  فعاليــة  مــدى  مــا 

اجمللــس؟ دول  يف  اإللكرتونيــة  للتهديــدات  التصــدي  يف  حاليــاً  املتبعــة  والتنظيميــة( 
	ما هي اخلطط والربامج املطلوبة ملواجهة اجلرائم اإللكرتونية بدول اجمللس؟

1.6 مشكلة البحث
مكافحــة اجلرميــة واحلــد مــن انتشــارها مســؤولية احلكومــات وهــي مقيــاس لرقــي اجملتمعــات 
كمــا تتطلــب املكافحــة آليــات وقوانــن وتقنيــات، فبقــدر مــا تكــون اآلليــات متطــورة بقــدر مــا 
حتقــق الغايــات الــي ُوجــدت مــن أجلهــا، وعليــه فــإن اجلرميــة اإللكرتونيــة يف تطــور مســتمر، مــن 
خــالل قيــام اجملرمــن اإللكرتونيــن باســتخدام التقنيــة كوســيلة وأســلوب الرتــكاب جرائمهــم، 
األمــر الــذي يوجــب علــى احلكومــات دراســة هــذه الظاهــرة بعمــق ملعرفــة مــدي مــا وصلــت إليهــا 
يف مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام الوســائل التقنيــة ذاهتــا ملواجهــة 
هــذه اجلرائــم ومرتكبيهــا، والوقــوف علــى مــدى كفايــة اآلليــات املســتخدمة يف ذلــك، فعلــى ســبيل 
املثــال: مــدى كفايــة النصــوص التشــريعية القائمــة يف مواكبــة تلــك اجلرائــم املتطــورة، وفيمــا إذا 
كانــت دول اجمللــس حباجــة إىل تطويــر مــا هــو قائــم، ألن اســتخدام التقنيــة املتطــورة يف ارتــكاب 
اجلرائــم، أدى إىل ظهــور نقــاط قانونيــة مســتحدثة. حتتــاج إىل حبــث ودراســة، والعمــل علــى 

تطويرهــا لتواكــب األحــداث املاثلــة. 
    وعليه، فتتلخص مشكلة البحث يف التطور واالرتفاع املستمر حلجم اجلرمية اإللكرتونية 
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بــدول جملــس التعــاون اخلليجــي والــي كان هلــا األثــر البــارز يف زيــادة اخلســائر املاليــة وفقــدان الثقــة 
يف بعــض املعامــالت اإللكرتونيــة ممــا قــد ينعكــس ســلباً علــى النمــو االقتصــادي واالســتقرار األمــي 
والســالم االجتماعــي، هــذا باإلضافــة إيل التهديــدات األمنيــة الــي تطلقهــا اجلماعــات اإلرهابيــة 
مــن خــالل الوســائط اإللكرتونيــة واإلرهاصــات عــن احلــروب اإللكرتونيــة الــي تــدور بالــدول مــن 
حــول العــامل. األمــر الــذي تــربز عنــده احلاجــة املاســة لتطويــر آليــات احملــاور األساســية ملكافحــة 
اجلرميــة اإللكرتونيــة وخــالل هــذا البحــث مت التطــرق للمحــاور األساســية التاليــة: 1. التشــخيصية 
2. التوعويــة 3. التشــريعية 4. التقنيــة 5. التنظيميــة 6.  بنــاء القــدرات  7. التعــاون الــدويل. 
ووضــع اســرتاتيجية شــاملة علــى مســتوى جملــس التعــاون. ملواجهــة هــذه اجلرميــة املتطــورة باســتمرار.

1.7  أهمية البحث
تكمــن أمهيــة البحــث يف تزايــد اســتخدام شــبكة االنرتنــت وتعــدد أدوات اســتخدامها مــن 
تطبيقــات إلكرتونيــة وغرهــا يف دول جملــس التعــاون، فقــد كان االســتخدام ســابقاً حمصــوراً علــى 
األجهــزة الشــخصية واحملمولــة، ومــن مث ظهــرت األجهــزة الذكيــة واحلاســبات اللوحيــة ممــا ســهل 
مــن  املختلفــة، وزاد  التطبيقــات  عــرب  االنرتنــت واســتخدامها  إىل  الدخــول  املســتخدمن  علــى 
خطــورة التعامــل مــع هــذه التطبيقــات أن معظــم املســتخدمن جيهلــون كيفيــة التعامــل اآلمــن مــع 
األجهــزة اإللكرتونيــة املختلفــة. وتنبــع أيضــاً أمهيــة هــذه الدراســة مــن تزايــد وتنــوع معــدالت اجلرميــة 
اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون والــي مت اإلشــارة إليهــا ضمــن التقاريــر الســنوية يف اجلهــات 

البحثيــة العامليــة.

1.8 منهجية البحث
تعتمــد املنهجيــة املتبعــة يف هــذا البحــث علــى أســلوب التحليــل الوصفــي جلوانــب الظاهــرة، 
وذلك باكتشاف واقع اجلرمية اإللكرتونية بدول اجمللس، وارتباطاهتا بتطورات اجلرمية ومكافحتها 
إقليميــاً ودولًيــا، هبــدف الوصــول إىل صــورة متكاملــة جلوانــب الظاهــرة بأســلوب حتليلــي يشــتمل 
علــى تقــدمي حلــول باالســتناد علــى أفضــل املمارســات الدوليــة، وذلــك مــن خــالل الرجــوع إىل 
العديــد مــن الدراســات واإلحصائيــات املنشــورة مــن املؤسســات املتخصصــة واملراجــع العلميــة 

واالنرتنــت ومقارنتهــا مــع اإلحصائيــات واملعلومــات الــواردة مــن املصــادر الرمسيــة.

 1.9 خطة البحث
مت تقســيم البحــث إىل ســبعة فصــول باإلضافــة إىل تقــدمي خطــة عمــل تنفيذيــة منفصلــة عــن 
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البحــث وفــق احملــاور االسرتشــادية ملرجعيــة البحــث واملقدمــة مــن األمانــة العامــة جمللــس التعــاون 
لــدول اخلليــج العربيــة، وهــي كمــا يلــي:

	 الفصــل األول: املقدمــة واشــتملت علــى مدخــل البحــث وأهــداف وحــدود وتســاؤالت
البحــث، وكذلــك مشــكلة البحــث وأيــن تكمــن أمهيتهــا ومنهــج البحــث املتبــع.

	.)الفصل الثاين: تناول اجلرمية اإللكرتونية )ماهيتها، أسباهبا، آثارها
	 الفصــل الثالــث: دراســة واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة ومكافحتهــا يف دول حمــور البحــث

مبجلــس التعــاون، مــن خــالل اســتعراض بعــض التقاريــر واإلحصائيــات املنشــورة مــن 
الشــركات املتخصصــة ومقارنتهــا مــع اإلحصائيــات والتقاريــر الرمسيــة.

	 الفصــل الرابــع: تنــاول موقــف التشــريعات القانونيــة ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول
حمــور البحــث مبجلــس التعــاون مــن خــالل دراســة مقارنــة لتلــك التشــريعات.

	 الفصــل اخلامــس: اســتعراض لبعــض أفضــل املمارســات الدوليــة واإلقليميــة يف مكافحــة
اجلرميــة اإللكرتونيــة. 

	 الفصــل الســادس: تنــاول مقــرتح اخلطــة االســرتاتيجية لــدول جملــس التعــاون ملكافحــة
اجلرميــة اإللكرتونيــة 2015-2024م، متضمنــًة الرؤيــة والرســالة واألهــداف، مــع اقــرتاح 
للوقايــة واحلــد مــن اجلرميــة اإللكرتونيــة، مــع اإلشــارة  التنفيذيــة  الربامــج  جمموعــة مــن 

ألســاليب تقييــم هــذه الربامــج.
	.الفصل السابع: اخلامتة واستعراض نتائج وتوصيات البحث
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الفصل الثاني
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2. الفصل الثاني

الجريمة اإللكرتونية ) ماهيتها، وآثارها

2.1  مسميات الجريمة اإللكرتونية
نظــرًا حلداثــة اجلرائــم اإللكرتونيــة ومتيزهــا عــن اجلرائــم التقليديــة وتعــدد أشــكاهلا وأنواعهــا 
مصطلحــات  علــى  وحبوثهــم  مقاالهتــم  يف  والباحثــون  املختصــون  اختلــف  تطورهــا،  وســرعة 
وتســميات هــذا النــوع مــن اجلرائــم، ونتــج عــن ذلــك عــدة مســميات منهــا: اجلرائــم املعلوماتيــة، 
جرائــم احلاســب واالنرتنــت، جرائــم العــامل االفرتاضــي، اجلرائــم التقنيــة، اجلرائــم الســيربانية، الغــش 
املعلومــايت، ويف هــذا البحــث تــدل لفظــة اجلرائــم اإللكرتونيــة علــى مجيــع املســميات الســابقة. 
وكمــا أن هنــاك اختالًفــا يف املســميات واملصطلحــات فهنــاك أيًضــا اختــالف يف تعريــف اجلرميــة 

اإللكرتونيــة، بســبب التطــور الســريع للتقنيــة وطــرق اســتغالهلا يف افتعــال اجلرائــم.

 2.2 تعريف الجريمة اإللكرتونية
حســب الفقــرة الثامنــة مــن املــادة األوىل مــن نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، فــإن اجلرميــة املعلوماتيــة هــي: ) أي فعــل يرتكــب متضمنــاً اســتخدام احلاســب 
اآليل أو الشــبكة املعلوماتيــة باملخالفــة ألحــكام هــذا النظــام (. وتُعــّرف أيضــاً بأهنــا: » الســلوك 
الســيء املتعمــد الــذي يســتخدم نظــم املعلومــات إلتــالف املعلومــات أو إســاءة اســتخدامها، ممــا 
يتســبب )أو حيــاول التســبب( إمــا يف إحلــاق الضــرر بالضحيــة أو حصــول اجلــاين علــى فوائــد ال 
يســتحقها« )8( وعرفتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OCDE( بأهنــا:  »كل فعــل أو 
امتنــاع مــن شــأنه االعتــداء علــى األمــوال املاديــة واملعنويــة، يكــون ناجتــاً بطريقــة مباشــرة أو غــر 

مباشــرة عــن تدخــل التقنيــة املعلوماتيــة » )9( .

2.3 أنواع الجريمة اإللكرتونية
جرائــم ماســة بقيمــة معطيــات احلاســب اآليل: وهــي اجلرائــم الــي تســتهدف معطيــات   -1
احلاســب اآليل مــن برامــج وتطبيقــات وأنظمــة وبيانــات، ومــن أهــم هــذه اجلرائــم: 
املخزنــة  واملســتندات  البيانــات  وتعطيــل  وســرقته،  اآليل  احلاســب  وتدمــر  االخــرتاق 
داخله، وإتالفها والتالعب هبا وســرقة الربامج ونســخها وإعادة نشــرها دون ترخيص، 

وإصابتهــا بفروســات مضــرة هبــا .
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جرائــم ترتكــب باســتخدام احلاســب اآليل: وهــي جعــل احلاســب اآليل أداة ووســيلة   -2
الرتــكاب اجلرميــة بشــى أنواعهــا، ومــن أهــم هــذه اجلرائــم:

	 جرائــم متــس بالشــخصية واحليــاة اخلاصــة: كاالعتــداء علــى البيانــات الشــخصية
واالطــالع علــى أســرار احليــاة اخلاصــة، والتشــهر وتشــويه الســمعة.

	 اجلرائــم ضــد احلكومــات، كمهامجــة املواقــع الرمسيــة وأنظمــة الشــبكات احلكوميــة
والــدويل، كاهلجمــات  احمللــي  املســتوى  علــى  التطبيقــات  تلــك  تســتخدم  والــي 
اإلرهابيــة علــى شــبكة االنرتنــت والــي تركــز علــى تدمــر اخلدمــات والبــى التحتيــة 

ومهامجــة شــبكات الكمبيوتــر وغالبــا مــا يكــون هدفهــا سياســي حبــت. 
	 اجلرائــم اجلنســية واألفعــال الغــر أخالقيــة: وتتضمــن نشــر الرذيلــة عــرب مواقــع التواصــل

االجتماعي والشبكة العنكبوتية وصناعة اإلباحية والعرض املباشر للصور ومقاطع 
الفيديو الفاضحة، والتغرير باألطفال والنساء جلرهم لفعل الفاحشة.

	 ،اجلرائــم املاليــة:  وهــي كســب املــال بطريقــة غــر مشــروعة عــرب الشــبكة العنكبوتيــة
وذلــك باســتخدام التقنيــات اإللكرتونيــة احلديثــة يف املعامــالت املاليــة، وتعتــرب هــذه 
اجلرميــة مــن أخطــر وأشــهر أنــواع اجلرائــم اإللكرتونيــة لعظــم ضررهــا علــى األفــراد 
واملنظمــات والــدول، كســرقة البطاقــات االئتمانيــة، واملقامــرة عــرب االنرتنــت، وجرائــم 
املتاجــرة باملخــدرات وبيــع الكحــول، والتزويــر والتالعــب يف حســابات العمــالء يف 

البنــوك.
	 انتحــال الشــخصية: ومنهــا اإلســاءة لشــخصية معروفــة، أو انتحــال هويــة شــخص

مــا الرتــكاب اجلرميــة.
	 اإلرهــاب: حيــث تقــوم اجلماعــات اإلرهابيــة ببــث فكرهــا املتطــرف عــرب الشــبكة

العنكبوتيــة، وتعليــم صناعــة املتفجــرات، مــع اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف التخطيــط 
وتنفيــذ العمليــات االرهابيــة، واســتقطاب الكــوادر.

	 التجســس اإللكــرتوين:  جبانبيــه السياســي واالقتصــادي، كتجســس بعــض الــدول
علــى دول أخــرى أو علــى منظمــات تنتمــي جلماعــات وأحــزاب معارضــة، وذلــك 
ألغــراض سياســية وجتسســية حبتــة، وأيضــاً جتســس الشــركات علــى بعضهــا وســرقة 

احلقــوق الفكريــة.
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 2.4 أركان الجريمة اإللكرتونية
اجلرميــة اإللكرتونيــة شــأهنا شــأن اجلرميــة التقليديــة، البــد مــن توفــر ركنــن رئيســين هلــا،  مهــا: 
الركــن املــادي والركــن املعنــوي، فالركــن املــادي ميثــل كياهنــا احملســوس واملتمثــل بالفعــل املعــرب عــن 

إرادة الفاعــل، والركــن املعنــوي يعــرب عــن إرادة اجملــرم اإللكــرتوين.  

2.4.1 الركن املادي
وهــو النشــاط أو الســلوك يف اجلرائــم املعلوماتيــة والــذي يتطلــب وجــود بيئــة رقميــة ومعرفــة 
بدائيــة هبــذا النشــاط والشــروع فيــه ونتيجتــه، فمثــاًل يقــوم مرتكــب اجلرميــة بتجهيــز احلاســب اآليل 
لكــي حيقــق لــه حــدوث اجلرميــة فيقــوم بتحميــل احلاســب اآليل بربامــج اخــرتاق، أو يقــوم بإعــداد 
هــذه الربامــج بنفســه، وقــد حيتــاج إىل هتيئــة صفحــات حتمــل يف طياهتــا مــواد خملــة بــاآلداب العامــة 
وحتميلهــا علــى اجلهــاز املضيــف، كمــا ميكــن أن يقــوم جبرميــة إعــداد برامــج فروســات متهيــداً 

لبثهــا)10(.

2.4.2 الركن املعنوي
 يقصــد بــه احلالــة النفســية للجــاين، والعالقــة الــي تربــط ماديــات اجلرميــة وشــخصية اجلــاين، 
ــرِع القانــوين يف حتديــد الركــن املعنــوي للجرميــة  بــن مبــدأ اإلرادة ومبــدأ العلــم،  شَّ

ُ
وقــد تـَنـَقَّــَل امل

فهــو تــارًة يســتخدم اإلرادة كمــا هــو الشــأن يف قانــون العالمــات التجاريــة يف القانــون الفيــدرايل 
األمريكــي، وأحيانــا أخــرى أخــذ بالعلــم كمــا يف قانــون مكافحــة االستنســاخ األمريكــي)10(. 

2.5 املجرم اإللكرتوني
لقــد تنوعــت الدراســات الــي حتــدد ماهيــة اجملــرم، وشــخصيته ومــدى جســامة جرمــه كأســاس 
لتربيــر وتقديــر العقوبــة، ويكمــن الســؤال هنــا عــن كيفيــة تربيــر وتقديــر العقوبــة إذا كانــت اجلرميــة 
إلكرتونيــة، وهــل هنــاك منــوذج حمــدد للمجــرم املعلومــايت؟ بالتأكيــد ال ميكــن أن يكــون هنــاك 
منــوذج حمــدد للمجــرم املعلومــايت، وإمنــا هنــاك مســات مشــرتكة بــن هــؤالء اجملرمــن ميكــن إمجاهلــا 

كمــا يلــي )11(:
	 جمــرم متخصــص: ماهــر تقنيــاً ويســتغل مداركــه ومهاراتــه يف اخــرتاق الشــبكات وكســر

كلمات املرور أو الشــفرات، ويســبح يف عامل الشــبكات ليحصل علي كل غاىل ومثن 
مــن البيانــات واملعلومــات.
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	 جمــرم عائــد لإلجــرام: يتميــز اجملــرم املعلومــايت بأنــه عائــد للجرميــة غالبــاً، فهــو يوظــف
مهاراتــه يف كيفيــة عمــل احلواســيب وكيفيــة ختزيــن البيانــات واملعلومــات والتحكــم يف 
أنظمــة الشــبكات يف الدخــول غــر املصــرح بــه مــرات ومــرات، فهــو قــد ال حيقــق جرميــة 

االخــرتاق هبــدف اإليــذاء وإمنــا نتيجــة شــعوره بقدرتــه ومهارتــه يف االخــرتاق.
	 جمــرم حمــرتف: لــه مــن القــدرات واملهــارات التقنيــة مــا يؤهلــه ألن يوظــف مهاراتــه يف

االخــرتاق والســرقة والنصــب واالعتــداء علــي حقــوق امللكيــة الفكريــة وغرهــا مــن اجلرائــم 
مقابــل املــال.

	 جمــرم ذكــى: حيــث ميتلــك هــذا اجملــرم مــن املهــارات مــا يؤهلــه للقيــام بالتعديــل والتطويــر
علــى األنظمــة األمنيــة، حــى ال ميكــن مالحقتــه وتتبــع أعمالــه اإلجراميــة مــن خــالل 

الشــبكات أو داخــل أجهــزة احلواســيب.

 2.6 دوافع ارتكاب الجريمة اإللكرتونية
	 ماليــة )حتقيــق الربــح وكســب املــال(: ارتــكاب اجلرميــة اإللكرتونيــة يتحقــق مــن خالهلــا

عوائــد ماديــة كبــرة ومغريــة بأقصــر الطــرق، وبأقــل التكاليــف مقارنــة باجلرائــم التقليديــة، 
وذلــك عــن طريــق اســتخدام الوســائل التقنيــة احلديثــة)11(.

	 سياســية: إن شــبكة االنرتنــت أصبحــت جمــااًل خصبــاً لنشــر أفــكار العديــد مــن األفــراد
واجملموعــات، ووســيلة لرتويــج أخبــار وأمــور أخــرى قــد حتمــل يف طياهتــا مساســاً بأمــن 
بالــذم  هلــا  أو سياســية واإلســاءة  أو قدحــاً يف رمــوز دوليــة  بنظــام احلكــم  أو  الدولــة 

والتشــهر)12(..
	 ،جنســية: إن الدوافع اجلنســية الغر منضبطة تســر صاحبها من غر هدى منه أو روية

فيصبــح مهــه إشــباع رغباتــه الــي ال تنتهــي، ويــزداد األمــر ســوءاً عندمــا ال يقتنــع مبــا ألفــه 
مــن مناظــر جنســية، بــل يريــد التوســع يف ذلــك واحلصــول علــى وجــوه جديــدة وأشــخاص 
قريبــن إليــه وبالتــايل حيــاول قــدر املســتطاع االخــرتاق أو التجســس علــى مــن يقــع عليهــم 

اختيــاره ليفــوز مبــا يصبــو إليــه مــن املتعــة احملرمــة )13(..
	 ذهنيــة )املتعــة والتحــدي والرغبــة يف فهــم النظــام املعلومــايت وإثبــات الــذات(: قــد تكــون

الدوافــع الرتــكاب اجلرميــة املعلوماتيــة جمــرد الشــغف باإللكرتونيــات والرغبــة يف حتــدي 
وقهــر النظــام والتفــوق علــى تعقيــد وســائل التقنيــة، فاخــرتاق األنظمــة اإللكرتونيــة وكســر 
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احلواجــز األمنيــة احمليطــة هبــذه األنظمــة قــد يشــكل متعــة كبــرة ملرتكبهــا وتســلية تغطــي 
أوقــات فراغــه )14(.

2.7  آثار الجريمة اإللكرتونية
     مــع تزايــد نســبة اجلرائــم اإللكرتونيــة وتنــوع طرقهــا ال شــك أن هنــاك آثــارًا ســلبية وخماطــر أمنيــة 

مرتتبــة علــى ذلــك منهــا)15(:
	 اجتماعــي: وهــي مــن أخطــر آثــار اجلرميــة اإللكرتونيــة، فهــي متــس الشــخص والعــرض

كاالبتزاز وتشويه السمعة وترويج املخدرات واألفكار املنحرفة واهلدامة لألمن الفكري 
والوطــي، وهــذا يــؤدي خللــل بالنســيج االجتماعــي.

	 اقتصــادي: وهلــذا األثــر العديــد مــن الصــور منهــا: التالعــب يف املعلومــات يف ســوق
األوراق املاليــة وســرقة أرقــام البطاقــات االئتمانيــة، واخــرتاق احلســابات البنكيــة لتحقيــق 
مكاســب غــر مشــروعة، وقــد يســهم ذلــك يف هتديــد اقتصــاد الدولــة وخســائر للبنــوك 

والشــركات واألفــراد.
	 أمي وسياسي: ويتجلى يف زعزعة األْمنـَْن الوطي والعاملي، عن طريق كشف املعلومات

أو  العســكرية،  الدولــة يف وســائل دفاعهــا أو خططهــا وأســلحتها  اســرتاتيجية  حــول 
املضللــة  األفــكار  نشــر  أو  وتعطيلهــا،  للدولــة  األساســية  التحتيــة  البــى  يف  التالعــب 
والعقائــد املنحرفــة. ممــا يؤشــر إىل أن الصــراع املعلومــايت ســيكون أحــد املظاهــر األساســية 

حلــروب املســتقبل.  
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الفصل الثالث
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3. الفصل الثالث

واقع الجريمة اإللكرتونية ومكافحتها يف دول مجلس التعاون

3.1 واقع الجريمة اإللكرتونية ومكافحتها يف دول مجلس التعاون 
إن واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون خيتلــف عــن بقيــة بلــدان العــامل، وذلــك 
لتأثرهــا بعــدة عوامــل، مثــل: النمــو والتطــور الســريع يف تطبيقــات تقنيــة املعلومــات واالنرتنــت  
وحتســن البنيــة التحتيــة، كذلــك الضعــف العــام يف  نظــم أمــن املعلومــات، وتأخــر التشــريعات 
وضعــف تدريــب وتنظيــم القائمــن علــى إنفــاذ القانــون، وارتفــاع نســبة التعامــل مــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، ونشــاط احلركــة التجاريــة والنمــو االقتصــادي وانتــاج النفــط عموًمــا. وســيتم 

تنــاول هــذه النقــاط بإجيــاز كمــا يلــي:

3.1.1 تطور تقنية املعلومات واالتصاالت
يشــهد قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات تطــورًا كبــرًا عامليــاً. يف عــام 2011، كان 
هنالــك 2.3 مليــار شــخص علــى األقــل كان هلــم وصــول إىل شــبكة االنرتنــت، أي مــا يعــادل 
املائــة مــن مجيــع مســتخدمي  العــامل. وأن أكثــر مــن 60 يف  ثلــث إمجــايل ســكان  أكثــر مــن 
االنرتنــت هــم مــن البلــدان الناميــة، وهنالــك 45% مــن مجيــع مســتخدمي االنرتنــت دون ســن 
25 عامــا. كمــا تشــر التقديــرات أنــه قبــل عــام 2017، فــأن اشــرتاكات )broadband( املتنقــل 
ســوف تقــرتب مــن 70% مــن إمجــايل عــدد ســكان العــامل. وحبلــول العــام 2020، فــأن عــدد 
أجهزة الشــبكة )»انرتنت األشــياء«( ســيفوق عدد الناس مبعدل )1:6( ســتة إىل واحد، حمولن 
املفاهيــم احلاليــة لالنرتنــت .يف عــامل الغــد عــامل الشــبك فائــق الســرعة، ســيصبح مــن الصعــب 
أن نتخيــل »اجلرميــة اإللكرتونيــة« ورمبــا أي جرميــة، ال تنطــوي علــى أدلــة اإللكرتونيــة مرتبطــة مــع 

      . )16( ))2013 .UNODC()IP( بروتوكــول االنرتنــت )االتصــال
حجــم  زاد  فكلمــا  القطــاع،  يف  التطــور  هــذا  مــن  اســتثناًء   ليــس  التعــاون  جملــس  دول 
التطبيقــات املعتمــدة علــى االنرتنــت كلمــا زاد حجــم انتشــار اجلرميــة اإللكرتونيــة، وذلــك الخنفــاض 
تكلفــة خدمــات النطــاق العريــض يف املنطقــة، ووفقــاً إلحصائيــات االنرتنــت العامليــة، فــإن عــدد 
املســتخدمن اجلــدد لتقنيــة املعلومــات يف تزايــد ملحــوظ وبوتــرة أســرع مــن البلــدان األخــرى يف 
مجيــع أحنــاء العــامل، ويبــن اجلــدول)3ـ ـــ 1( أدنــاه واقــع دول اجمللــس الســت وهــي: مملكــة البحريــن، 
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الكويــت، ســلطنة عمــان، قطــر، اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن 
خالل: )1( املساحة وعدد السكان، )2( عدد مستخدمي االنرتنت حى 2013/12/31، 
)3( نســبة انتشــار االنرتنــت، )4( عــدد مســتخدمي الفيــس بــوك حــى 2013/12/31، )4( 
نســبة انتشــار الفيــس بــوك، )5( ســرعة النطــاق العريــض)Bandwidth(، مــع ذكــر ترتيــب الــدول 

عامليــاً.
)Bandwidth( املساحة والسكان ومستخدمي االنرتنت والفيس بوك وسرعة النطاق العريض :)اجلدول رقم )3-1

  لدول اجمللس 2014م

امل�صاحة الدولة
بكليومرت2

عدد ال�صكان 
2014

عدد م�صتخدمي 
االنرتنت

2013/12/31 
]17[ ITU :امل�صدر

ن�صبة انت�صار 
االنرتنت

امل�صدر: 
ITU

م�صرتكي 
 في�س بوك 

2013/12/31

ن�صبة انت�صار 
في�س بوك

�صرعة النطاق 
العري�س والرتتيب 

العاملي حتى 
�صبتمرب 2014. 
امل�صدر: ]18[ 

netindex.com

 
البحرين

غري متوفر6941,314,0891,182,680%90.0413,200%33.1

 
الكويت

17,8182,742,7112,069,650%75.5890,780%33.78.94 Mbps

191/94

عمان

309,5003,219,7752,139,540%66.4584,900%18.914.95 Mbps

191/59

قطر

11,5212,123,1601,811,055%85.3671,720%34.413.14 Mbps

191/68

 
ال�صعودية

2,149,69027,345,98616,544,322%60.55,852,520%22.110.6 Mbps

191/80

 
االإمارات

77,7009,206,0008,101,280%88.03,442,940%41.726.88 Mbps

191/31

المصــدر: موقــع مكتبــة االرشــاد، »إحصائيــات االنرتنــت بالشــرق األوســط«- 9 أكتوبــر 2014م  12:51ص)17( وموقــع 
املعيــار العاملــي يف القياســات االنرتنــت،  »مؤشــر مستكشــف االنرتنــت«-9 أكتوبــر 2014م  13:51م)18(.

3.1.2 ضعف نظم أمن املعلومات والتشريعات القانونية
تعــاين منطقــة الشــرق األوســط، وخصوًصــا دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــن النقــص الكبــر 
يف التوعيــة األمنيــة واألمــن اإللكــرتوين، مقارنــًة بالــدول املتقدمــة كالواليــات املتحــدة األمريكيــة 
وأوروبــا والصــن وروســيا، فهنــاك فجــوة تتطلــب بــذل جهــد كبــر لرفــع الوعــي وتطويــر السياســات 

األمنيــة ملســتخدمي تكنولوجيــا املعلومــات يف دول اجمللــس.   
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3.1.3 تأثري برامج التواصل االجتماعي
مــن نتائــج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ظاهــرة الشــبكات االجتماعيــة، أو فيمــا 
يعــرف بـــربامج التواصــل االجتماعــي، والــي باتــت تشــكل واقًعــا مفروًضــا علــى مجيــع اجملتمعــات، 
وقــد حققــت ســبًقا وتفوقًــا علــى وســائل اإلعــالم واالتصــاالت التقليديــة، حيــث أصبحــت هــي 
النموذج السائد واملتعارف عليه يف عامل اإلعالم واالتصال. وميكن أن نُعرِّف شبكات التواصل 
االجتماعــي بأهنــا: »مواقــع تتشــكل مــن خــالل االنرتنــت، تســمح لألفــراد بتقــدمي حملــة عــن حياهتــم 
العامــة، وإتاحــة الفرصــة لالتصــال بقائمــة املســجلن. وكان أول ظهــور هلــذه الشــبكات يف بدايــة 
 ))Classmates.com التســعينيات امليالديــة، ففــي عــام 1995م صمــم رانــدي كونــرادز موقــع
هبــدف مســاعدة األصدقــاء والزمــالء الذيــن مجعتهــم الدراســة يف مراحــل حياتيــة معينــة وفرقتهــم 
ظــروف احليــاة العمليــة يف أماكــن متباعــدة، بعــد ذلــك تــواىل تأســيس مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
إىل أن أصبحــت هــذه الشــبكات تســتقطب أكثــر مــن ثلثــي مســتخدمي االنرتنــت. وبــرز دور 
هــذه الشــبكات الفاعــل يف الظــروف الطارئــة واألحــداث العامليــة، كتكاتــف مســتخدمي هــذه 
الشــبكات لقيــادة محلــة تربعــات كبــرة لضحايــا ومنكــويب زلــزال هايــي، حيــث مت مجــع ماليــن 
الــدوالرات لضحايــا هــذه الكارثــة مــن خــالل هــذه املواقــع،  حبســب الدراســة الــي نشــرهتا شــركة 
)eMarketer( املتخصصــة بأحبــاث الســوق. وتشــر اإلحصــاءات إىل أن حــواىل 1.61 مليــار 
شــخص يســتخدمون شــهريًا مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك وغوغــل بلــس 
وإنســتغرام وتويــرت. وميثــل هــذا الرقــم زيــادة بنســبة 14.2 باملئــة مــن العــام 2012، ومــن املتوقــع 
تضاعــف هــذا الرقــم خــالل األعــوام القادمــة )19(، وحبلــول عــام 2017 تتوقــع الدراســات وصــول 
لتقريــر  ووفًقــا  مليــار شــخص.  إىل 2.33  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مســتخدمي  عــدد 
اهلجمــات  اإللكرتونيــة عــام 2013م، الصــادر عــن شــركة كاسربســكاي الب والــذي أشــار 
إىل أن مــوردي برامــج مكافحــة الفروســات وأمــن االنرتنــت ذكــروا أن 31 % مــن األهــداف 
يف الشــرق االوســط عــام 2013 كانــت مواقــع التواصــل االجتماعــي، يتبعهــا الربيــد اإللكــرتوين 
بنســبة 30 % ، والبنــوك بنســبة 12 % ، واملدونــات بنســبة 8 % ، ومواقــع البيــع عــن طريــق 
االنرتنــت بنســبة %7 واأللعــاب بنســبة 3 % ، وأهــداف أخــرى بنســبة   3 %، ويف عــام 2013 
تزايــد اســتخدام الصفحــات املــزورة لشــبكة )فيــس بــوك( وشــبكات أخــرى للتواصــل االجتماعــي 
بنســبة 6.8 %، حيــث شــكلت 35.4 % مــن إمجــايل وســائل االحتيــال اإللكــرتوين. وتشــر 
دراســة أخــرى قــام هبــا موقــع “بزنــس إنســايدر” بــأن الســعودية تصــدرت دول العــامل مــن حيــث 
نســبة مســتخدمي موقــع التواصــل االجتماعــي “تويــرت” مقارنــة حبجــم مســتخدمي االنرتنــت، 



-32-

حيــث يغــرد 41% مــن مســتخدمي االنرتنــت يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى شــبكة “تويــرت” 
بانتظــام متفوقــة علــى أمريــكا والــي بلغــت نســبتها 23% والصــن 19% فيمــا جــات إندونيســيا 

والفلبــن باملرتبــن الثانيــة والثالثــة بعــد الســعودية واإلمــارات الثــاين عربيــا بنســبة %27)20( .
قــدم مــن شــركة ريــز ))Rayz، والــذي أظهــر معلومــات مثــرة 

ُ
ويف اإلنفوجرافيــك اجلديــد امل

ســتخِدَم الســعودي 
ُ
ســتخِدم الســعودي لشــبكة االنرتنت)21(، حيث ذكر أن امل

ُ
لالهتمام حول امل

لشــبكة االنرتنــت يقضــي حــواىل مخــس ســاعات يوميــة عــرب الكمبيوتــر وثــالث ســاعات عــن 
طريــق اجلــوال علــى االنرتنــت، يف حــن أنــه يقضــي حــواىل ســاعتن و48 دقيقــة علــى الشــبكات 
االجتماعيــة، ولــدى الســعودية أكثــر مــن 7.6 مليــون مســتخدم علــى الفيــس بــوك، بينمــا هنــاك 
أكثــر مــن 4.8 مليــون مســتخدم ســعودي ملوقــع تويــرت مــن بــن أكثــر مــن 241 مليــون مســتخدم 
توتــر يف العــامل. كذلــك هنــاك أكثــر مــن مليــون مســتخدم ســعودي لشــبكة »لينكــد إن« مــن 
أصل ما يزيد على 277 مليون مســتخدم يف العامل. الشــكل 3.1 يوضح املزيد من املعلومات 

ســتخِدم الســعودي لشــبكة االنرتنــت.
ُ
حــول امل

املصدر: شركة ريز http://www.tech-wd.com/wd/2014/03،Rayz/ نشرت بواسطة: تامر عمران يف انفوجرافيك13 مارس 2014
الشكل:)3.1(  إنفوجرافيك: املستخدم السعودي لشبكة االنرتنت
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ويشــكل عــدد مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة 80% مــن املســتخدمن يف دول اجمللــس، ففــي اإلمــارات، أظهــرت الدراســة الــي 
نشــرهتا وكالــة حنــن اجتماعيــون )we are social(، أن حنــو 4.4 ماليــن ُمســتخدم نشــط ملوقــع 
»فيــس بــوك«، وأن حنــو 81% مــن ســكان اإلمــارات يســتخدمون االنرتنــت للدخــول إىل وســائل 
التواصــل االجتماعــي، مبعــدل يبلــغ حنــو ثــالث ســاعات و17 دقيقــة يوميًــا. ويــأيت »فيــس بــوك« 
يف املرتبــة األوىل مــن حيــُث االســتخدام يف اإلمــارات، بــن مجيــع وســائل التواصــل االجتماعــي، 
يليــه قوقــل بلــس، مُث تويــرت، مُث لينكــد إن، مُث إنســتغرام. وذكــرت الدراســة أن 74% مــن ســكان 
اإلمــارات ميتلكــون هواتــف ذكيــًة، يتــم اســتخدامها بنســبة 38% للتســوق عــرب االنرتنــت، وبنســبة 
90% للبحث عن معلومات حول اخلدمات احمللية)22(.  وعلى الرغم من  أن دوافع اســتخدام 
شــبكات التواصــل االجتماعــي هــي اســتقاء املعلومــات والتســلية والتواصــل االجتماعــي، إال أن 
القراصنــة يســتغلون هــذه املواقــع للهجمــات ويعملــون علــى اســتغالل العالقــات املوثوقــة، ابتــداًء 
مــن الربيــد املزعــج ووصــواًل إىل إرســال الروابــط اإللكرتونيــة اخلبيثــة الــي َتظهــر وكأهنــا ُمرســلة مــن 

قبــل صديــق أو شــخص »يتابعــه« املســتخدم عــرب مواقــع التواصــل )23(.    

وصاحــب ظهــور الشــبكات االجتماعيــة العديــد مــن القضايــا الشــائكة والــي أدخلــت ُمــالك 
تلــك املواقــع يف دّوامــة مــن املشــاكل القانونيــة الــي شــكلت أو قــد تشــكل بعــض املعوقــات يف 
مســرة منــو الشــبكات االجتماعيــة. مــن تلــك القضايــا قضيــة اخلصوصيــة، حيــث يكثــر احلديــث 
عــن الشــبكات االجتماعيــة وأهنــا تعــّدت علــى خصوصيــة الفــرد وغــرت مفهــوم اخلصوصيــة 
للفــرد، إذ أصبــح باإلمــكان التعــرف علــى كثــر مــن خصوصيــات شــخص آخــر مبجــرد متضيــة 
دقائــق يف ملفــه الشــخصي. احلــل هلــذه املشــكلة مــن قبــل أصحــاب الشــبكات االجتماعيــة 
كان بإتاحــة بعــض اخلصوصيــة مثــل إتاحــة خاصيــة التحكــم يف عــرض بعــض حمتويــات امللــف 
الشــخصي جملموعــة معينــة مــن األشــخاص وإضافــة بعــض القوانــن املتعلقــة بإمكانيــة وصــول 
اآلخريــن لتلــك احملتويــات، لــذا نــرى أن ملواقــع التواصــل االجتماعــي عظيــم األثــر علــى اجملتمــع 
اخلليجــي، ممــا يدعونــا للبحــث يف كيفيــة االســتفادة مــن تلــك املواقــع وتســخرها لتكــون أداة 
تواصــل فعالــة وإجيابيــة يف اجملتمعــات اخلليجيــة، وتفــادي االســتخدامات الســيئة واخلاطئــة هلــا)24(.    

3.1.4 تأثر املؤسسات املالية بالجريمة اإللكرتونية
تتعــرض املؤسســات املاليــة بالشــرق األوســط ومنطقــة اخلليــج هلجمــات إلكرتونيــة متكــررة 
وفقــا لتقريــر اهلجمــات املاليــة االلكرتونيــة يف 2013 الصــادر عــن شــركة كاسربســكاي الب،  
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وتصدرت اإلمارات بنســبة %38.38، وجاءت اململكة العربية الســعودية يف املركز الثاين بنســبة 
%29.31 ومصــر يف املركــز الثالــث بنســبة 10.16%، وقطــر يف املركــز الرابــع بنســبة %9.64، 
وشــغلت الكويــت املركــز اخلامــس، وعمــان يف املركــز الســادس بــن دول الشــرق األوســط، والــي 
تســتهدف البيانــات بغــرض ســرقة األمــوال، وأوضــح التقريــر أن اهلــدف مــن هجمــات تصيــد 
البيانــات هــي الســعي للحصــول علــى الرقــم الســري واســم املســتخدم وتفاصيــل بيانــات بطاقــات 
االئتمــان عــن طريــق الرســائل اإللكرتونيــة أو مواقــع االنرتنــت الــي تبــدو وكأهنــا مرســلة مــن شــركات 
جديــرة بالثقــة أو مؤسســات ماليــة أو حكوميــة، وكلمــا كان اســم البنــك مشــهوراً، كان ذلــك 
أســهل بالنســبة ملــن يقومــون باهلجمــات اإللكرتونيــة الســتخدام هــذا االســم يف صفحــة مــزورة، 

وقــد تعرضــت البنــوك الـــ25 املشــهورة حلــوايل %40.5 مــن هــذه اهلجمــات )25(.    

3.1.5 تأثر مؤسسات النفط والغاز
وتعرضهمــا   ، اخلليــج  دول  وأمههــا يف  القطاعــات  أكــرب  مــن  والغــاز  النفــط  قطاعــا  يعــد 
للهجمــات بالتعطــل أو اإليقــاف ســيؤثر علــى كافــة مناحــي احليــاة يف الدولــة، خاصــة إن كان 
اهلجــوم إلكرتونيــاً فإنــه يــأيت بغتــه وتأثــره قــد يكــون أكــرب مــن اهلجــوم املــادي املباشــر يف بعــض 

املراحــل. وهــذه اهلجمــات اإللكرتونيــة قــد تشــنها حكومــات أو مجاعــات معاديــة.
ففــي 2012 مت اســتهداف حواســيب شــركة أرامكــو النفطيــة الســعودية، وقالــت الشــركة 
إن اهلجــوم كان يهــدف إىل وقــف انتــاج النفــط والغــاز يف اململكــة وهــي أكــرب مصــدر للنفــط 
يف العــامل، وتعرضــت شــركة قطــر للغــاز الطبيعــي )راس غــاز( هلجمــات إلكرتونيــة معاديــة مل يتــم 
كشــف حجــم الضــرر واخلســائر الــي تعرضــت هلــا. وذكــر تقريــر شــركة ســيمانتيك املتخصصــة يف 
أمــن املعلومــات والــذي نشــر بالبوابــة العربيــة لألخبــار التقنيــة)26(، بــأن أنظمــة التحكــم الصناعيــة 
اخلاصــة باملئــات مــن شــركات الطاقــة األوروبيــة واألمريكيــة واخلليجيــة قــد تعرضــت يف الفــرتة مــن 
بدايــة 2013 إىل منتصــف 2014 هلجــوم إلكــرتوين متطــور يقــف خلفــه جمموعــة مــن املخرتقــن 
الروس، وكان الباحثون األمنيون قد أبلغوا يف شهر يناير 2014 أن من يقف وراء هذه العملية 
التجسســية هــي احلكومــة الروســية، حيــث قالــت ســيمانتك، والــي متلــك املزيــد مــن التفاصيــل 
حــول العمليــة، إهنــا تؤمــن بــأن اجملموعــة الــي تقــف وراء اهلجــوم تعمــل مــن شــرق أوروبــا، وإن 
لديهــا كافــة الدالئــل الــي تثبــت وجــود دعــم حكومــي لتلــك اجملموعــة، كمــا أشــار الكاتــب ســام 
جونــز مــن صحيفــة فايننشــال تاميــز أن الســالح اإللكــرتوين املســتخدم يف العمليــة والــذي يُعــرف 
باســم  إينرجيتيــك بــر ))Energetic Bear، يســمح ملشــغليه مبراقبــة اســتهالك الطاقــة آنيًــا، أو 
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تعطيــل األنظمــة الفيزيائيــة مثــل توربينــات الريــاح، وأنابيــب الغــاز، وحمطــات الطاقــة، وشــّبه اخلــرباء 
الربجميــة اخلبيثــة إينرجيتيــك بــر بفــروس ستكســنت ))Stuxnet  الــذي ابتكرتــه الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة وإســرائيل واســتخدمتاه يف اهلجــوم علــى منشــأة نوويــة إيرانيــة يف عــام 2007، والــذي 
متكــن مــن تدمــر مخــس أجهــزة للطــرد املركــزي، وذلــك بإخراجهــا عــن الســيطرة. اجلديــر بالذكــر 
أنــه ظهــر مؤخــرًا جمموعــة مــن األنونيمــوس، والذيــن خيططــون لشــن هجمــات علــى شــركات النفــط 
والغــاز والطاقــة، وخصوصــاً قطــاع النفــط يف منطقــة الشــرق األوســط، وذلــك قبــل وخــالل وبعــد 
تاريــخ 20 يونيــو 2014 )27(، وهــذا بســبب معارضتهــم للتعامــل بالــدوالر األمريكــي كعملــة 
لبيــع وشــراء النفــط. ويتوقــع عــدة ســيناريوهات للهجمــات منهــا هجمــات احلرمــان مــن اخلدمــة 
)DDoS(، وهجمــات التصيــد ورســائل الربيــد اإللكــرتوين املخادعــة، وكذلــك التســلل وحماولــة 
البنيــة  واســتهداف  الويــب،  مواقــع  وتشــويه  الربامــج،  الثغــرات يف  واســتغالل  البيانــات،  ســرقة 
التحتيــة. وتســتهدف تلــك اهلجمــات كمــا نوهــت بذلــك شــركة ســيمانتيك لألمــن واحلمايــة، 
كاًل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، ودولــة الكويــت، ودولــة قطــر. وتتضمــن الشــركات املســتهدفة 
كاًل مــن شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، وشــركة تطويــر النفــط والغــاز احملــدودة، وقطــر للبــرتول، وشــركة 

أرامكــو الســعودية، وشــركة أدنــوك اإلماراتيــة، وشــركة نفــط البحريــن.

3.2 دراسات واقع الجريمة اإللكرتونية بدول محور البحث
فيمــا يلــي يتــم تنــاول واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة يف  اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر حســب مــا جــاء يف تقاريــر بعــض الشــركات املتخصصــة، وهــي علــى 

النحــو االيت:
	 أشــار تقريــر شــركة ســيمانتيك للعــام 2013 )28(، أن اململكــة العربيــة الســعودية احتلــت

املرتبــة األوىل علــى مســتوى الشــرق األوســط يف جمــال التهديــدات األمنيــة إمجــااًل، كمــا 
احتلــت املرتبــة األوىل علــى مســتوى الشــرق األوســط و الثانيــة علــى مســتوى العــامل يف 
نســبة الرســائل املزعجــة خــالل العــام 2012، وقــد قفــزت هلــذه املرتبــة بعــد أن احتلــت 
املرتبــة 19 علــى مســتوى العــامل يف العــام 2011. وتغــر التصنيــف العاملــي لإلمــارات 
يف جمــال التهديــدات األمنيــة اإلمجاليــة مــن املرتبــة 46 عــام 2011 إىل املرتبــة 40 عــام 
2012.كما احتلت املرتبة الثانية على مســتوى الشــرق األوســط يف نســبة املواقع املزيّفة 

ويف املرتبــة الرابعــة يف نســبة الشــيفرات الربجميــة اخلبيثــة والرســائل املزعجــة الصــادرة.
	 يف قائمة أكثر 10 دول تتعرض لتهديدات الربجميات اخلبيثة، كما ذُكر يف تقرير شــركة
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ترينــد مايكــرو للعــام 2013، ســجلت اململكــة العربيــة الســعودية اإلصابــة بـــ 11.01 
مليــون حالــة، يف حــن ســجلت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اإلصابــة بـــ 10.26 
مليــون حالــة، وذلــك خــالل املــدة الزمنيــة مــا بــن شــهر يونيــو 2013 حــى مايــو 2014، 
وفقــاً إلحصــاءات مت مجعهــا مــن اســتقراءات شــبكة احلمايــة الذكيــة التابعــة لشــركة “ترينــد 

مايكــرو” )29( .
	 يف 26 أبريــل 2014 كشــفت شــركة “كاسربســكي الب” )30( . عــن خريطــة ثالثيــة

األبعــاد للعــامل تســتعرض فيهــا التهديــدات اإللكرتونيــة املختلفــة وأعدادهــا، وتوضــح مــن 
خالهلــا أكثــر الــدول املصابــة جــراء تلــك التهديــدات. حيــث احتلــت اململكــة العربيــة 
الســعودية املرتبــة العشــرين يف القائمــة العامليــة والثانيــة عربيــاً بعــد اجلزائــر، واحتلــت دولــة 
والثالثــة  ُعمــان )56 عامليــاً(،  الثالثــة عربيــا و22 عامليــاً، مث ســلطنة  املرتبــة  اإلمــارات 
cybermap.( األمنيــة،  احللــول  لشــركة  الرمســي  املوقــع  عــرب  تتوافــر  واخلريطــة  خليجيــاً. 

.)kaspersky.com

	 مــن حيــث التهديــدات اإللكرتونيــة الناجتــة عــن اخــرتاق شــبكات االتصــاالت اهلاتفيــة
والــي هتــدف إىل ســرقة بيانــات املســتخدمن الســرية أو أرقــام حســاباهتم املصرفيــة، وفقــاً 
للتقريــر الصــادر عــن شــركة »كاسربســكاي الب« يف ســبتمرب 2014م، فقــد حلــت 
قطر يف املرتبة الثانية عربياً واألوىل خليجياً بنســبة 46%، وجاءت الســعودية ثالثا بنســبة 
45.3%، واإلمــارات رابعــاً بنســبة 44.6%، وســلطنة عمــان خامســاً بنســبة %40.7، 
والكويت سادســاً بنســبة 38.9%، والبحرين ســابعاً بنســبة 35% )31( .  وأشــار التقرير 
أن املســتخدمن يف قطــر ال يزالــون األكثــر تعرضــاً لتهديــدات االنرتنــت مــن بــن العــرب 
عمومــاً، فحلــوا أواًل بنســبة 30.8% بزيــادة مؤشــر اخلطــر عــن نســبة العــام 2013م 
البالغــة 29.3%، يليهــم اإلماراتيــون بنســبة 28.8%، والســعوديون بنســبة 28.2%، مث 

املصريــون بنســبة %24.7.
	 بتاريــخ مــن شــركة كاسربســكي  الــي مت احلصــول عليهــا رمسيــاً  أظهــرت اإلحصائيــات 

نوفمــرب 2014م حــول دول احملــور )32( ، احتلــت الصــدارة اململكــة العربيــة الســعودية يف 
عــام 2014 بأكثــر مــن 6.3 مليــون هجمــة إلكرتونيــة مقارنــة بدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة والــي تعرضــت حلــوايل 5.8 مليــون هجمــة إلكرتونيــة وبينمــا دولــة قطــر تعرضــت 

لعــدد1.8 مليــون هجمــة. وميكــن تلخيــص التقريــر كمــا يلــي:
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 جملة التهديدات يف الفرتة من يناير-أكتوبر 2014:	

السعودية واجهت 47 مليون هتديداً إلكرتونياً بزيادة 53% يف العام 2014م   -  
مقارنــة بالعــام 2013م، وعــدد املســتخدمن املتأثريــن مــن هــذه التهديــدات 

مســتخدم. مليــون   6.3 يســاوي  2014م  أكتوبــر  شــهر  خــالل 
اإلمــارات واجهــت 43 مليــون هتديــداً إلكرتونيــاً بزيــادة 29% يف العــام 2014   -  
التهديــدات  هــذه  مــن  املتأثريــن  املســتخدمن  وعــدد  بالعــام2013م،  مقارنــة 

مســتخدم. مليــون   5.8 يســاوي  2014م  أكتوبــر  شــهر  خــالل 
                   -   قطر واجهت 12 مليون هتديداً إلكرتونياً بزيادة 27% يف العام 2014 مقارنة 

بالعــام2013م، وعــدد املســتخدمن املتأثريــن مــن هــذه التهديــدات خــالل شــهر 
أكتوبر 2014م يســاوي 1.8 مليون مســتخدم. راجع اجلدول )3 ــ 2( أنواع 
التهديــدات )اجلرائــم( وعــدد املســتهدفن ونســبة جنــاح اهلجمــات خــالل شــهر 

أكتوبر 2014م.

دولة قطراالإمارات العربية املتحدةاململكة العربية ال�صعودية

ن�صبة جناح عدد امل�صتهدفنيالنوع
الهجمات %

ن�صبة جناح عدد امل�صتهدفني
الهجمات %

ن�صبة جناح عدد امل�صتهدفني
الهجمات %

1.8 مليون5.8 مليون6.3 مليوناجلملة

47%1.1 مليون58%4.3 مليون55%4.3 مليوناالعالنات 

73%0.5 مليون71%1.1 مليون73%1.4 مليونالر�صائل 

الربامج 
االإباحية

اأقل من 0.01%2اأقل من 0.01%23اأقل من 31%0.01

11%0.1 مليون11%0.4 مليون11%0.6 مليوناأخرى

املصدر: تقرير شركة كاسرب سكاي بتاريخ نوفمرب 2014 راجع امللحق )2(

اجلدول رقم )3 ــ 2(: احصائيات أنواع اجلرائم وعدد املستهدفن ونسبة جناح اهلجمات يف السعودية واالمارات وقطر 
خالل شهر أكتوبر 2014م
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 أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا خالل أكتوبر 2014:	
اجلــدول )3 ــــ 3( يوضــح نســبة اســتخدام أنظمــة التشــغيل يف الســعودية واإلمــارات وقطــر 
خــالل  أكتوبــر 2014، ويظهــر اجلــدول أن اســتخدام أنظمــة التشــغيل اجلديــدة هــو 

مؤشــر علــى املزيــد مــن الوعــي مــن قبــل املســتخدمن.

قطراالإمارات العربية املتحدةاململكة العربية ال�صعودية

)OS( ن�صبة امل�صتخدمني املتاأثرينن�صبة امل�صتخدمني املتاأثرينن�صبة امل�صتخدمني املتاأثريننظام الت�صغيل

65 %67%71%ويندوز 7

29%21%20%ويندوز 8

XP%8%10%5

Vista%1 اأقل من 1%اأكرث من 1%اأقل من

NT 6.3x64 Edition%1 اأقل من 1%اأقل من 1%اأقل من

3.3 التقارير الرسمية لواقع الجريمة بدول املحور
للتعــرف علــى واقــع مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة وأســاليب مواجهتهــا بــدول احملــور مت تصميــم 
اســتبانة حتتــوي علــى 13 حمــور للنقــاش )تفاصيــل احملــاور راجــع امللحــق 1( بغــرض احلصــول علــى 
معلومــات وإحصــاءات عــن واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة ومكافحتهــا وحتليلهــا، وقــد مت التواصــل 
رمسيًــا مــع اجلهــات ذات الصلــة بــكل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة ومتــت االســتجابة مــن األوىل والثانيــة ومل تــرد الثالثــة. 

3.3.1 اململكة العربية السعودية
باململكــة  اإللكرتونيــة  باجلرميــة  املختصــة  القطاعــات  مــن  لعــدد  النقــاش  حمــاور  عــرض  مت 
والــي مشلــت وحــدة اجلرائــم اإللكرتونيــة بــوزارة الداخليــة ووحــدة اجلرائــم اإللكرتونيــة هبيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر باإلضافــة إىل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام، ومت عقــد عــدد مــن 
ورش العمــل واالجتماعــات مــع هــذه اجلهــات ومت احلصــول علــى بعــض اإلفــادات علــى النحــو 

املبــن باجلــدول )3 ���� 4(.

اجلدول رقم )3-3( : نسبة استخدام أنظمة التشغيل يف السعودية واإلمارات وقطر خالل أكتوبر 2014
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3.3.2 دولة قطر
مت خماطبــة وزارة الداخليــة بدولــة قطــر عــن طريــق األمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة، ومت احلصــول علــى اإلحصائيــات واإلفــادات الرمسيــة علــى النحــو املبــن باجلــدول 
بــأن مركــز مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يتبــع إلدارة البحــث اجلنائــي بــوزارة  ــــ 5(، علمــاً   3(

الداخليــة.

3.3.3 اإلمارات العربية املتحدة
مل يتــم احلصــول علــى اإلحصائيــات الرمسيــة مــن دول اإلمــارات ولكــن أفــاد مصــدر رمســي  
جبريــدة اإلمــارات اليــوم )33(، بــأن بالغــات اجلرائــم اإللكرتونيــة يف ديب وصــل إىل 1419 بالغــاً 
بـــ 792 بالغــاً يف 2012، و588 بالغــاً يف 2011، وفــق  العــام 2013، مقارنــة  خــالل 
سجالت إدارة املباحث اإللكرتونية باإلدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف شرطة ديب.  
وقــد أطلقــت شــرطة ديب، محلــة توعيــة حتــت عنــوان: »حنــو جمتمــع آمــن مــن خماطــر االنرتنــت«، 
هبــدف إرشــاد أفــراد اجملتمــع إىل كيفيــة جتنــب الوقــوع يف شــباك احملتالــن واملبتزيــن. وتفصيــاًل، قــال 
نائــب مديــر اإلدارة العامــة للتحريــات واملباحــث اجلنائيــة لشــؤون املراكــز واملخافــر، العقيــد حممــد 
ناصــر عبدالــرزاق الرزوقــي، إن مؤشــر البالغــات زاد خــالل العــام  2013 بســبب اإلقبــال اهلائــل 
علــى اهلواتــف الذكيــة مــن جانــب الصغــار والكبــار، موضحــاً أن »املطلــوب مــن املســتخدمن 
العاديــن التصــرف بقــدر مــن احلــذر، ألن الطــرف اآلخــر رمبــا يكــون جمرمــاً حمرتفــاً يعيــش يف 
قــارة أخــرى«. وأشــار إىل أن »البالغــات الــي ســجلتها إدارة مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
مشلــت حــاالت ابتــزاز مــايل وعاطفــي، وقضايــا تشــهر وســب وقــذف علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، كمــا مشلــت جرائــم تتعلــق بســرقة أرقــام حســابات بنكيــة، وبطاقــات ائتمــان«. 
العربيــة واإلجنليزيــة،  وأصــدرت شــرطة أبوظــي، مدّونــة توعيــة، وهــي مطويــة حتذيريــة باللغتــن 
تشــرح طــرق الوقايــة، وكيفيــة اإلبــالغ عــن اجلرميــة اإللكرتونيــة، تعزيــزاً لتثقيــف اجلمهــور مبفاهيــم 
مكافحتهــا ومواجهتهــا جمتمعيــاً، متاشــياً مــع اســرتاتيجية شــرطة أبوظــي اهلادفــة إىل تعزيــز ثقــة 

اجلمهــور باملؤسســة الشــرطية)34( .  
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اململكة العربية ال�صعوديةدولة قطراملحاور

املحور االأول
مفهوم اجلرمية 

االإلكرتونية

تقني��ة  و�ص��يلة   ا�ص��تخدام  عل��ى  ينط��وي   فع��ل  اأي 
املعلوم��ات  اأو نظ��ام معلومات��ي اأو ال�ص��بكة املعلوماتي��ة 
‘ بطريق��ة غ��ري م�ص��روعة مب��ا يخال��ف اأح��كام القان��ون.

االحتي��ال   ( ت�ص��مل  االلكرتوني��ة  واجلرائ��م 
االإلك��رتوين, االبتزاز , الت�ص��هري, التهديد, االخرتاق,  

االئتماني��ة( البطاق��ات  وال�ص��ب,  الق��ذف 

اأي فع��ل يرتك��ب مت�صمن��ًا ا�ص��تخدام احلا�ص��ب االآيل - 
اأو ال�ص��بكة املعلوماتي��ة  باملخالف��ة الأح��كام هذا النظام.

الداف��ع امل��ادي ث��م داف��ع ال�ص��هوة  ث��م ياأت��ي اأقله��ا دافع - 
الت�صلية.

املحور الثاين
اإح�صائيات اجلرمية 

االإلكرتونية

ويف -   , ب��الغ   204 2012م  ع��ام  يف  البالغ��ات  ع��دد 
2013م  324  ب��الغ,  ويف  2014م اإىل نهاي��ة �ص��بتمرب 

316 ب��الغ .

مت فتح 11579 بالغ خالل يناير-اأكتوبر 2014م - 

ت�ص��تهدف  ال�ص��عودية  داخ��ل  م��ن  اجلرائ��م  اأغل��ب 
الن�ص��اء ث��م االأطفال ث��م الرج��ال واأغل��ب اجلرائ��م  من 
اخل��ارج ت�ص��تهدف الن�ص��اء والرج��ال   )وتاأت��ي م��ن 

املغ��رب غالب��ا(.

املحور الثالث
التقنيات امل�صتخدمة 
اكت�صاف ومكافحة 
اجلرائم االإلكرتونية

ا�ص��تخدام اأف�ص��ل  الربام��ج  فيم��ا يتعل��ق باجلرائ��م 
االلكرتوني��ة .

واجلرائ��م -  املخالف��ات  لر�ص��د  معم��ل  وج��ود  
االلكرتوني��ة اأو اجلرائ��م التقليدي��ة املنف��ذة بوا�ص��طة  
االجتماع��ي. التوا�ص��ل  برام��ج  اأو  املعلوم��ات   تقني��ة 

 كامريات  و اأجهزة حا�صب اآيل و هواتف ذكية - 

التعقب االلكرتوين عن طريق البحث اجلنائي.- 

املحور الرابع
الت�صريعات القانونية

مت تطوي��ر قان��ون ملكافح��ة اجلرائ��م االلكرتوني��ة يف 
2014م.  

الت�صريعات حتتاج لتطوير وذلك لتاأخر مواكبتها لتطور 
اجلرمية االإلكرتونية واأ�صاليبها احلديثة

املحور اخلام�س
بالغات اجلرائم 

االإلكرتونية 
وت�صديداتها

مت الك�ص��ف  ع��ن 17 ق�صي��ة جرمي��ة اإلكرتوني��ة يف 
عام 2012م ويف 2013م  مت الك�ص��ف عن 45 ق�صية,  
ويف 2014م  حت��ى نهاي��ة �ص��بتمرب بنف���س الع��ام مت 

الك�ص��ف ع��ن 53 ق�صي��ة.

وح��دة اجلرائ��م االإلكرتوني��ة بهيئ��ة االأم��ر باملع��روف: 
خ��الل يناير-اأكتوب��ر 2014م  مت ع��الج 277 والقب���س 
عل��ى ع��دد 146 مم��ن ميلك��ون ح�ص��ابات اإباحي��ة بتوي��رت 
وحتوي��ل ع��دد 217 ب��الغ ابت��زاز واإغ��الق 7458 موقع��ا 
اإباحي��ا واإغ��الق 862 موقع��ا م��ن املواق��ع املخالفة عقديا.

وحدة اجلرائم االإلكرتونية بوزارة الداخلية: فح�س 
802 بالغ خالل عام 1435 و713 خالل يناير-اأكتوبر 

2014م

املحور ال�صاد�س
توعي��ة املجتم��ع

وتق��دمي -  خمتلف��ة  بلغ��ات  توعوي��ة  حم��الت  توج��د   
الفعالي��ات  يف  وامل�ص��اركة  املدرا���س  يف  حما�ص��رات 
اجله��ات  بع���س  يف  ال��دول  تنظمه��ا  الت��ي  املختلف��ة 

االأخ��رى.
املعلوم��ات -  تقني��ة  ا�ص��تخدام  العام��ة يف  ع��دم وع��ي 

)مم��ا  يعر�صه��م للوق��وع �صحاي��ا يف ه��ذه اجلرائ��م(.

برامج التوعية �صعيفة- 

فعال��ة -  توعي��ة  اأج��ل  م��ن  وتع��اون  تن�ص��يق  مطل��وب 
ومثم��رة

املحور ال�صابع
الهياكل التنظيمية

مرك��ز مكافح��ة اجلرائ��م االإلكرتوني��ة يتب��ع لق�ص��م - 
البح��ث  ب��اإدارة  االقت�صادي��ة  اجلرائ��م  مكافح��ة 

الداخلي��ة. ب��وزارة  اجلنائ��ي 

مركز االإنذار املبكر- 

تتب��ع وح��دة مكافح��ة اجلرائ��م املعلوماتي��ة  لالأدل��ة - 
العام��ة للتحري��ات والبح��ث اجلنائ��ي التاب��ع مل�ص��اعد 

املدي��ر الع��ام ل�ص��وؤون االم��ن باالأم��ن الع��ام هدف��ة.

وحدة جرائم املعلوماتية بهيئة االمر باملعروف .- 

مركز االإنذار املبكر- 

اجلدول رقم )3 ــ 4(: إفادات السعودية وقطر املتعلقة مبحاور واقع اجلرميـة اإللكرتونيـة وأساليب مواجهتها يف دول اجمللس
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املحور الثامن

التعاون الوطني 
واالإقليمي والدويل

وج��ود �ص��راكة وطني��ة م��ع اجله��ات املعني��ة مبكافح��ة - 
اجلرائ��م االلكرتوني��ة بالدول��ة وجه��ات البحث العلمي 

بالتن�ص��يق م��ع )موؤ�ص�ص��ة قط��ر للعل��وم والرتبية(.

كالبن��ك التج��اري  )وكي��ل بطاق��ات الفي��زا(, وجمي��ع - 
حم��الت املجوهرات واملجمع��ات التجارية .

تب��ادل -  خ��الل  م��ن  اإقليم��ي  تع��اون  منظوم��ة  وج��ود 
املعلوم��ات واخل��ربات ب��ني دول جمل���س التع��اون ب�ص��اأن 
االئتماني��ة  والبطاق��ات  املعلوم��ات  تقني��ة  جرائ��م 

امل��زورة.

 يوجد تعاون حملي ودويل للتعقب . - 

يوج��د هن��اك تن�ص��يق بني ال��دول عن طري��ق االنرتبول - 
ال�صعودي للتتبع والقب�س على املجرمني .

املحور التا�صع

بن���اء الق���درات

 امل�ص��اركة يف املوؤمت��رات وور���س العم��ل امل�ص��رتكة ب��ني 
دول��ة قط��ر وال��دول املتقدم��ة يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات 
والفعالية الدولية املعنية مبكافحة اجلرائم االلكرتونية 
واالط��الع عل��ى اخر امل�ص��تجدات يف جم��ال مكافحة تلك 

اجلرائم .

مطلوب املزيد من الكوادر املتخ�ص�صة واملدربة.

املحور العا�صر

اأف�صل املمار�صات 
الدولية

املحور احلادي ع�صر

مواقع التوا�صل 
االجتماعي

التوا�ص��ل  مواق��ع  خدم��ة  م��زودي  قب��ل  م��ن  التع��اون 
ع��ي االجتما

واأحيان��ًا  توي��رت وغريه��ا( �صئي��ل ج��دًا  ب��وك,  ) في���س 
يك��ون مع��دوم وذلك لطلبه��م  اإذن من املحكمة االأمريكية 
الإعطائن��ا املعلوم��ات الالزم��ة الت��ي  ت�ص��اعدنا يف الك�ص��ف 

ع��ن هوي��ة املته��م .

التوا�ص��ل -  مواق��ع  ت�ص��تخدم  اجلرائ��م  اأغل��ب 
االجتماع��ي لل�صغ��ط عل��ى الهدف ويف مقدمتها تويرت 

واليوتي��وب والفي�ص��بوك  واإن�ص��تقرام 

م��ع -  املتفاعل��ة  االجتماع��ي  التوا�ص��ل  مواق��ع  اأك��رث 
البالغ��ات والت��ي تق��وم بح��ذف اجلرمي��ة واغ��الق 

احل�ص��اب اليوتيوب.

البالغ��ات -  م��ع  تفاع��ال  االجتماعي��ة  املواق��ع  اأق��ل   
توي��رت.

 عدم امكانية تتبع امل�صتخدم . - 
املحور الثاين ع�صر

االأو�صاع ال�صيا�صية 
واأثرها

املحور الثالث ع�صر

اخلطط والربامج 
امل�صتقبلية

واالأبح��اث   للدرا�ص��ة  متخ�ص���س  مكت��ب  فت��ح  ج��اري 
للجرمي��ة االقت�صادي��ة وذل��ك للتنب��وؤ مبوؤ�ص��رات اجلرائ��م 

االإلكرتوني��ة وو�ص��ع اخلط��ط املنا�ص��بة لتفاديه��ا . 

اإن�ص��اء مبن��ى م�ص��تقل باالأم��ن الع��ام لوح��دة اجلرائ��م - 
والتقني��ات  االأجه��زة  باأف�ص��ل  جمه��ز  االلكرتوني��ة 
واالأ�ص��اليب الكت�ص��اف ومكافح��ة اجلرمي��ة االإلكرتوني��ة.

3.3.4 مقارنة بني إفادات دولتي قطر واململكة العربية السعودية
	 ختتلــف التعاريــف مــن حيــث النــص ولكــن املعــى متقــارب والدوافــع الرتــكاب اجلرميــة هــي

نفــس الدوافع.
	 11579 يف حمور إحصائيات اجلرمية اإللكرتونية: يف اململكة العربية السعودية، مت فتح



-42-

بــالغ مــن ينايــر إىل أكتوبــر 2014، حيــث أن أغلــب اجلرائــم مــن الداخــل تســتهدف 
النســاء مث األطفــال مث الرجــال، وأغلــب اجلرائــم  مــن اخلــارج تســتهدف النســاء والرجــال 
ينايــر إىل أكتوبــر  بــالغ مــن  )وتــأيت مــن املغــرب غالبــاً(. ويف قطــر مت كشــف 316 

2014، ومل تــرد تفاصيــل عــن اجملــي عليهــم واجلنــاة.
	 يف حمــور بالغــات اجلرائــم اإللكرتونيــة وتســديداهتا: يف اململكــة العربيــة الســعودية، مت

فحــص 802 بــالغ خــالل عــام 1435 و713 بــالغ خــالل عــام 1434.  وخــالل 
يناير-أكتوبر 2014م، مت عالج 277 بالغ، والقبض على عدد 146 من املتهمن، 
وحجــب 8320 موقعــا. ويف قطــر مت الكشــف  عــن 17 قضيــة يف 2012م، ويف 
2013م  مت الكشــف عــن 45 قضيــة،  ويف 2014م حــى هنايــة ســبتمرب مت الكشــف 

عــن 53 قضيــة.
	 يف قطــر مل تتضــح التقنيــات واألســاليب املســتخدمة الكتشــاف اجلرميــة بالتفصيــل، أمــا 

يف الســعودية فيوجــد معمــل لرصــد اجلرائــم اإللكرتونيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة أو فيمــا 
يتــم مــن خــالل برامــج التواصــل االجتماعــي.

	 التشــريعات والقوانــن مت تطويرهــا يف قطــر عــام 2014، أمــا الســعودية فالنظــام منــذ عــام
2007م وحيتــاج إىل تطويــر.

	 توجــد محــالت توعويــة يف قطــر للتوعيــة مبخاطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة، عكــس الســعودية
الــي جنــد أن التوعيــة فيهــا حتتــاج إىل املزيــد مــن اجلهــد والتعــاون احمللــي بــن اجلهــات 

املختصــة.
	.بنية اهلياكل التنظيمية حتتاج إىل تقوية وتنسيق يف كلتا الدولتن
	.كلتا الدولتن هبما تعاون وتنسيق بن الدول
	.بناء القدرات حتتاج إىل تطوير يف كلتا الدولتن
	 التواصــل برامــج  خــالل  مــن  املرتكبــة  للجرائــم  عائــق  أكــرب  أن  علــى  الــردود  اتفقــت 

االجتماعــي هــو عــدم إمكانيــة تتبــع اجملــرم، وذلــك لضعــف التعــاون مــن قبــل مــزودي 
االجتماعــي. التواصــل  مواقــع  خدمــة 

	.اخلطط والربامج املستقبلية حتتاج إىل تطوير خطط طموحة يف كلتا الدولتن
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3.4 تحليل واستنتاجات من إحصائيات واقع الجريمة اإللكرتونية
	 نالحــظ الفــرق الكبــر بــن مجلــة اإلحصائيــات الرمسيــة واإلحصائيــات الــواردة مــن

شــركة كاسربســكي مــن حيــث العــدد والتأثــر كمــا هــو مبــن باجلــدول )3 ــــ 5(.

دولة قطراالإمارات العربية املتحدةاململكة العربية ال�صعودية

كا�صرب�صكيالر�صميةكا�صرب�صكيالر�صميةكا�صرب�صكيالر�صميةالنوع

اإح�صائية 
12 مليون43369 مليونغري متوفر47 مليون11.579 الفالهجمات

الهجمات خالل 
1.8 مليونغري متوفر5.8 مليونغري متوفر6.3 مليونغري متوفراأكتوبر 2014

املتاأثرين من 
73%غري متوفر71%غري متوفر73%غري متوفرالر�صائل اخلبيثة

الربامج 
47%غري متوفر58%غري متوفر55%غري متوفرالدعائية

الربامج االإباحية

اإغالق 7458 موقعا 
اإباحًيا والقب�س 
على عدد 146 
ممن ميلكون 

ح�صابات اإباحية 
بتويرت

31 هجمة بن�صبة 
غري متوفرتاأثر %0.01

23  هجمة 
بن�صبة تاأثر 

%0.01
12 هجمة بن�صبة غري متوفر

تاأثر %0.01

مجلــة اإلحصائيــة الرمسيــة باململكــة العربيــة الســعودية، الــي مت احلصــول عليهــا، مــن ينايــر - 
إىل أكتوبــر 2014م هــي 11579 جرميــة، بينمــا إحصائيــة شــركة كاسربســكي 47 
مليــون هتديــد، ومجلــة اإلحصائيــة الرمسيــة بدولــة قطــر مــن ينايــر إىل أكتوبــر 2014م 
369 جرميــة، بينمــا إحصائيــة شــركة كاسربســكي 12 مليــون هتديــد بقطــر، ولــو مت 
األخــذ بعــن االعتبــار أنــه ليــس كل هتديــد يعتــرب جرميــة، وأن عــدد املتأثريــن اســتناًدا إىل 
إحصائيــات شــركة كاسربســكي، جنــد أن 73% مــن املســتخدمن قــد تأثــروا بالرســائل 
اخلبيثــة يف كل مــن الســعودية وقطــر، و71% بالنســبة لإلمــارات، ممــا يــدل علــى ضعــف 

اجلدول رقم )3 ــ 5(: مقارنة بن إحصائيات كاسربسكي واإلحصائيات الرمسية بالسعودية واإلمارات وقطر 
من يناير إىل أكتوبر من العام 2014م
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الوعــي وعــدم اإلبــالغ بوقــوع اجلرميــة اإللكرتونيــة مــن قبــل املتأثريــن وهــذه مــن العوامــل 
الــي تعيــق املكافحــة.

إحصائيــة هجمــات الربامــج اإلباحيــة: رمسيــاً الســعودية حجبــت 7458 موقعــاً إباحيــاً، - 
ومت القبــض علــى عــدد 146 ممــن ميلكــون حســابات إباحيــة علــى موقــع تويــرت، وأوردت 
الشــركة إحصائيــة بعــدد 31 هجمــة إباحيــة بنســبة تأثــر أقــل مــن 0.01% يف اململكــة، 
وعــدد 23 هجمــة بنســبة تأثــر أقــل مــن 0.01% يف اإلمــارات، وعــدد 12 هجمــة 
بنســبة تأثــر أقــل مــن 0.01% يف قطــر،  ومــن هنــا نســتنج بــأن املكافحــة قــد أدت 
دورهــا، وأن وعــي املســتخدم متقــدم يف الــدول الثالثــة، باإلضافــة للــوازع الديــي وتعاليــم 
اإلســالم يف حتــرمي التعامــل مــع هــذه اإلعالنــات اإلباحيــة الــي تنتشــر بكثافــة يف املواقــع 

اإللكرتونيــة.
مــن واقــع اإلحصائيــات نــرى أن نســبة اجلرميــة اإللكرتونيــة يف زيــادة ملحوظــة خاصــة - 

للعــام 2014 مقارنــةً بالعــام 2013. حيــث جنــد يف اململكــة العربيــة الســعودية نســبة 
زيادة 53% ، واإلمارات بنســبة زيادة 29% ، وقطر بنســبة زيادة 27% )راجع امللحق 

)2( ـــــ تقريــر شــركة كاسربســكي(.
االســتجابة الرمسيــة للحصــول علــى اإلحصائيــات ضعيفــة جــداً مــن اجلهــات الرمسيــة، - 

مقارنــة بالشــركات املتخصصــة يف جمــال أمــن املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة.
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الفصل الرابع
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4. الفصل الرابع

التشريعات القانونية ملكافحة الجرائم اإللكرتونية بدول املجلس

4.1 مواكبة القوانني للتطور التقني
إن التطــور الســريع الــذي تشــهده تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومــا أدت إليــه مــن 
تســارع يف وتــرة التطبيقــات واســتخداماهتا املختلفــة، أوجــدت احلاجــة لوجــود قوانــن تشــريعية 
هلــذه  اســتخدامه  املســتخدم يف مأمــن عنــد  قانونيــة جتعــل  التطــور وإجيــاد محايــة  هلــذا  مواِكبــة 
التطبيقــات، والناظــر للواقــع احلــايل جيــد أن هنــاك فجــوة كــربى مــا بــن التشــريعات القانونيــة 
املتعلقــة باجلرميــة اإللكرتونيــة والتطــور الســريع لتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت، ممــا كان لــه األثــر 
البــارز يف إضعــاف املكافحــة للجرميــة اإللكرتونيــة، فظهــور املعلوماتيــة أدى إىل بــروز مشــاكل 
قانونيــة جديــدة، أي ظهــور مــا يســمى بأزمــة القانــون اجلنائــي، وملــا كان القاضــي اجلزائــي مقيــداً 
ينــص عليهــا املشــرع، حــى ولــو  أفعــاال مل  لــن يســتطيع أن جيــرم  فإنــه  مببــدأ شــرعية اجلرائــم، 
كانــت أفعــاال مســتهجنة، ومهمــا بالــغ املشــرع يف احلمايــة املوضوعيــة للمصــاحل االجتماعيــة يف 
قانــون العقوبــات، فــإن جناحــه يظــل مرهتنــا مبــدى فاعليــة التنظيــم اإلجرائــي الــذي يضمــن حتقيــق 
اهلــدف مــن العقــاب)35(. لــذا فمــن الضــروري االســراع يف مواءمــة التشــريعات وتطويرهــا للوصــول 
إىل أنظمــة قضائيــة فّعالــة ومتطــورة توقــع عقوبــات رادعــة علــى مرتكــي اهلجمــات اإللكرتونيــة، 
والعمــل علــى تنســيق اجلهــود التشــريعية والقضائيــة والضبطيــة بــن دول اجمللــس، وتعزيــز التعــاون 
مــع دول العــامل. مــن هــذا املنطلــق ســيتم يف هــذا الفصــل تســليط الضــوء علــى اجلهــود اخلليجيــة 
يف جمــال تطويــر التشــريعات القانونيــة وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى التشــريعات ذات الصلــة 
بــدول حمــور البحــث وهــي اململكــة العربيــة الســعودية، اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر، مــع 
بيــان الوضــع التشــريعي احلــايل ومــدى تالؤمهــا مــع بعضهــا البعــض، ومتاشــيها مــع القانــون املوحــد 
ملكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات يف دول اجمللــس، والنمــاذج املوضوعــة عامليــاً، وبيــان عمــا إذا 

كانــت هنــاك حاجــة إىل تطويــر هــذه التشــريعات أم ال.

4.2 القوانني الدولية التي ساهمت يف مكافحة الجريمة اإللكرتونية
	 :)قانون البيانات السويدي عام )1973م

     تعتــرب الســويد أول دولــة تســن تشــريعات ضــد جرائــم االنرتنــت أو جرائــم املعلوماتيــة، ال 
ســيَّما التزويــر املعلومــايت؛ حيــث صــدر قانــون البيانــات الســويدي عــام )1973( الــذي 
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عــاجل قضايــا الدخــول غــر املشــروع للبيانــات احلاســوبية، أو تزويرهــا، أو حتويلهــا، أو 
احلصــول غــر املشــروع عليهــا)36(.

	:)قانون مكافحة التزوير والتزييف الربيطاني )1986م 
أصــدرت بريطانيــا قانــون مكافحــة التزويــر والتزييــف عــام )1986م(، الــذي مشــل يف 
تعاريفــه اخلاصــة تعريــف أداة التزويــر، وهــي: )وســائط التخزيــن احلاســوبية املتنّوعــة، أو أي 
أداة أخــرى يتــم التســجيل عليهــا، ســواء بالطــرق التقليديــة أو اإللكرتونيــة أو بــأي طريقــة 

أخــرى( )37(. 

	:)اتفاقية اإلجرام السيبريي  )اإلجرام عرب االنرتنت( )2001م
صــدرت هــذه االتفاقيــة عــن اجمللــس األورويب، وُوقِـَّعــت يف العاصمــة اجملريــة بودابســت يف 
23 نوفمــرب )2001م(، وّقعــت عليهــا 30  دولــة، وألمهيــة هــذه االتفاقيــة انضــمَّ إليهــا 
العديــد مــن الــدول مــن خــارج اجمللــس األورويب، وأبــرز هــذه الــدول الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، الــي صادقــت عليهــا يف 22 ســبتمرب )2006(م، ودخلــت حيــز النفــاذ يف 
األول من  ينايــر )2007م(. واشــتملت علــى عــدة جوانــب مــن جرائــم االنرتنــت، بينهــا 

اإلرهــاب وعمليــات تزويــر بطاقــات االئتمــان ودعــارة األطفــال )38(.

4.3 نظرة عامة لتشريعات الجرائم اإللكرتونية يف املنطقة الخليجية
	أقرت دول اجمللس يف السنوات األخرة العديد من القوانن ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية
	.معظم دول اجمللس تفتقر لوجود تشريعات متكاملة ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية
	.يوجد تباين كبر بن دول املنطقة يف تشريعات اجلرائم اإللكرتونية
	.تعاين معظم دول املنطقة من بطء إجراءات تطوير قوانينها اخلاصة باجلرائم اإللكرتونية
	) أصــدرت األمانــة العامــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وثيقــة الريــاض للنظــام

الــي  الصيغــة  لــدول اجمللــس: وهــي  املعلومــات  تقنيــة  القانــون) املوحــد ملكافحــة جرائــم 
توصلــت هلــا جلنــة اخلــرباء املختصــن يف الــدول األعضــاء، ووافــق عليهــا أصحــاب املعــايل 
وزراء العــدل بــدول اجمللــس يف اجتماعهــم الرابــع والعشــرين الــذي عقــد بالريــاض اململكــة 
العربيــة الســعودية بتاريــخ 16-17  ذو القعــدة1433 هـــ املوافــق 2-3 أكتوبــر 2012 
م، مث اعتمدهــا اجمللــس األعلــى يف دورتــه الثالثــة والثالثــن 11 ـ 12 صفــر 1434 هـــ 
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املوافــق 24 ـ 25 ديســمرب2012 م، (مملكــة البحريــن) كنظــام ( قانــون ) اسرتشــادي 
ملــدة أربــع ســنوات يتجــدد تلقائيــاً حــال عــدم ورود مالحظــات عليــه مــن الــدول األعضــاء 
وتســميته (وثيقــة الريــاض للنظــام (القانــون) املوحــد ملكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات لــدول 

اخلليــج العربيــة)39(.

4.4 أهداف تطوير تشريعات الجرائم اإللكرتونية يف املنطقة 
الخليجية
	 تطويــر التشــريعات الوطنيــة لتكــون  مواكبــة لتطــورات  اجلرائــم اإللكرتونيــة  وفاعلــة يف

مكافحتهــا.
	 ًمواءمــة التشــريعات بــن دول اجمللــس للمســامهة يف مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة وطنيــا

وإقليميــًا.
	.تسهيل تطوير واعتماد القانون املوحد لدول اجمللس
	 التســهيل يف مواءمــة  القانــون املوحــد لــدول اجمللــس مــع القانــون الــدويل ملكافحــة اجلرائــم

اإللكرتونيــة.
	 املســامهة يف بنــاء القــدرات علــى املســتوي الوطــي وعلــى مســتوي دول اجمللــس يف جمــال

تطويــر تشــريعات اجلرائــم اإللكرتونيــة.

4.5 مقارنة بني قوانني الدول الخليجية محور البحث
التشــابه  التعــاون وحتليلهــا وإجيــاد  لتوضيــح املوقــف مت مقارنــة بعــض قوانــن دول جملــس 
والفروقــات املتعلقــة يف العقوبــات املقــررة لــكل جرميــة، وذلــك للعمــل إلجيــاد طريقــة لتوحيــد تلــك 
اجلهــود وترمجــة التعــاون لواقــع عملــي يســهم يف املكافحــة الفعالــة لتلــك اجلرائــم، وإجيــاد عقوبــات 
العربيــة  البحــث وهــي: اململكــة  رادعــة هلــؤالء اجملرمــن. وســتكون املقارنــة لقوانــن دول حمــور 

الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر.  

 4.5.1 مصادر القوانني

	  نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة الصــادر بقــرار جملــس الــوزراء مملكــة العربيــة الســعودية
رقــم 79 وتاريــخ 1428/3/7هـــ، ومتــت املصادقــة عليــه مبوجــب املرســوم امللكــي الكــرمي  

رقــم م/17 وتاريــخ 1428/3/8هـــ .
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	 مرسوم بقانون رقم )5( لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات )اإلمارات
العربية املتحدة(

	.)40( )قانون رقم )4( لسنة 2014 ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية )دولة قطر

4.5.2 املقارنات بني القانون السعودي واإلماراتي والقطري
	:أواًل : إعاقة الوصول إىل الخدمة

	 القانــون اإلماراتــي: املــادة الثامنــة »يعاقــب باحلبــس والغرامــة الــي ال تقــل عــن مائــة
ألــف درهــم وال تتجــاوز ثالمثائــة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن 
أعــاق أو عطــل الوصــول إىل شــبكة معلوماتيــة أو موقــع إلكــرتوين أو نظــام معلومــايت 

إلكرتوين«.
	 القانــون الســعودي: املــادة اخلامســة الفقــرة الثالثــة » يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد

عــن أربــع ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى ثالثــة ماليــن، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن 
كل شــخص يرتكــب أيــا مــن اجلرائــم املعلوماتيــة اآلتيــة: ومنهــا الفقــرة )3(: إعاقــة 

الوصــول إىل اخلدمــة، أو تشويشــها أو تعطيلهــا بــأي وســيلة كانــت«.
	 : التعليق

العقوبــة يف القانــون الســعودي أغلــظ وأشــد مــن العقوبــة يف القانــون اإلمــارايت، - 
ممــا قــد يتســبب يف زيــادة هــذه اجلرميــة يف دولــة اإلمــارات. 

يف القانــون اإلمــارايت مل حتــدد مــدة احلبــس، ممــا يســمح للمجــرم باســتغالل هــذه - 
النقطــة واحلصــول علــى أقــل فــرتة زمنيــة للعقوبــة.

	:ثانيًا: الجرائم املالية

	 القانــون اإلماراتــي: املــادة الثالثــة عشــر »يعاقــب باحلبــس والغرامــة الــي ال تقــل عــن

مخســمائة ألــف درهــم وال تتجــاوز مليــوين درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل 
مــن زور أو قلــد أو نســخ بطاقــة ائتمانيــة أو بطاقــة مدنيــة ، او أي وســيلة أخــرى 
مــن وســائل الدفــع اإللكــرتوين، وذلــك باســتخدام إحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات، 

أو برنامــج معلومــايت. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن:
1-    صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية املعلومات، أو برنامج معلومايت، 
بقصــد تســهيل أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل مــن هــذه 

املادة.
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اســتخدم بــدون تصريــح بطاقــة ائتمانيــة أو الكرتونيــة أو بطاقــة مدنيــة أو أي     -2
وســيلة أخــرى للدفــع اإللكــرتوين، بقصــد احلصــول لنفســه او لغــره، علــى 
أمــوال أو أمــالك الغــر أو االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات يقدمهــا الغــر.
قبــول التعامــل هبــذه البطاقــات املــزورة أو املقلــدة أو املنســوخة أو غرهــا مــن     -3

وســائل الدفــع اإللكــرتوين مــع علمــه بعــدم مشــروعيتها.
	 القانــون الســعودي: املــادة الرابعــة »يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن ثــالث

ســنوات، وبغرامــة ال تزيــد عــن مليــوين ريـــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل 
مــن اجلرائــم املعلوماتيــة التاليــة: شــخص يرتكــب أيــاً 

1-االســتيالء لنفســه أو لغــره علــى مــال منقــول أو علــى ســند، أو توقيــع هــذا 
الســند، وذلــك عــن طريــق االحتيــال، أو اختــاذ اســم كاذب، أو انتحــال 

صفــة غــر صحيحــة.
2 -الوصــول ـ دون مســوغ نظامــي صحيــح ـ إىل بيانــات بنكيــة، أو ائتمانيــة أو 
بيانــات متعلقــة مبلكيــة أوراق ماليــة للحصــول علــى بيانــات، او معلومــات، 

أو أمــوال، او مــا تتيحــه مــن خدمــات.
	:التعليق

مــن خــالل هاتــن املادتــن يف القانونــن اإلمــارايت والســعودي نــرى أن القانــون - 
االمارايت قد فصل جرمية اســتغالل املعلومات يف البطاقات االئتمانية بشــكل 
أكــرب فكانــت أمشــل وأعــم مــن القانــون الســعودي، وهــذه إشــكالية يف القانــون 
الســعودي حبيــث أن هــذه املــادة الرابعــة ــــ الفقــرة الثالثــة ــــ قــد احتــوت علــى 
ألفــاظ فضفاضــة إلدانــة مرتكــي اجلرائــم املتعلقــة بالبيانــات البنكيــة ممــا قــد 
يكــون مدخــاًل لالســتفادة منهــا مــن قبــل اجملرمــن يف ختفيــف العقوبــة املقــدرة 

عليهــم.
	:ثالثًا: نشر املواد اإلباحية واستغالل األحداث

	 القانــون اإلماراتــي : املــادة الســابعة عشــر »يعاقــب باحلبــس والغرامــة الــي ال تقــل
عــن مائتــن ومخســن ألــف درهــم وال تتجــاوز مخســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى 
هاتــن العقوبتــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكرتونيــاً أو أشــرف عليــه أو بــث أو 
أرســل أو نشــر أو أعــاد نشــر عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة مــواداً إباحيــًة أو أنشــطًة 
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للقمــار، وكل مــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة. ويعاقــب بالعقوبــة ذاهتــا، كل 
مــن أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد االســتغالل والتوزيــع أو العــرض 
علــى الغــر، عــن طريــق شــبكة معلوماتيــة، مــواداً إباحيــًة أو أنشــطًة للقمــار، وكل 
مــا مــن شــأنه املســاس بــاآلداب العامــة. فــإذا كان موضــوع احملتــوى اإلباحــي حدثــاً 
مل يتجــاوز الثامنــة عشــر مــن عمــره، أو كان مثــل هــذا احملتــوى مصممــاً إلغــراء 
االحــداث فيعاقــب اجلــاين باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة الــي ال 

تقــل عــن مخســن ألــف درهــم وال تتجــاوز مائــة ومخســن ألــف درهــم«.
	 القانــون الســعودي: املــادة السادســة »يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن مخــس

ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى ثالثــة ماليــن ريـــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل 
شــخص يرتكــب أيــاً مــن اجلرائــم املعلوماتيــة اآلتيــة: الفقــرة )2(: إنشــاء موقــع علــى 
الشــبكة املعلوماتيــة، أو أحــد أجهــزة احلاســب اآليل أو نشــره لإلجتــار يف اجلنــس 
املتعلقــة  املــواد والبيانــات  إنشــاء  الفقــرة )3(:  بــه.  التعامــل  البشــري، أو تســهيل 
أو  نشــرها  أو  العامــة  بــاآلداب  املخلــة  امليســر  أنشــطة  أو  اإلباحيــة،  بالشــبكات 
تروجيهــا« وذكــر يف املــادة الثامنــة »ال تقــل عقوبــة الســجن أو الغرامــة عــن نصــف 
حدهــا األعلــى إذا اقرتنــت اجلرميــة بــأي مــن احلــاالت التاليــة:  ومنهــا الفقــرة )3(: 

التغريــر بالقصــر ومــن يف حكمهــم، واســتغالهلم«.
	 ،القانــون القطــري: املــادة الســابعة »يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز مخــس ســنوات

وبالغرامــة الــي ال تزيــد علــى مخســمائة ألــف ريـــال، كل مــن أنتــج مــادة إباحيــة عــن 
طفــل بواســطة وســائل تقنيــة املعلومــات، او اســتورد أو بــاع أو عــرض للبيــع أو 
االســتخدام أو تــداول أو نقــل أو وزع أو أرســل أو نشــر أو أتــاح أو بــث مــادة 
إباحيــة عــن طفــل بواســطة وســائل تقنيــة املعلومــات. ويعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تتجــاوز ســنة، وبالغرامــة الــي ال تزيــد علــى مائتــن ومخســن ألــف ريـــال، كل مــن 
حــاز مــادة إباحيــة عــن طفــل. وال يعتــد يف اجلرائــم املعاقــب عليهــا يف هــذه املــادة 
برضــا الطفــل. ويعتــرب طفــال يف حكــم هــذه املــادة كل مــن مل يتــم مــن العمــر مثــاين 

عشــرة ســنة ميالديــة كاملــة.«
	:التعليق

العقوبــة يف القانــون الســعودي أشــد وأردع إذ أن مرتكــب اجلرميــة اإلباحيــة ومــا - 
شــاهبها يعاقــب حببــس ال يزيــد عــن 5 ســنوات وغرامــة ال تزيــد عــن 3 ماليــن 
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لاير، أمــا القانــون اإلمــارايت فقــد خفــف العقوبــة يف هــذا اجلــرم حبيــث أن اجملــرم 
يعاقــب باحلبــس ـ وهنــا مل يتــم ذكــر مــدة العقوبــة ـ وكذلــك غرامــة ماليــة ال تقــل 
عن مائتن ومخســن ألف درهم وال تتجاوز مخســمائة ألف درهم ، ومل يذكر 
القانــون القطــري عقوبــة البالغــن املرتكبــن للجرائــم اإلباحيــة مــن غــر املــواد 
املتعقلــة باألطفــال، وهــذا قــد يســبب ازديــاد عــدد اجملرمــن يف دولــي اإلمــارات 
وقطــر ألن العقوبــة يف القانــون اإلمــارايت أقــل ردعــاً مــن العقوبــة يف القانــون 
املــواد  بغــر  اجلرميــة  القطــري مرتكــب  القانــون  الســعودي. وكذلــك مل جيــرم 
املتعلقــة بالطفــل، ممــا يســبب ازديــاد تلــك املواقــع وصعوبــة مراقبتهــا وحصرهــا 

والســيطرة عليهــا.
إذا كانــت هــذه اجلرميــة مرتبطــة باألحــداث، جنــد أن القانــون القطــري كان - 

أكثــر تفصيــاًل مــن هــذه الناحيــة إذ أنــه يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز مخــس 
ســنوات، وبالغرامــة الــي ال تزيــد علــى مخســمائة ألــف ريـــال لــكل مــن يتاجــر 
يف هــذه اجلرميــة، أمــا إن كانــت اجلرميــة متعلقــة حبيــازة مــواد إباحيــة عــن الطفــل 
فقــط فــإن القانــون القطــري يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة، وبالغرامــة 
ــال. وجنــد أن القانــون الســعودي  الــي ال تزيــد علــى مائتــن ومخســن ألــف ريـ
أشــد صرامــة يف التعامــل مــع تلــك اجلرميــة حيــث أن عقوبــة مرتكــب اجلرميــة 
إن كان يســتهدف الُقّصــر فهــي حبــس ســنتن ونصــف كحــد أقــل، وغرامــة 
مالية تقدر بـ مليون ومخسمائة ألف ريـــال كحد أقل، بينما لو نظرنا للقانون 
اإلمــارايت لوجدنــا أن العقوبــة املرتبطــة باألحــداث هــي احلبــس مــدة ال تقــل عــن 
ســنة واحــدة والغرامــة الــي ال تقــل عــن مخســن ألــف درهــم وال تتجــاوز مائــة 
ومخســن ألــف درهــم، وهنــا تكمــن الفروقــات يف العقوبــات ممــا قــد يســبب 
اخنفــاض عــدد اجملرمــن يف اململكــة العربيــة الســعودية وازيــاد أعدادهــم يف دولــة 
بالقانــون  مقارنــة  نســبياً  العقوبــة  بســبب ضعــف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

الســعودي.
يف القانــون القطــري مل يتــم ذكــر عقوبــة مرتكــب جرميــة املــواد اإلباحيــة مــن - 

نشــر وغرهــا إن مل تكــن متعلقــة بالطفــل، وهــذا قــد يســبب توســع مرتكــي 
األعمــال اإلباحيــة يف دولــة قطــر إن مل يكــن هدفهــم وقصدهــم فئــة األطفــال 

يف أعماهلــم وجرائمهــم، فالقانــون ال جيرمهــم.
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	:رابعا: جرائم اإلرهاب
	 القانــون اإلماراتــي: املــادة السادســة والعشــرون »يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن

5 ســنوات والغرامــة الــي ال تقــل عــن مليــون درهــم وال تتجــاوز مليــوين درهــم كل 
مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكرتونيــاً أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة 
أو أي جمموعــة  إرهابيــة  معلومــات، وذلــك جلماعــة  تقنيــة  أو وســيلة  املعلوماتيــة 
أو مجعيــة أو منظمــة أو هيئــة غــر مشــروعة بقصــد تســهيل االتصــال بقيادهتــا أو 
أعضائهــا، أو الســتقطاب عضويــة هلــا، أو ترويــج أو حتبيــذ أفكارهــا، أو متويــل 
أنشــطتها، او توفــر املســاعدة الفعليــة هلــا، أو بقصــد نشــر أســاليب تصنيــع األجهــزة 

احلارقــة أو املتفجــرات، او أي أدوات أخــرى تســتخدم يف األعمــال اإلرهابيــة«.
	 10 الســابعة »يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن املــادة  القانــون الســعودي: 

ــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن؛ كل  ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــن 5 ماليــن ريـ
مــن اجلرائــم املعلوماتيــة اآلتيــة : الفقــرة )1(: إنشــاء موقــع  شــخص يرتكــب أيــاً 
ملنظمــات إرهابيــة علــى الشــبكة املعلوماتيــة، أو أحــد أجهــزة احلاســب اآليل أو 
نشــره، لتســهيل االتصــال بقيــادات األجهــزة احلارقــة، أو املتفجــرات، أو أي مــادة 

تســتخدم يف األعمــال اإلرهابيــة«.
	 ،القانــون القطــري: املــادة اخلامســة »يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز 3 ســنوات

وبالغرامــة الــي ال تزيــد علــى مخســمائة ألــف ريـــال، كل مــن أنشــأ أو ادار موقعــاً 
تقنيــة  وســائل  إحــدى  أو  املعلوماتيــة،  الشــبكة  علــى  إرهــايب  تنظيــم  أو  جلماعــة 
املعلومــات، او ســهل االتصــال بقيــادات تلــك اجلماعــات او أي مــن أعضائهــا، او 
الرتويــج ألفكارهــا، او متويلهــا، أو نشــر كيفيــة تصنيــع األجهــزة احلارقــة أو املتفجــرة 

أو أي أداة تســتخدم يف األعمــال اإلرهابيــة«
	:التعليق

ممــا ســبق يتبــن أن القانــون الســعودي كان أشــد صرامــًة وردعــاً مــن القانــون - 
اإلمــارايت والقانــون القطــري يف ســن عقوبــة األعمــال اإلرهابيــة، ممــا يقلــل هــذه 

الظاهــرة يف الســعودية.
	:مالحظات عامة على القوانين

ممــا ســبق نــرى أن اختــالف القوانــن بــن دول اجمللــس، وتبايــن األحــكام يف - 
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جتــرمي اجلرائــم اإللكرتونيــة املتشــاهبة، قــد يســبب خلــاًل يف التــوازن بــن الــدول 
يف حماربــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، وقــد يلجــأ اجملــرم للدولــة األقــل عقوبــة يف ســن 
قوانينهــا لتنفيــذ جرميتــه ممــا قــد يزيــد مــن انتشــار اجلرميــة يف دولــة عــن األخــرى، 
ومــن هنــا تبــدو أمهيــة تضافــر اجلهــود وتوحيدهــا حملاربــة اجلرميــة اإللكرتونيــة 
وتطويــر مشــروع قانــون موحــد جلميــع دول اجمللــس للتقليــل مــن فــرص اســتغالل 
القانــون وحماربــة اجملرمــن بشــكل موحــد وواضــح ممــا يســاعد يف تقليــل اجلرائــم 

املرتكبــة بشــى أنواعهــا وأصنافهــا.
الــدول -  الــي متنــع  إن مســألة األمــن واخلصوصيــة تعتــرب مــن أهــم األســباب 

اخلليجيــة مــن التعــاون فيمــا بينهــا بشــأن محايــة البيئــة اإللكرتونيــة، خصوصــاً 
وأن هــذا التعــاون قــد يفضــي إىل اإلعــالن عــن نقــاط الضعــف اخلاصــة بدولــة 

معينــة )41(.
الناظر لوثيقة الرياض للنظام )القانون(املوحد ملكافحة جرائم تقنية املعلومات - 

لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، جيــد ان القانــون مل حيــدد عقوبــة 
واضحــة يف مجيــع املــواد املذكــورة يف النظــام وبالتــايل ســيتم تطبيــق عقوبــة كل 
دولــة علــى حــدة يف حــال مت ضبــط اجملــرم يف الدولــة املعنيــة، ومــن خــالل 
اســتقراء احملــاور الــي مت تناوهلــا أعــاله، والــي أظهــرت أن اختــالف القوانــن 
والعقوبــات ملرتكــي اجلرائــم مــن قانــون آلخــر قــد يــؤدي إىل انتشــار اجلرميــة مــن 
دولــة إىل أخــرى علــى حســب القانــون وقوتــه. ولــذا فمــن املهــم العمــل علــى 
تطويــر ومواءمــة القوانــن احملليــة للــدول اجمللــس لتتوافــق مــع بعضهــا البعــض، 
لتكــون لبنــة أســاس لتطويــر القانــون اخلليجــي املوحــد، وذلــك لســيطرة أفضــل 

علــى أنــواع اجلرائــم اإللكرتونيــة املختلفــة.
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5. الفصل الخامس

أفضل املمارسات الدولية يف مكافحة الجريمة اإللكرتونية

5.1 أفضل املمارسات العاملية
يف هــذا احملــور ســيتم تنــاول أفضــل ممارســات األمــم املتحــدة ومنظماهتــا )كاالحتــاد الــدويل 
لالتصــاالت و منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة( وجمموعــة الــدول الثمــاين G8 وباإلضافــة إىل 
برنامــج اجلرميــة اإللكرتونيــة لالحتــاد األورويب، وهــي جتربــة مهمــة كوهنــا تغطــي برامــج مكافحــة 
اجلرميــة اإللكرتونيــة  يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، والــي تتفــاوت يف مــدى جناحهــا يف 
التطبيــق علــى املســتوى الوطــي وهــو مــا يشــابه االســرتاتيجية املطلوبــة ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة 

بــدول جملــس التعــاون.

5.1.1 األمم املتحدة
املعلومــات  ســالمة  مبجــال  طويلــة  فــرتة  منــذ  عامليــة  املتحــدة كمنظمــة  األمــم  اهتمــت 
وخصوصيتهــا، وخلــق بيئــة موثوقــة الســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، فهــي 
تعمــل علــى خلــق املبــادرات واملشــاركات يف خمتلــف املفاوضــات إلجيــاد توافــق بــن اآلراء فيمــا 
خيتــص باجلرميــة اإللكرتونيــة وطــرق مواجهتهــا، ووضــع معايــر توفــر احلمايــة لألنظمــة املعلوماتيــة 
املختلفــة، لــذا أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــدة قــرارات يف هــذا اجملــال تتمثــل يف 

:)42( اآليت 
األول/ديســمرب 2000، و121/56 يف 19 كانــون -  القــرار 63/55 يف 4 كانــون 

األول/ديســمرب 2001 بشــأن »مكافحــة اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة اجلنائيــة 
لتقنيــة املعلومــات«. يدعــو هــذا القــرار الــدول األعضــاء، عنــد وضــع التشــريعات الوطنيــة 
ملكافحــة إســاءة اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات، علــى أن تأخــذ باالعتبــار عمــل جلنــة 

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة.
القــرار 239/57 يف 20 كانــون األول/ديســمرب 2002 بشــأن »إنشــاء ثقافــة عامليــة - 

لألمــن الســيرباين«.
قــرار اجلمعيــة العامــة 239/57 يف 31 كانــون الثاين/ينايــر 2003 و199/58 يف - 

30 كانــون الثاين/ينايــر 2004 بشــأن »إنشــاء ثقافــة عامليــة لألمــن الســيرباين«، والــذي 
يدعــو الــدول األعضــاء إىل التعــاون وتعزيــز ثقافــة األمــن الســيرباين.
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)G8(5.1.2 مجموعة الدول الثمانية
اعتمــد وزراء العــدل والداخليــة التابعــن لبلــدان الـــ G8 يف اجتماعاهتــم املختلفــة سياســات 
مكافحــة للعديــد مــن جرائــم االنرتنــت، والــي تتلخــص يف )42(: عــدم إتاحــة مــالذات آمنــة 
للمعتديــن علــى تكنولوجيــا املعلومــات، والتنســيق بــن مجيــع الــدول املعنيــة يف مالحقــة مرتكــي 
جرائــم االنرتنــت وحماكمتهــم بغــض النظــر عــن مــكان حــدوث الضــرر، مــع تدريــب املكلفــن 

بتنفيــذ القوانــن، وجتهيزهــم باملعــدات الضروريــة للتعامــل مــع اجلرائــم ذات التقنيــة العاليــة.

5.1.3 االتحاد الدولي لالتصاالت
املتحــدة، وهــو  األمــم  الــدويل لالتصــاالت وكالــة متخصصــة حتــت مظلــة  يعتــرب االحتــاد 
اجلهــاز التنظيمــي لالتصــاالت لــكل دول العــامل، حيــث يضــم 192 دولــة و700 شــركة مــن 
القطــاع اخلــاص واملؤسســات األكادمييــة، ويعمــل علــى مســاعدة احلكومــات يف االتفــاق علــى 
مبــادئ مشــرتكة والــي تعينهــا يف تنظيــم أعماهلــا الــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا االتصــاالت وتقنيــة 
املعلومــات. كمــا ميلــك االحتــاد منظمــة »امباكــت« كــذراع تنفيــذي ملبــادرات األمــن اإللكــرتوين 
والــي تضــم  حاليــاً 144 مــن الــدول حــول العــامل، وتقــوم بتقــدمي خدمــات الدعــم يف جمــال أمــن 
املعلومــات للــدول األعضــاء يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، وقــد وضــع االحتــاد خمططًــا »لتعزيــز 

األمــن الســيرباين العاملــي يتكــّون مــن ســبعة أهــداف رئيســة وهــي )43(:
وضــع اســرتاتيجيات لتطويــر منــوذج التشــريعات الســيربانية يكــون قابــاًل للتطبيــق حمليًــا - 

وعامليًــا بالتــوازي مــع التدابــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة املعتمــدة.
وضــع اســرتاتيجيات لتهيئــة البنيــة التحتيــة الوطنيــة واإلقليميــة املناســبة لوضــع اهليــاكل - 

التنظيميــة والسياســات املتعّلقــة جبرائــم االنرتنــت.
وضع اسرتاتيجية لتحديد احلد األدىن ملعاير األمن لألنظمة والربجميات املختلفة.- 
وضــع اســرتاتيجيات لتحديــد آليــة عامليــة للمراقبــة واإلنــذار والــرد املبكــر مــع ضمــان قيــام - 

التنســيق عــرب احلــدود.
وضع اسرتاتيجيات إلنشاء نظام هوية رقمي عاملي وتطبيقه، وحتديد اهلياكل التنظيمية - 

الالزمة لضمان االعرتاف بالوثائق الرقمية لألفراد عرب احلدود اجلغرافية.
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5.1.4 منظمة الشرطة الجنائية الدولية
منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة والــي تعــرف باإلنرتبــول )Interpol(، تعمــل علــى تنســيق 
القوانــن واألحــكام يف خمتلــف بلــدان العــامل إلنشــاء منظومــة دوليــة ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة،  
وحســب تصرحيــات »األمــن العــام لإلنرتبــول« والــي تشــر إىل أن احلاجــة متزايــدة يف دول عــدة 
حول العامل لتنسيق القوانن هبدف تسهيل التعاون يف جمال احلماية من اهلجمات اإللكرتونية، 
وتوفــر الدعــم والتدريــب التقــي ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، وتعمــل اإلنرتبــول حاليــا علــى إنشــاء 
  INTERPOL Global Complex for مركــز خــاص للتحقيــق يف جرائــم التكنولوجيــة املتقدمــة
 ))Innovation )IGCI( بالتعــاون مــع شــركة »كاسربســكاي الب«، وإنشــاء جمّمــع اإلنرتبــول 
العاملــي لالبتــكار يف ســنغافورة، واجملهــز بــاألدوات احلديثــة واملتطــورة ملكافحــة اجلرميــة الســيربانية، 
مــع العمــل علــى بنــاء قــدرات الشــرطة علــى الصعيــد العاملــي بأســلوب متقــدم هبــدف املســاعدة 
إطــار مكافحــة  القانونيــة يف  واألنظمــة  للشــرطة  املتاحــة  اإلمكانــات  بــن  اهلــوة  تضييــق  علــى 
اجلرميــة اإللكرتونيــة، مــن هنــا بــرزت أمهيــة مبــادرات اإلنرتبــول مــع القطــاع اخلــاص، كمختــربات 
كاسربســكاي وشــركة ترينــد مايكــرو وشــركة إن إي ســي )  NEC ( وغرهــا مــن اجلهــات الــي 

انضمــت لإلنرتبــول ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة )44(.

5.1.5 االتحاد األوروبي
عمــل االحتــاد األورويب علــى توحيــد قوانينــه يف مواجهــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، فقــد مت إنشــاء 
 ،))ENISA( مركــز لألمــن الســيرباين يســمى )وكالــة االحتــاد األورويب للشــبكة وأمــن املعلومــات
والــذي أعلــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون اســرتاتيجي مــع جمموعــة الشــرطة األوروبيــة املعروفــة باليوروبــول 
والــي هتــدف إىل تعزيــز األمــن مــن خــالل التعــاون وتبــادل املعلومــات واملهــارات. وهــذه املبــادرة 
هي الي شــجعت الدول اخلارجية -خارج نطاق االحتاد األورويب - للتعاون والتنســيق مع دول 
االحتــاد  ملواجهــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، ويعتــرب اليوروبــول مشــروع تعــاوين كبــر يضــم حــواىل 800 
موظف و150 ضابط اتصال، ومزيداً من املعارين من كل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
وغرهــا مــن الشــركاء، وذلــك خللــق عالقــات سلســة لربــط خمتلــف اهليئــات والــوكاالت يف واليــات 

قضائيــة خمتلفــة، مبشــاركة أكثــر مــن 18.000 فــرد يف التحقيقــات عــرب احلــدود ســنويا)45(.
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6. الفصل السادس
مقرتح اسرتاتيجية دول املجلس ملكافحة الجريمة اإللكرتونية 2015 ـ 

2024م
6.1 مقدمة

2015-2024م  لألعــوام  اخلليجــي  التعــاون  جملــس  دول  اســرتاتيجية  مقــرتح  يهــدف 
إىل مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة مبســتوى عاملــي مــن أجــل بنيــة حتتيــة فّعالــة وموثوقــة لتقــدمي 
خدمــات إلكرتونيــة للمتعاملــن مــن خــالل اســرتاتيجية شــاملة ومســتقبلية للتصــدي لكافــة أنــواع 
اجلرائــم بــدول اجمللــس. وتشــمل االســرتاتيجية برامــج تنفيذيــة وتنســيق أنشــطة وأعمــال اجلهــات 
املختصــة مبكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة بــدول اجمللــس، وذلــك للمســاعدة يف االنتقــال مــن الواقــع 
احلــايل والــذي مت تناولــه بالفصــل الثالــث للوصــول إىل األهــداف والنتائــج املرجــوة،  وفــق احملــاور 
االسرتشــادية الــي يتناوهلــا البحــث، مــع حتديــد مؤشــرات قيــاٍس تتماشــى مــع الرؤيــة والرســالة 
واألهــداف االســرتاتيجية ومــن خــالل برامــج وخطــط قابلــة للتنفيــذ لضمــان الوصــول إىل اهلــدف 

والغايــة املنشــودة.
إن محايــة املعلومــات ومكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة تســتلزم برامــج تطويريــة شــاملة يف مجيــع 
حمــاور اخلطــة التنفيذيــة حبيــث حتظــى بدعــم سياســي قــوي وتكتســب مضمونــاً اســرتاتيجياً يقــوم 
علــى تشــخيص املشــكلة ومعاجلــة أســباهبا وتعــاون األجهــزة احلكوميــة ومشــاركة القطــاع اخلــاص 
واجملتمــع مبؤسســاته وإرســاء املبــادئ والقيــم األخالقيــة وتعزيزهــا مــع األخــذ بعــن االعتبــار أفضــل 

املمارســات الدوليــة واإلقليميــة.

6.2 منطلقات االسرتاتيجية
ترتكز اسرتاتيجية مكافحة اجلرمية اإللكرتونية على املنطلقات اآلتية:

	.اجلرمية اإللكرتونية تعيق التطوير والتنمية واالستثمار بدول اجمللس
	 تتحقــق مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة بشــكل أفضــل عندمــا يتــم تعزيــز التعــاون بــن

التعــاون بشــكل مســتمر. األجهــزة املختصــة يف دول جملــس 
	 اجلرميــة اإللكرتونيــة مرتبطــة بصــورة أساســية بتوســع التعامــالت اإللكرتونيــة حمليــاً وإقليميًــا

ودولًيا.
	 ظهــور مفاهيــم وصــور ووســائل حديثــة للجرميــة اإللكرتونيــة وانتشــارها تســتلزم مراجعــة
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وتقــومي مســتمر لتنــوع أســاليب ارتــكاب اجلرميــة، والتشــريعات والسياســات القائمــة علــى 
ذلــك واخلطــط واألنظمــة واالجــراءات والربامــج ملكافحتهــا.

	 حتقيــق محايــة املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، تتطلــب تعزيــز التعــاون بــن دول
اجمللــس والعــامل.

6.3 الرؤية والرسالة
	.الرؤية: حتقيق التميز املستمر يف مكافحة اجلرمية اإللكرتونية
	 الرســالة: بنــاء الثقــة واألمــن يف اســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت بــدول جملــس

التعــاون اخلليجــي.

6.4 األهداف
هتدف االسرتاتيجية  اإلقليمية لدول جملس التعاون ملكافحة اجلرمية اإللكرتونية إىل:

	 حتصــن اجملتمــع اخلليجــي ضــد اجلرميــة اإللكرتونيــة بتعزيــز مبــدأ األمــن والســالمة لــدول
اجمللــس.

	.مكافحة مجيع أنواع اجلرائم اإللكرتونية الي تستهدف اجملتمع اخلليجي ومقدراته
	 احملافظــة علــى أعلــى مســتوى مــن املوثوقيــة يف اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات

واالتصــاالت بــدول جملــس التعــاون اخلليجي.
	   توفــر املوثوقيــة واملنــاخ املالئــم لنجــاح خطــط التنميــة، والســيما احلكومــة اإللكرتونيــة

والذكيــة منهــا.
	 اإلســهام يف اجلهــود املبذولــة لتعزيــز وتطويــر وتوثيــق التعــاون اإلقليمــي والعــريب والــدويل

يف جمــال مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة .

6.5 الوسائل
يتنــاول هــذا اجلــزء احملــاور الرئيســة الــي ترتكــز عليهــا مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، وتتمثــل 

يف اآليت:
 التدابيــر التشــخيصية: وتتعلــق بتشــخيص واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة وأنواعهــا وتوضيــح 	

مســمياهتا ودوافعهــا ومصادرهــا، مــع حتديــد اجلهــات املســتهدفة وأســباب االســتهداف، 
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وتصنيــف نســبة اخلطــر وإمكانيــة املكافحــة االســتباقية و آليــة تــدارك األضــرار بعــد وقــوع 
اجلرميــة.

 التدابيــر التوعويــة: تطويــر منهجيــة واضحــة وفعالــة لتوعيــة اجملتمــع اخلليجــي جبميــع 	
شــرائحه وقطاعاتــه وتبصريهــم مبخاطــر اجلرميــة اإللكرتونيــة، وكيفيــة تفــادي اهلجمــات الــي 

تســتهدف األفــراد واملؤسســات.
 التدابير القانونية: تطوير القوانن التشريعية والعمل على توافقها إقليمًيا ودولًيا.	
 ــة: تطويــر واســتخدام أحــدث األجهــزة والربجميــات الكتشــاف ومواجهــة 	 ــر التقني التدابي

اهلجمــات اإللكرتونيــة، واســتحداث أطــر منوذجيــة للمعايــر واخلطــط مــن أجــل مكافحــة 
اجلرميــة اإللكرتونيــة.

 الهيــاكل التنظيميــة: تطويــر وإجيــاد هيــاكل تنظيميــة لتنســيق وتكامــل اجلهــود  الوطنيــة 	
واإلقليميــة مــن أجــل مواجهــة فعالــة خلطــر اجلرميــة اإللكرتونيــة. 

 بنــاء القــدرات: بنــاء قــدرات عاليــة مبســتويات عامليــة يف اجملــاالت )التشــخيصية والتوعويــة 	
والقانونيــة والتقنيــة واهليــاكل التنظيميــة(. وذلــك بتطويــر اخلــربات واملهــارات يف عمليــات 
الكشــف والتحقيــق واحملاكمــة، وكل مــا لــه صلــة بإجــراءات اكتشــاف ومكافحــة اجلرميــة 
اجلرميــة  تطــور  ملواكبــة  وذلــك   واملهــارات،  التقنيــات  أحــدث  باســتخدام  اإللكرتونيــة، 
اإللكرتونيــة وأســاليبها، مــع األخــذ بعــن االعتبــار املهــارات اللغويــة عنــد إعــداد وتأهيــل 
احملققــن، حيــث أن معظــم املصطلحــات اخلاصــة بتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت تعــود 

إىل اللغــة اإلجنليزيــة املتخصصــة.
 التعــاون اإلقليمــي والدولــي: تنســيق اجلهــود للتعــاون مــع املؤسســات العامليــة املهتمــة 	

باجلرميــة اإللكرتونيــة، كـــ »مركــز مايكروســوفت ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة  »، وهــو 
مركــز متخصــص  يعمــل علــى تطويــر أســاليب مواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، ويضــم خــرباء 
مــن شــركة مايكروســوفت يف اجملــاالت القانونيــة والتقنيــة، باإلضافــة إىل أحــدث األدوات 
والتقنيــات يف هــذا اجملــال، مــع ضــرورة الســعي إلجيــاد فــرع للمركــز يف دول جملــس التعــاون، 
وكذلــك التعــاون مــع مبــادرات تنظيــم الشــبكة العنكبوتيــة وحماربــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
كاتفاقيــة اجمللــس األورويب بشــأن اجلرميــة اإللكرتونيــة، وقــرارات األمــم املتحــدة يف منــع 
 ،)G8( جرائــم الكمبيوتــر ومكافحتهــا، وخطــة عمــل مؤمتــر الــدول الصناعيــة الثمانيــة
وجهــود االحتــاد الــدويل لالتصــاالت بشــأن توحيــد آليــات تطويــر تطبيقــات تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت.
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6.6 الربامج التنفيذية وأساليب تقييمها
     اســتناًدا علــى احملــاور الرئيســة الــي ترتكــز عليهــا مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة وأفضــل 
املمارســات الدوليــة مت اقــرتاح عــدد مــن الربامــج التنفيذيــة وأســاليب تقييمهــا كمــا يلــي:

التشــخيصية: حتديــد أنــواع ومصــادر اهلجمــات وتشــخيص أســباب ارتفــاع حجــم اجلرميــة 
اإللكرتونيــة يف اجملتمــع اخلليجــي عــن طريــق:

تشــكيل فــرق متخصصــة بــكل دولــة تضــم ضبــاط خــرباء يف تشــخيص وتصنيــف - 
اهلجمــات.

تطويــر معامــل لتشــخيص وتصنيــف اهلجمــات وتنظيــم قاعــدة معلومــات خليجيــة - 
ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، تشــتمل علــى مجيــع الوثائــق النظاميــة واإلداريــة ورصــد 
املعلومــات واإلحصــاءات الدقيقــة عــن حجــم املشــكلة وتصنيفهــا وحتديــد أنواعهــا 

وأســباهبا وآثارهــا وأولوياهتــا ومــدى انتشــارها زمانيــاً ومكانيــاً واجتماعيــاً.
إتاحــة املعلومــات املتوافــرة للراغبــن يف البحــث والدراســة وحــث اجلهــات األكادمييــة - 

ومراكــز البحــوث املتخصصــة علــى إجــراء املزيــد مــن الدراســات والبحــوث يف اجملــال 
نفسه.

رصــد مــا ينشــر يف وســائل اإلعــالم عــن اكتشــاف ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة و - 
متابعــة املســتجدات يف املوضــوع علــى املســتوى احمللــي والــدويل.

	:أسلوب التقييم
	.عدد الفرق وعدد الضباط اخلرباء بالفرق
	.عدد املعامل
	.وجود الشفافية وحرية تناول املعلومات
	.عدد وجودة التقارير الدورية الي تصدرها تلك الفرق

التوعوية: توعية اجلمهور وتعزيز السلوك األخالقي عن طريق:
توجيهات القيادة السياسية العليا.- 
الــوازع -  تطويــر مراكــز تنســيق إعالميــة بالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة يف تنميــة 

الديــي للحــث علــى حماربــة اجلرميــة اإللكرتونيــة عــن طريــق خطبــاء املســاجد والعلمــاء 
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واملؤسســات التعليميــة وغرهــا، وإعــداد محــالت توعيــة إقليميــة ووطنيــة حتــذر مــن 
اجلرميــة اإللكرتونيــة.

التأكيــد علــى دور األســرة يف تربيــة النــشء ودورهــا األســاس يف بنــاء جمتمــع مســلم - 
مناهــض ألعمــال اجلرميــة اإللكرتونيــة.

حــث املؤسســات التعليميــة علــى وضــع مفــردات يف مناهــج التعليــم العــام واجلامعــي، - 
والقيــام بتنفيــذ برامــج توعيــة تثقيفيــة بصفــة دوريــة عــن محايــة املعلومــات ومكافحــة 

اجلرميــة اإللكرتونيــة.
حث املواطن واملقيم على التعاون مع اجلهات املعنية مبكافحة اجلرمية اإللكرتونية، - 

واإلبالغ عن جرائم اإللكرتونية ومرتكبيها.
املعلومــات ومكافحــة -  تثقيفيــة يف جمــال محايــة  توعيــة  برامــج  العمــل علــى وضــع 

اجلرميــة اإللكرتونيــة، يف القطاعــن العــام واخلــاص وإلــزام شــركات االتصــاالت بتوعيــة 
مشــرتكيها مــن خــالل عقودهــا.

التغطيــة اإلعالميــة عــرب مجيــع وســائل اإلعــالم وإقامــة أنشــطة دوريــة باملؤسســات - 
ذات الصلــة.

	:أسلوب التقييم

	.صدور توجيهات القيادة العليا مرتن خالل العام
	.عدد املراكز
	.نطاق التغطية
	.وجود توعية بالعقد

	.تنفيذ األنشطة 

	.قياس الوعي العام من خالل استبانات ومعرفة التحسن

التشــريعية: قيــام اجلهــات املعنيــة مبكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة مبمارســة اختصاصاهتــا، 
وتطبيــق األنظمــة املتعلقــة بذلــك عــن طريــق:

تطويــر القوانــن والتشــريعات الوطنيــة وتوافقهــا بــن دول اجمللــس لتكــون مواكبــة - 
حلجــم وتنــوع اجلرميــة.
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تطويــر واعتمــاد قانــون تشــريعي موحــد بــدول اجمللــس وتوافقــه مــع القانــون الــدويل - 
ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة.

تزويــد األجهــزة الضبطيــة، والرقابيــة، والتحقيقيــة، والقضائيــة، باإلمكانــات املادية، - 
الكافيــة  العلميــة احلديثــة  والبشــرية، واخلــربات، والتدريــب، والتقنيــة، والوســائل 

لتمكينهــا مــن أداء مهماهتــا بفاعليــة.
دراســة أنظمــة األجهــزة املختصــة مبكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة وهياكلهــا اإلداريــة - 

بينهــا،  فيمــا  االختصــاص  وتنــازع  االزدواجيــة  عــدم  مراعاهتــا  مــع  وإجراءاهتــا، 
ومنحهــا القــدر الــالزم مــن االســتقالل اإلداري واملــايل.

لتحديــد -  اإللكرتونيــة؛  اجلرميــة  مبكافحــة  املتعلقــة  لألنظمــة  الدوريــة  املراجعــة 
الــي تظهــر هلــا مــن خــالل التطبيــق والدراســة، وإبــداء املقرتحــات  الصعوبــات 

الصعوبــات. هــذه  لتذليــل 
تقليص اإلجراءات، وتسهيلها والتوعية هبا.- 
ســرعة البــت يف قضايــا اجلرميــة اإللكرتونيــة والعمــل علــى توحيــد اللجــان ذات - 

االختصــاص القضائــي يف جهــة قضائيــة واحــدة ومنحهــا االســتقالل التــام.
	:أسلوب التقييم

	.مواكبة القوانن الوطنية
	.وجود التوافقية بن قوانن دول اجمللس

	.توفر القانون املوحد وتوافقه مع القانون الدويل

	.عدد الكوادر املؤهلة يف اجلهات املعنية

	.وجود التنسيق الفعال بن اهلياكل التنظيمية

	.سرعة اإلجراءات ذات العالقة

التقنيــة: التعــرف اىل أســاليب ارتــكاب اجلرائــم اإللكرتونيــة، ومعرفــة أنــواع هجمــات 
قراصنــة املعلومــات، وتطويــر تقنيــات للصــد والوقايــة واملواجهــة عــن طريــق:

تأسيس وتفعيل املؤسسات واهليئات املعنية بأمن املعلومات.- 
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حتديث التقنيات والربجميات املستخدمة يف اكتشاف اجلرمية اإللكرتونية دوريا.- 
إقامــة دورات ونــدوات ختصصيــة بشــكل مســتمر للقائمــن علــى اكتشــاف اجلرميــة - 

ملواكبــة تطــور أســاليب اجلرميــة اإللكرتونيــة.
	:أسلوب التقييم

	.تناقص عدد اهلجمات
	.الكشف املسبق للهجمات
	.أمان املعلومات وعدم تسرهبا
	.وجود تعاون

التنظيميــة: تنســيق اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة   
عــن طريــق:

اجلرميــة -  حملاربــة  دولــة  يف كل  الداخلــي  التنســيق  يتــوىل  تنظيمــي  جهــاز  تطويــر 
اإللكرتونيــة.

تطوير جهاز تنظيمي موحد للتنسيق بن دول اجمللس. ويكون هو اجلهة املسؤولة - 
عن التواصل والتنسيق والتعاون خارجياً.

	:أسلوب التقييم
	 واإلقليمــي )الوطــي  الثالثــة  باملســتويات  متطــور  تنظيمــي  جهــاز  وجــود 

والــدويل(.
التدريبيــة: صقــل املهــارات الالزمــة لفهــم اســرتاتيجيات مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة  
بالتدريــب علــى التقنيــات الفنيــة املســتخدمة يف محايــة الشــبكات وتشــريعات نظــم 

اجلرائــم اإللكرتونيــة عــن طريــق:
بناء القدرات مبستويات عالية يف اجملاالت )القانونية. التقنية واهلياكل الفنية(- 
تدريــب املختصــن علــى مهــارات األجهــزة والربامــج املتعلقــة باجلرميــة اإللكرتونيــة - 

بشــكل دوري.
تدريب املختصن لنيل شهادات اهلاكر األخالقي.- 
تدريب احملققن واملدعن العامن ووكالء النيابة والقضاة على التعامل مع القضايا - 

مبهــارة ووعي
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	:أسلوب التقييم
	.عدد الربامج والدورات التدريبية التخصصية
	.عدد املتدربن واملتخصصن
	.عدد احلاصلن على شهادات اهلاكر األخالقي
	.عدد املتدربن من احملققن ووكالء االدعاء واملدعن العامن والقضاة

التنســيقية والتعاونيــة: تعزيــز التعــاون الوطــي واخلليجــي واإلقليمــي والــدويل عــن طريــق 
مــا يلــي:
	 تنســيق اجلهــود الوطنيــة يف مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة بإشــراك كل املؤسســات ذات

الصلــة »حســب اختصاصهــا« يف اكتشــاف ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة. 
	 تنســيق اجلهــود اخلليجيــة عنــد االلتــزام مبعاهــدة او اتفاقيــة، حيــث يتوجــب مراعــاة

الســيادة الوطنيــة واإلقليميــة  للــدول اجمللــس، وأن يكــون هنــاك دور فاعــل لألمانــة 
العامــة يف صياغــة بنــود هــذه املعاهــدات واالتفاقيــات.

	 العمــل علــى حتقيــق املزيــد مــن التعــاون الفعــال، واملســاعدة الفنيــة املتبادلــة، وتبــادل
املعلومــات والــرأي واخلــربات يف جمــال محايــة املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، 

بــن دول اجمللــس ودول العــامل خاصــة الــدول املتقدمــة يف هــذا اجملــال.
	.التنسيق إقليمياً والتعاون مع مكتب االحتاد األوريب ملكافحة اجلرمية اإللكرتونية
	 االنرتبــول واالحتــاد( اجملــال  العاملــة يف  الدوليــة  املؤسســات  مــع  والتعــاون  التنســيق 

لالتصــاالت(. الــدويل 
	 متابعــة املســتجدات الدوليــة احلاصلــة يف جمــال محايــة املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة

اإللكرتونيــة. 
	 كميكروســوفت( اخلــاص  بالقطــاع  املتخصصــة  الشــركات  مــع  مبــادرات  تنســيق 

وغرهــا(. ميكــرو،  ترينــد  و  وخمتــربات كاسربســكاي 
	 ترمجــة اخلطــط واألنظمــة اخلاصــة حبمايــة املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، يف

دول جملــس التعــاون إىل اللغــات األجنبيــة، لالســتفادة منهــا يف املشــاركات اخلارجيــة 
اخلاصــة بأمــن املعلومــات ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، وإلبــراز دور دول اجمللــس 

وجهودهــا يف هــذا اجملــال.
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	:أسلوب التقييم
	.مستوى وحجم التنسيق والتعاون مع اجلهات املذكورة
	 عــدد الفعاليــات العلميــة والتوعويــة املشــرتكة )ورش عمــل، مؤمتــرات، نــدوات

....اخل(.

6.7 اآلليات
وزارات الداخلية بدول اجمللس.- 
وزارات االتصاالت وتقنية املعلومات بدول اجمللس.- 
وزارات العدل واجلهات القضائية بدول اجمللس.- 
القطاع اخلاص بالتنسيق مع اجلهات الرمسية بدول اجمللس.- 
تتــوىل -  اإللكرتونيــة  اجلرميــة  ملكافحــة  مســتقلة  خليجيــة  هيئــة  وتطويــر  إنشــاء 

التاليــة: املهمــات 

متابعــة تنفيــذ االســرتاتيجية ورصــد نتائجهــا وتقوميهــا ومراجعتهــا، ووضــع  أ.   
ســنوات. مخــس  كل  تطبيقهــا  وآليــات  عملهــا  برامــج 

تلقــي التقاريــر واإلحصائيــات الدوريــة لألجهــزة املختصــة ودراســتها وإعــداد  ب.   
شــأهنا. يف  التحليليــة  البيانــات 

إنشــاء وتطويــر هيئــة وطنيــة لتنســيق اجلهــود الداخليــة بــكل دولــة والتنســيق مــع - 
اهليئــة اخلليجيــة وتتــوىل املهمــات التاليــة:

والقطاعــن  الصلــة،  ذات  والــوزارات  الداخليــة  وزارات  جهــود  تنســيق  أ.   
العــام واخلــاص بــدول اجمللــس يف ختطيــط ومراقبــة برامــج مكافحــة اجلرميــة 

وتقوميهــا. اإللكرتونيــة 
مجــع املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات، وتصنيفهــا، وحتديــد أنواعهــا،  ب.   
وإقليميــا. حمليًــا  العالقــة  ذات  املختصــة  اجلهــات  مــع  وتبادهلــا  وحتليلهــا 
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الفصل السابع
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7. الفصل السابع
الخاتمة والتوصيات

7.1 الخاتمة
تنــاول البحــث واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة يف اجملتمــع اخلليجــي وكيفيــة مواجهتهــا مــن خــالل 

ســبع حمــاور أساســية، هــي:
	.التشخيصية
	.التوعوية
	.التشريعية
	.التقنية
	.التنظيمية
	.بناء القدرات
	.التعاون الدويل

اجمللــس يف  ِقبَــل دول  مــن  املبذولــة حاليًــا  اجُلُهــود  مــن  بالرغــم  أنــه  إىل  البحــث  وتوصــل 
مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، إالَّ أنَّ الــدول الــي تناوهلــا البحــث يف حاجــة لتطويــر جهودهــا حــى 
تواكــب التطــور املتســارع للجرميــة اإللكرتونيــة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، والــي أصبحــت 
أكثــر خطــورة يف تأثرهــا، وصعوبــة يف تتبعهــا، وخاصــة تلــك اهلجمــات اخلارجيــة الــي تســتهدف 
شــركات النفــط والغــاز واملؤسســات االقتصاديــة، والــي أصبــح مرتكبوهــا أكثــر تنســيًقا وتنظيًمــا 
يف أعماهلــم مــن أي وقــت مضــى. وقــد أخــذت هــذه اجلرميــة مفاهيــم متعــددة ممــا يتطلــب تنســيق 
اجلهــود يف تشــخيصها بصــورة دقيقــة وواضحــة حــى يســهل اكتشــافها ومكافحتهــا خاصــة مــع 
تنامــي التطبيقــات اإللكرتونيــة وتوســع اســتخدام االنرتنــت بــدول جملــس التعــاون، واجتــاه األعمــال 
واملؤسســات للمســارات احلديثــة للتقنيــة كاحلوســبة الســحابية وأنرتنــت األشــياء، وبرامــج التواصــل 

االجتماعــي، وختزيــن ومعاجلــة البيانــات الكبــرة، واســتخدامات األجهــزة النقالــة والذكيــة.

وختامًا، خَُلصَ البحث إىل تقديم اآلتي:
	 مقــرتح الســرتاتيجية دول اجمللــس التعــاون اخلليــج العربيــة ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة

2015-2024، متضمنــة جملموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة القابلــة للقيــاس يف احملــاور 
االساســية اســتناًدا علــى واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة وأفضــل املمارســات الدوليــة.
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	 خطــة عمــل قابلــة للتنفيــذ مســتقلة عــن البحــث، تشــتمل علــى برامــج تنفيذيــة يف احملــاور
األساســية للبحــث، مــع بيــان آليــات التنفيــذ واإلجيابيــات والســلبيات املتوقعــة لــكل 

برنامــج. 
	.جمموعة من النتائج والتوصيات كما يف الفقرات التالية

7.2 نتائج البحث
	.ًتباين يف تشخيص ومفهوم اجلرمية اإللكرتونية خليجياً ودوليا
	.مستوى التوعية ضعيف جداً بدول حمور البحث
	 القوانــن التشــريعية غــر مواكبــة لتطــور اجلرميــة اإللكرتونيــة وغــر متوافقــة خليجًيــا. والــي

حتتــاج لتحديــث مســتمر وطنيــاً ومــن مث العمــل علــى املواءمــة والتوافقيــة بــن دول اجمللــس. 
	 التقنيــات املســتخدمة يف املكافحــة غــر مواكبــة لتطــور اجلرميــة اإللكرتونيــة بــدول اجمللــس

بدليــل تزايــد عــدد اهلجمــات اإللكرتونيــة يف دول اجمللــس وتطورهــا كمــاً وكيفــاً، وبعــض 
اهلجمــات ال تكتشــف إال بعــد وقوعهــا بفــرتة.

	.حتتاج اخلطط احلالية لبناء القدرات ملزيد من التطوير والتحسن
	 هنــاك بعــض الضعــف يف املؤسســات املعنيــة باجلرائــم اإللكرتونيــة خاصــة مــن جانــب

اهليــاكل التنظيميــة وتنســيق األدوار.
	 ظهــر أن هنــاك ضعــف يف التعــاون وتنســيق األدوار علــى كل املســتويات )اخلليجــي

والــدويل(. واإلقليمــي 
	 ًالتبايــن الكبــر بــن تقاريــر الشــركات األمنيــة واجلهــات الرمسيــة يوضــح أن هنــاك ضعفــا

كبــراً يف تشــخيص ورصــد اجلرميــة اإللكرتونيــة بــدول اجمللــس.
7.3 التوصيات

العمــل علــى تنســيق اجلهــود لتطويــر وتنفيــذ االســرتاتيجية املقرتحــة لــدول اجمللــس   .1  
الســادس. الفصــل  يف  واملذكــورة  االلكرتونيــة  اجلرائــم  ملواجهــة  2015-2024م 

ضــرورة وجــود اســرتاتيجية وخطــة عمــل ضمــن وزارات الداخليــة يف جمــال األمــن   .2  
اإللكــرتوين ومكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، ووضــع خطــط وطنيــة وإقليميــة لدعــم 

املعلومــايت. األمــن  وتعزيــز 
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تطويــر فــرق متخصصــة للعمــل يف تشــخيص ومكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة تعمــل   .3  
للهجمــات. االســتباقية  واملكافحــة  واملراقبــة  االكتشــاف  علــى 

بــدول  اإللكرتونيــة  اجلرميــة  واقــع  تبــن  متكاملــة  خليجيــة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء   .4  
اجمللــس، وإجــراء اإلحصائيــات حــول عــدد ونــوع القضايــا الــي صــدرت واملتعلقــة 
اخلليجيــة  االســرتاتيجية  لتطويــر  املناســبة  احللــول  الســتقاء  اإللكرتونيــة،  باجلرميــة 

اإللكرتونيــة.  اجلرميــة  ملكافحــة 
ووزارات  أمنيــة  وجهــات  إعالميــة  مؤسســات  هبــا  تقــوم  توعويــة  تطويــر محــالت   .5  
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، لتوعيــة كافــة شــرائح اجملتمــع بصــور ارتــكاب اجلرائــم 
اإللكرتونيــة وخطورهتــا وأثرهــا الســلي وكيفيــة التصــدي هلــا ومعرفــة التبعــات القانونيــة 
هلذه اجلرائم، كإنشاء فعالية دورية يف كل دولة، مثل: )أسبوع االنرتنت والتقنيات 

املتقدمــة( .  
تطوير واعتماد دليل إجرائي للتشريعات القانونية وتوحيد املصطلحات والنصوص   .6  
املتعلقــة بذلــك، لوضــع أســس التعامــل واإلجــراءات املوضوعيــة للمكافحــة الفعالــة 
للجرائــم اإللكرتونيــة، فاملشــرع اخلليجــي حيتــاج إىل توحيــد املصطلحــات والنصــوص 
عنــد تطويــره للقوانــن وللقضــاة لتســهيل حتديــد اجلرميــة االلكرتونيــة بدقــة، وكذلــك 
لــو نظرنــا جلهــاز الشــرطة واحملققــن عنــد مباشــرهتم إلجــراءات الضبــط والتحقيــق، 

ممــا خيلــق ترابطــاً وثيقــاً وتفاعــاًل متبــاداًل بــن مســتجدات اجلرميــة اإللكرتونيــة.
تطوير وحتديث األجهزة واألنظمة والربامج العاملة يف احلماية واملكافحة.  .7  

تطوير وحدات استضافة بيانات وطنية حلفظ البيانات احلساسة حملياً.  .8  
علــى  اإللكرتونيــة  اجلرميــة  مكافحــة  جهــود  تنســيق  يتــوىل  موحــد  جهــاز  تطويــر   .9  

اخلليجــي. املســتوى 
10.  رفــع كفــاءة املوظفــن يف املنشــآت احلساســة وتوعيتهــم بأمهيــة أمــن املعلومــات   

اإللكرتونيــة. للجرائــم  التصــدي  وكيفيــة 
11.  تطويــر وبنــاء قــدرات متخصصــة يف مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة للشــرطة والقضــاة   
ووكالء النيابــة واحملامــن، لالطــالع علــى أســاليب ارتكاهبــا، وكيفيــة ضبطهــا والوقايــة 

منهــا ومعاجلتهــا.
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12.  إدراج منهــج أو مــادة دراســية ضمــن املناهــج التعليميــة يف املــدراس تتعلــق بأمــن   
املعلوماتيــة. التهديــدات  مواجهــة  وطــرق  اســتخدامها،  وكيفيــة  ومحايتهــا  املعلومــات 

13.  تفعيــل التعــاون بــن جهــات الضبــط الرمسيــة ضــد اجلرائــم اإللكرتونيــة علــى مســتوى   
االختصــاص. ذات  العامليــة  املؤسســات  مــع  التعــاون  لتعزيــز  متهيــداً  الوطــي 

14.  إلــزام املؤسســات والبنــوك بســرعة اإلبــالغ يف حــال تعرضهــم هلجمــات اإللكرتونيــة   
اإلجــراءات. بســرية  الضمانــات  إعطائهــم  مــع 

15.  تطويــر مراكــز علميــة متخصصــة تضــم جمموعــة مــن اخلــرباء واملتخصصــن مبشــاركة   
املؤسســات ذات العالقــة يف جمــال مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة وأمــن املعلومــات 

العلميــة. واألحبــاث  بالدراســات  للقيــام 
املراجع:

تركــي بــن حممــد بــن عبدالرمحــن اليحــى، »مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة   )1(
الســعودية«، جملــة البحــوث والدراســات الشــرعية ـ العــدد الســابع ربيــع اآلخــر 1434 هـــ، 

ص 253(.
عبدالكــرمي خالــد الردايــدة، »حنــو اســرتاتيجية عربيــة ووطنيــة ملواجهــة اجلرائــم املســتحدثة«،   )2(
جملــة الثقافــة والتنميــة ـ العــدد الســابع واألربعــون)47( ـ أغســطس 2011م ، ص 261(.

تقريــر االحتــاد الــدويل لالتصــاالت: فهــم اجلرميــة الســيربانية: دليــل للبلــدان الناميــة. االحتــاد   )3(
الــدويل لالتصــاالت دائــرة السياســات واالســرتاتيجيات قطــاع التنميــة مشــروع ابريــل 2009.

يف  اخلليــج  مبوقــع  القطريــة  الرايــة  اإللكــرتوين«  واألمــن  اخلليــج  »دول  اجلاســم،  جاســم    )4(
2014م. 17مايــو  اإلعــالم- 

)5(  شــركة كاســرب ســكاي »اإلمــارات األويل ومصــر الثالثــة يف اجلرائــم اإللكرتونيــة بالشــرق 
م.  ابريــل 2014  واحليــاة- 20  التكنولوجيــا  األوســط« 

)6(  مدونــة عبدالرمحــن اهلنــدي، »خســائر اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية«- 
أكتوبــر 2013م.

)7(  شــركة تريند مايكرو، »الســعودية واإلمارات تســجالن أعلى مســتوى لتهديدات الربجميات 
اخلبيثــة يف املنطقــة« البوابــة العربيــة لألخبــار التقنيــة- أكتوبــر 2014م.
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)8(  مجعــان مــربوك الزهــراين، »جمــاالت تطبيــق نظــم املعلومــات يف األجهــزة األمنيــة وســبل 
التعامــل مــع مهدداهتــا« رســالة ماجســتر ص 34-جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة-

2008م.
)9(  رايــز ســامل احلقبــاين، »مهــارات البحــث والتحقيــق يف جرائــم املعلوماتيــة« رســالة ماجســتر 

ص 10 جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة-2013م.  
)10( عبــداهلل حســن القحطــاين، »التحقيــق اجلنائــي يف مواجهــة اجلرائــم املعلوماتيــة« رســالة 

ماجســتر ص 49 جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة- 2014م.  
)11(  حممــد علــي قطــب، »اجلرائــم املعلوماتيــة وطــرق مواجهتهــا« مركــز اإلعالمــي األمــي 

.12 البحريــن ص  مملكــة  الداخليــة  بــوزارة  لشــرطة  امللكيــة  األكادمييــة 
)12( تركــي عبدالرمحــن املويشــر، »بنــاء منــوذج أمــي ملكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة وقيــاس فاعليتــه« 

رســالة ماجســتر ص 39 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية- 2009م.  
)13( حســن األمــر،  »اجلرميــة املعلوماتيــة هــي اســتخدام التقنيــة ألغــراض مشــبوهة” جريــدة 

الريــاض اإللكرتونيــة العــدد 14485ـ فربايــر 2008م.
)14( ســعيداين نعيــم، »اليــات البحــث والتحــري عــن اجلرميــة املعلوماتيــة يف القانــون اجلزائــري« 

رســالة ماجســتر جامعــة احلــاج خلضــر باتنــة- 2013م.  
)15( نــوري معمــو،” خطــر جرائــم املعلوماتيــة االلكرتونيــة ... د. فحــل: هــل هنــاك قانــون 
جزائي يتصدى لذلك؟« صحيفة اجلماهر: مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر-

حلــب- 11-أبريــل 2007م.
)16(البداينــة، ذيــاب،”  اجلرائــم اإللكرتونيــة: املفهــوم واألســباب”  ورقــة علميــة مقدمــة يف 
والدوليــة،  اإلقليميــة  والتحــوالت  املتغــرات  املســتحدثة يف ظــل  للجرائــم  العلمــي  امللتقــى 

2-2014/9/4م. اهلامشيــة  األردنيــة  عمان-اململكــة 
)17(موقــع مكتبــة االرشــاد بالشــبكة العنكبوتيــة، »إحصائيــات االنرتنــت بالشــرق األوســط«- 

9 أكتوبــر 2014م  12:51ص.
)18(  موقــع املعيــار العاملــي يف قياســات االنرتنــت،  »مؤشــر مستكشــف االنرتنــت”-9 أكتوبــر 

2014م  13:51م.
)19(  ريتشــارد ســامربوك، “اختفــاء الفضائيــات اإلخباريــة خــالل 10 ســنوات ومواقــع التواصــل 

وســائل بديلــة” صحيفــة العــرب العــدد 9408 ص 18- ديســمرب 2013.
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)20(  نوربــرت بوملــان، »البيانــات الشــخصية صيــد مثــن لقراصنــة االنرتنــت« اجلزيــرة. نــت علــوم 
وتكنلوجيــا- 17 نوفمــرب 2013م.

)21(  تامر عمران، »إنفوجرافيك: سعودي على االنرتنت« عامل التقنية-13 مارس 2014م.
)22(  وكالــة  حنــن اجتماعيــون، »فيــس بــوك: يتصــدر مواقــع التواصــل االجتماعــي يف اإلمــارات« 

البوابــة العربيــة لألخبــار التقنيــة- نوفمــرب 2014م.
)32(  تقرير إكس فورس الصادر من شركة آي يب إم، »الثقة العالية يف الشبكات االجتماعية 

تؤدي النتحال الشخصية« صحيفة الرياض العدد 16545-11 أكتوبر 2013م.
االجتماعيــة«-09  الشــبكات  مواقــع  عــن  الشــامل  »املوضــوع  الراقــي،  حممــود  مدونــة    )24(

أغســطس2011م.
)25(  شــركة كاسربســكي الب تقريــر اهلجمــات املاليــة اإللكرتونيــة للعــام 2013، “ اململكــة 
ثــاين دول الشــرق األوســط يف التعــرض للهجمــات اإللكرتونيــة املاليــة« صحيفــة الريــاض 

العــدد 16735-19 أبريــل 2014م.
)26(  شــركة ســيمانتيك، “خمرتقــون روس يســتهدفون شــركات طاقــة غربيــة« البوابــة العربيــة 

يوليــو 2014م. التقنيــة- 2  ألخبــار 
)27(  عبــداهلل الراجحــي، “قراصنــة يهــددون هبجمــات إلكرتونيــة ضــد شــركات نفــط خليجيــة 
ملعارضتهــم التعامــل بالــدوالر األمريكــي يف البيــع والشــراء » صحيفــة ســبق اإللكرتونيــة- 

18 يونيــو 2014م 02:52م.
)28(   ريــاض يامسينــة، »ترتيــب دول الشــرق األوســط بالنســبة للتهديــدات األمنيــة« تقنيــة 

مايــو2013م.  6  -)ITP.net/Arabic( العربيــة  املعلومــات 
)29(  شــركة ترينــد مايكــرو، »الســعودية واإلمــارات تســجالن أعلــى مســتوى لتهديــدات 
2014م. أكتوبــر  التقنيــة-13  لألخبــار  العربيــة  البوابــة  املنطقــة«  يف  اخلبيثــة  الربجميــات 
)30(  شــركة كاسربســكي الب، »اجلزائر والســعودية أكثر الدول العربية املصابة بالتهديدات 

اإللكرتونيــة« البوابــة العربيــة لألخبــار التقنيــة- 6 أبريــل 2014م.
اإللكرتونيــة  التهديــدات  صــدارة  حيتــالن  وقطــر  »مصــر  الب،  شــركة كاسربســكي    )31(
الناجتــة عــن اخــرتاق شــبكات االتصــاالت اهلاتفيــة بالشــرق األوســط » اجلزيــرة. نــت علــوم 

2014م. نوفمــرب   12 وتكنلوجيــا- 
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)32(  حممــد أمــن حســبي، »إحصائيــات التهديــدات اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون 
اخلليجــي« تقريــر كاسربســكاي لــوزارة الداخليــة باململكــة العربيــة الســعودية النســخة 1.0- 

26 أكتوبــر 2014م.
)33(  حممــد فــودة، »اجلرميــة إلكرتونيــة يف ديب العــام 2013م« جريــدة االمــارات اليــوم- 29 

أبريــل 2014م.
الوقايــة واإلبــالغ عــن اجلرائــم اإللكرتونيــة«  )34(  شــرطة أبوظــي، »مدّونــة توعيــة لطــرق 

ســبتمرب2013م.  25 اخلليــج-   دار  جريــدة 
بــو عنــاد فاطمــة زهــرة، »مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة يف التشــريع اجلزائــري«، جملــة   )35(

 .)63 ـ ص   2013 لعــام  األول  العــدد  ـ  القانونيــة  للدراســات  النــدوة 
حممــد البهــالل، »أكثــر مــن 3.6 ماليــن جرميــة إلكرتونيــة ارتكبــت عــام مبعــدل جرميــة   )36(
واحــدة كل عشــر ثــواٍن 2008«  جريــدة الريــاض العــدد 15088 -15 اكتوبــر 2009م. 
)37(  عبدالعــال الديــريب، »اجلرميــة االلكرتونيــة بــن التشــريع والقضــاء يف الــدول الغربيــة« 

2013م. مــارس   1 اإللكــرتوين-  الفضــاء  ألحبــاث  العــريب  املركــز 
)38(  إدارة الدراســات والبحــوث، “دعــاوى اجلرائــم اإللكرتونيــة وأدلــة إثباهتــا يف التشــريعات 
التمييــز،  العليــا )النقــض،  الثالــث لرؤســاء احملاكــم  الواقــع واملأمــول” املؤمتــر  بــن  العربيــة 
الفــرتة 23-2010/9/25م. املنعقــد يف اخلرطــوم خــالل  العربيــة  الــدول  التعقيــب( يف 
)39(  تقريــر جملــس التعــاون، “ االتفاقيــات واملفاوضــات واحلــوار االســرتاتيجي 2012« أخبــار 

اخلليــج - 20 ديســمرب 2012م.
)40(  صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن محــد آل ثــاين أمــر قطــر، » القانــون رقــم /14/ لســنة 

2014 مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة« جريــدة الرايــة ـ  16 ســبتمرب 2014م.
)41(  ســعيد بــن حممــد الزهــراين، »أنظمــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي 
العربيــة للعلــوم األمنيــة- نايــف  ـ مشــروع مقــرتح« رســالة ماجســتر ص 151-جامعــة 

2014م. 
)42(  جــورج لبكــي، »املعاهــدات الدوليــة لألنرتنــت حقائــق وحتديــات« جملــة الدفــاع الوطــي 

2013م. اللبناين-ينايــر  اإللكــرتوين 
املعلومــات  تكنولوجيــا  )اإلســكوا(إدارة  آســيا  لغــريب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة    )43(
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واالتصــاالت وضــع التشــريعات الســيربانية يف األردن وســوريا ولبنــان وفلســطن والعــراق- 
2010م بــروت- 

)44(  األمــن العــام لإلنرتبــول، »االبتــكار هــو الســبيل للمضــي قدمــا يف مكافحــة التهديــدات 
األمنيــة يف املســتقبل« موقــع اإلنرتبــول-  فربايــر 2013م.

)45(  جــون هاويــس، »أوروبــا حتســن التعــاون يف مكافحــة جرائــم االنرتنــت، ولكــن مــاذا عــن 
الواليــات املتحــدة والصــن؟« موقــع وكالــة االحتــاد األورويب للشــبكة وأمــن املعلومــات-27 

يونيــو 2014م.
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املالحق
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امللحق )1(:
 حماور نقاش واقع اجلرميـة اإللكرتونيـة وأساليب مواجهتها يف دول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية
االفاداتالتفا�صيل املطلوبةاملحاور

املحور االأول

مفهوم اجلرمية 
االإلكرتونية

ماذا يعني لكم م�صطلح اجلرمية االإلكرتونية؟- 
ما هي اأنواع اجلرائم االإلكرتونية؟ )ابتزاز ـ  ت�صهري ـ  اخرتاق ـ ...الخ(- 
ما هي اأ�صباب انت�صار اجلرمية االإلكرتونية؟- 
ما هي الدوافع خلف ارتكاب اجلرائم االإلكرتونية؟- 
ما هي الو�صائل امل�صتخدمة يف ارتكاب اجلرائم االإلكرتونية؟- 

املحور الثاين

اإح�صائيات 
اجلرمية 
االإلكرتونية

كم يبلغ عدد اجلرائم االإلكرتونية التي ترد اليكم �صهريا و�صنويا؟- 
م��ا ه��ي املوا�ص��م الت��ي تك��رث فيه��ا اجلرائ��م االإلكرتوني��ة؟ )رم�ص��ان ـ االأعي��اد - ... - 

ال��خ( , وم��ا هي االأ�ص��باب؟
ما هي هوية وفئة مرتكبي اجلرائم االإلكرتونية؟ )ذكور/اناث, 15 ـ  25 - ...الخ(- 
من هم الفئات املجني عليهم )�صغار ـ  كبار ـ  اأثرياء ـ  �صركات ـ وزارات... الخ(؟ - 

وماهي االأ�صباب؟
ما هو حجم اخل�صائر التي تعقب اجلرمية االإلكرتونية؟- 

املحور الثالث

التقنيات 
امل�صتخدمة اكت�صاف 
ومكافحة اجلرائم 

االإلكرتونية

ما هي الو�صائل واالأ�صاليب املتبعة يف اكت�صاف اجلرمية االإلكرتونية؟- 
ما هي الربامج واالأجهزة واملعدات امل�صتخدمة يف اكت�صاف اجلرائم االإلكرتونية؟- 
م��ا ه��ي االأط��ر النموذجي��ة للربوتوك��والت واملعاي��ري واخلط��ط امل�ص��تخدمة يف اإيق��اف - 

الهجم��ات والتهدي��دات وحماية املعلومات ب�ص��كل ا�ص��تباقي؟ )الوقاية اال�ص��تباقية(.
ه��ل توج��د لديك��م منهجي��ة وا�صح��ة يف التعق��ب االإلك��رتوين؟ وهل يوج��د تعاون حملي - 

واإقليمي ودويل لهذا التعقب؟

املحور الرابع

الت�صريعات 
القانونية

ما هي اأركان اجلرمية االإلكرتونية من وجهة نظركم؟- 
ما هي و�صائل اإثبات اجلرمية االإلكرتونية؟- 
ه��ل يوج��د قان��ون يج��رم مرتكب��ي اجلرمي��ة االإلكرتونية باأنواعه��ا املختلف��ة )املذكورة - 

يف املحور االأول(؟
ما مدى فاعلية القانون يف مكافحة اجلرمية االإلكرتونية؟- 
هل العقوبات احلالية رادعة ملواجهة اجلرائم االإلكرتونية؟- 
ما هي العقبات التي تواجهونها يف تطبيق الت�صريعات القانونية؟- 
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املحور اخلام�س

بالغات اجلرائم 
االإلكرتونية 
وت�صديداتها

ما هي عدد )ن�صب( البالغات وت�صديداتها يف احلاالت التالية:- 

	 بالغات قيد التحري

	 بالغ��ات حمفوظ��ة )ب��داأ التح��ري ومل يج��د خي��وط للجرمي��ة ومت اإغالق��ه اأو
مت كتاب��ة اإق��رار(

	 ... بالغ��ات املحال��ة للمحكم��ة ونتائجه��ا )ب��راءة  ـ  اإدانت��ه ـ  �ص��طب  ـ اإق��رار
الخ(

املحور ال�صاد�س

توعي��ة املجتم��ع

هل توجد برامج مقدمة للمواطن للتوعية �صد اجلرائم االإلكرتونية؟- 

ما هي الو�صائل امل�صتخدمة يف التوعية �صد اجلرائم االإلكرتونية؟- 

ه��ل يوج��د تع��اون وتن�ص��يق م��ع اجله��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة يف ق�صي��ة التوعي��ة �ص��د - 
اجلرائم االإلكرتونية؟

كي��ف ت��رون وع��ي امل�ص��تخدم يف حماي��ة خ�صو�صيات��ه يف التعام��ل م��ع التطبيق��ات - 
االإلكرتوني��ة؟

ما هو دور االإعالم يف التوعية �صد اجلرائم االإلكرتونية؟- 

 -
؟

ما هي العقبات التي تواجهونها يف التوعية �صد اجلرائم االإلكرتونية

املحور ال�صابع

الهياكل التنظيمية

ه��ل يوج��د لديك��م هي��كل تنظيم��ي ملواجه��ة اجلرمي��ة االلكرتوني��ة داخ��ل املنظم��ة ؟ - 
وم��ا ه��ي اأق�ص��امه ؟ ومهام��ه ؟ وم��ا م��دى توافق��ه وارتباط��ه م��ع اجله��ات املعني��ة داخل 

الوطن؟

املحور الثامن

التعاون الوطني 
واالإقليمي والدويل

ه��ل هن��اك تع��اون وطن��ي ملكافح��ة اجلرائ��م االإلكرتوني��ة؟ وم��ا ه��ي اجله��ات املتعاون��ة - 
يف ذل��ك ؟ وكي��ف يت��م هذا التعاون؟

ه��ل هن��اك تع��اون اإقليم��ي ودويل ملكافح��ة اجلرائ��م االإلكرتوني��ة؟ وم��ا ه��ي اجله��ات - 
املتعاون��ة يف ذل��ك؟ وكي��ف يت��م ه��ذا التعاون؟

املحور التا�صع

بن���اء الق���درات

م��ا حج��م الك��وادر العامل��ة لديك��م يف جم��ال مكافح��ة اجلرمي��ة االإلكرتوني��ة؟ وما هي - 
م�ص��ارات العمل اخلا�صة بهم ؟ وما هي املهارات الالزمة الإمتام مهامهم؟

ه��ل توج��د برام��ج تدريبي��ة مع��دة لتاأهي��ل الك��وادر العامل��ة يف املج��االت التقني��ة - 
والقانوني��ة والفني��ة والهيكلي��ة ملواجه��ه اجلرمي��ة االلكرتوني��ة؟ م��ا ه��ي تفا�صي��ل تل��ك 

الربام��ج؟ 
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املحور العا�صر

اأف�صل املمار�صات 
الدولية

هل تطبق املنظمة اأف�صل املمار�صات الدولية يف مكافحة اجلرائم االإلكرتونية؟- 

ه��ل يوج��د تع��اون م��ع اجله��ة �صاحب��ة املمار�ص��ة ؟ وكي��ف يت��م ه��ذا التع��اون اإن وج��د؟ - 
م��ع اإعطاء اأمثل��ة على ذلك.

كيف تتم اال�صتفادة من االأبحاث اجلديدة يف جمال اجلرمية االإلكرتونية؟- 

املحور احلادي 
ع�صر

مواقع التوا�صل 
االجتماعي

ما هو حجم ا�صتخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف املجتمع املحلي؟- 

ما هي اأكرث مواقع التوا�صل االجتماعي ن�صاطا وا�صتخداما ؟ وملاذا؟- 

ما هو اأثر مواقع التوا�صل االجتماعي يف انت�صار اجلرمية االإلكرتونية؟- 

كي��ف يت��م ا�ص��تغالل مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي من قبل املجرم��ني يف تنفيذ اجلرائم - 
االإلكرتونية؟

م��ا ه��ي العقب��ات الت��ي تواجهونه��ا يف مكافح��ة اجلرائ��م االإلكرتوني��ة م��ن خ��الل مواقع - 
التوا�صل االجتماعي؟

كي��ف يت��م اال�ص��تفادة م��ن مواق��ع التوا�صل االجتماعي يف توعي��ة املجتمع �صد اجلرائم - 
االإلكرتونية؟

املحور الثاين ع�صر

االأو�صاع ال�صيا�صية 
واأثرها

ما هو اأثر االأو�صاع ال�صيا�صية التي متر بها املنطقة يف انت�صار اجلرمية االإلكرتونية؟- 

املحور الثالث ع�صر

اخلطط والربامج 
امل�صتقبلية

م��ا ه��ي اخلط��ط والربام��ج امل�ص��تقبلية يف اكت�ص��اف ومكافح��ة اجلرمي��ة االإلكرتوني��ة؟ - 
الق��درات  وبن��اء  والتوعوي��ة  والفني��ة  والت�ص��ريعية  التقني��ة  املج��االت  )اخلط��ط يف 

ال��دويل( والتع��اون 
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الملحق )2(:
 تقريــر شــركة كاسربســكي لــوزارة الداخليــة باململكــة العربيــة الســعودية »إحصائيــات التهديــدات 

اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي« النســخة 1.0- 26 أكتوبــر 2014م

امللخص: 
تلقــت كاسربســكي الب طلبــاً مــن وزارة الداخليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ممثــاًل بالدكتــور 
»ســليمان مصطفــى م. أباكــر«، املستشــار اخلبــر يف القياســات احليويــة، بشــأن وضــع األمــن 
الدكتــور  شــكر  وتــود كاســربكي الب  اخلليجــي.  التعــاون  جملــس  دول  منطقــة  اإللكــرتوين يف 

ســليمان هلــذا الطلــب، حيــث ميكــن االطــالع علــى التقريــر يف األقســام التاليــة. 
الســحابية  التحتيــة  البنيــة  هــو  التقريــر  هــذا  لبيانــات  الرئيســي  املصــدر  اإلحصــاءات:  مصــدر 
لكاسربســكي الب، وهــي شــبكة كاسربســكي األمنيــة، الــي تتلقــى بيانــات إحصــاءات جمهولــة 
مــن مســتخدمي منتجــات برنامــج كاسربســكي الب. ومتلــك شــبكة كاسربســكي األمنيــة مــا 
يفــوق 60 مليــون مســتخدم مــن مســتخدمي البيــوت والشــركات )مــن العــدد اإلمجــايل ل300 
الواقعــي  الزمــن  التهديــدات يف  يتيــح للباحثــن مراقبــة وحتليــل خارطــة  مليــون مســتخدم(، ممــا 

بشــكل مســتمر. 
التعــاون مــع احلكومــات يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي: تتعــاون كاسربســكي الب مــع دول 
جملــس التعــاون اخلليجــي حملاربــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، والتحقيــق يف اهلجمــات املســتهدفة. كمــا 
وقعــت كاسربســكي الب اتفاقيــات مــع فــرق االســتجابة لطــوارئ احلاســوب CERT مــن منطقــة 

دول جملــس التعــاون اخلليجــي. 
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قائمة املحتويات

الملخص
التحليل

إحصاءات سلوك الملفات، أكتوبر 2014
• اململكة العربية السعودية	
• اإلمارات العربية املتحدة	
• قطر	

المناطق األكثر تعرضاً للهجمات، أكتوبر 2014
• اململكة العربية السعودية	
• اإلمارات العربية املتحدة	
• قطر	

أنظمة التشغيل األكثر استخداماً، أكتوبر 2014
• اململكة العربية السعودية	
• اإلمارات العربية املتحدة	
• قطر	

البرمجيات الخبيثة األكثر اكتشافاً، أكتوبر 2014
• اململكة العربية السعودية	
• اإلمارات العربية املتحدة	
• قطر	

نتائج بحث أخرى
الخاتمة
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التحليل
أثبتــت االخرتاقــات اإللكرتونيــة األخــرة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي نقلــة واضحــة يف 
طبيعــة اجلرائــم اإللكرتونيــة. ومــن الواضــح بــأن اجملرمــن اإللكرتونيــن أصبحــوا أكثــر ثقافــة وتنســيقاً 
وتنظيمــاً مــن أي وقــت مضــى. وأصبحــت اجلرميــة اإللكرتونيــة صناعــة كبــرة وعامليــة تتضمــن 
خليطــاً مــن القراصنــة املثقفــن واملنظمــن مــن أصحــاب املهــارات العاليــة واخلاليــا اإلجراميــة القادرة 
علــى تنفيــذ ضربــات مــن مواقــع متعــددة مــرة واحــدة. وتكشــف التقاريــر األخــرة حــول اهلجمــات 
علــى البنــوك واحلكومــات يف املنطقــة النتائــج الصادمــة هلــذه اهلجمــات املوجهــة املماثلــة. وحــى 
إمهــال املوظــف البســيط قــد يقــود إىل جمموعــة مــن حــوادث اخرتاقــات البيانــات، والــي تــؤدي 
بدورهــا لتدمــر كبــر يف مسعــة وصــورة املؤسســة بشــكل ال ميكــن الرتاجــع عنــه. ويعــي وجــود ومنــو 
التهديــدات بــأن األمــن اإللكــرتوين وإدارة املخاطــر أصبحــت اآلن مســألة جوهريــة للشــركات يف 
املنطقــة. ومــن املهــم أن تتحــرر الشــركات مــن املفهــوم التقليــدي الســائد بكــون األمــن اإللكــرتوين 
خــاص بقطــاع تقنيــة املعلومــات فقــط، إذ ال ينحصــر خطــر هتديــدات اجلرائــم اإللكرتونيــة بقطــاع 
تقنية املعلومات فحســب، إمنا يعترب أيضاً خطراً على املشــاريع، ويتوجب على مديري األخطار 

إضافــة لكافــة املوظفــن اجلهوزيــة الختــاذ دور فعــال يف إدارة هــذه األخطــار. 
وفيما يلي إحصاءات شبكة كاسربسكي الب األمنية )شبكة كاسربسكي الب األمنية 

السحابية(. وتوضح النتائج بالتفصيل مستويات الفعاليات اإللكرتونية والتهديدات يف 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، بوصفها أكثر الدول تعرضاً للهجوم يف 

منطقة الشرق األوسط. 
العربيــة املتحــدة أكثــر دولــة تعرضــت للهجــوم يف 2013 يف الشــرق  وكانــت اإلمــارات 
األوســط، ولكــن احتلــت اململكــة العربيــة الســعودية الريــادة يف 2014 بأكثــر مــن 6.3 مليــون 

هجمــة يف أكتوبــر 2014، مقارنــة ب 5.8 مليــون هجمــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
وبلغــت نســبة الزيــادة اإلمجاليــة لعــدد اهلجمــات يف الشــرق األوســط 13.6%، إال أن األرقــام 

أعلــى بكثــر يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي:
العدد اإلمجايل للهجمات يف 2014 )يناير حى أكتوبر(

• واجهت اململكة العربية السعودية 47 مليون هتديداً إلكرتونيًا	
• واجهت اإلمارات العربية املتحدة 43 مليون هتديداً إلكرتونيًا	
• واجهت قطر 12 مليون هتديداً إلكرتونيًا	

الزيادة املتوقعة يف سنة 2014 مقارنة بسنة 2013
• زيادة التهديدات اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية بنسبة %53	
• زيادة التهديدات اإللكرتونية يف اإلمارات العربية املتحدة بنسبة %29	
• زيادة التهديدات اإللكرتونية يف قطر بنسبة %27 	
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إحصاءات سلوك امللفات، أكتوبر 2014
اململكة العربية ال�صعودية

المستخدمين المصابين التنبيهات الفئة
6.3M اإلجمالي

55% 4.3M برمجيات دعائية
73%  1.4M برمجيات خبيثة

0% 31 برمجيات إباحية
 11% 0.6M برمجيات خطرة

االإمارات العربية املتحدة
المستخدمين المصابين التنبيهات الفئة 

5.8M اإلجمالي
58% 4.3M برمجيات دعائية
71% 1.1M برمجيات خبيثة

0% 23 برمجيات إباحية
11% 0.4M برمجيات خطرة

قطر
المستخدمين المصابين التنبيهات الفئة

1.8M اإلجمالي
47% 1.1M برمجيات دعائية
73% 0.5M برمجيات خبيثة
0% 2 برمجيات إباحية

11%  0.1M برمجيات خطرة

املناطق األكثر تعرضًا للهجمات، أكتوبر 2014
اململكة العربية ال�صعودية

عدد المستخدمين المنطقة في الدولة
51.2% الرياض

20% الشرقية
15.7% مكة

 3.3% القسيم
 2.2% المدينة
 1.6% عسير
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 1.3% تبوك
1% حائل

 0.9% الحدود الشمالية
 0.8% نجران
 0.7% الجوف
 0.6% الباحة
0.5% جيزان

االإمارات العربية املتحدة

عدد المستخدمين المنطقة في الدولة
67% دبي
19% أبوظبي
10% الشارقة

2% راس الخيمة
2% عجمان

1%< الفجيرة
1%< أم القيوين

قطر

عدد المستخدمين المنطقة في الدولة
96% الدوحة
1%< الريان
1%< الوكرة
1%< أم صالل
1%< الخور
1%< مدينة الشمال

أنظمة التشغيل األكثر استخدامًا، أكتوبر 2014

اســتخدام نســخ أحــدث مــن أنظمــة التشــغيل مؤشــر علــى زيــادة وعــي األشــخاص باحلاجــة 
للتحديــث إىل نســخ أحــدث مــن الربامــج والتطبيقــات. ويبلــغ معــدل اســتخدام وينــدوز XP يف 
الشــرق األوســط 26%، ممــا يعــي أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية يف 

وضــع أفضــل كثــراً مقارنــة بــدول أخــرى يف املنطقــة. 
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اململكة العربية ال�صعودية
عدد المستخدمين نظام التشغيل

71% 7
20% 8

8% XP
1% VISTA

1%< NT 6.3 x64 نسخة

االإمارات العربية املتحدة
عدد المستخدمين نظام التشغيل

  67% 7
21% 8
 10% XP
  2% VISTA

 1%< NT 6.3 x64 نسخة

قطر
عدد المستخدمين نظام التشغيل

 65% 7
29% 8
 5% XP
 1% VISTA

 1%< NT 6.3 x64 نسخة

الربمجيات الخبيثة األكثر اكتشافًا، أكتوبر 2014
اململكة العربية ال�صعودية

التنبيهات المنصة
47M اإلجمالي
33M Win32

3.3M MSIL
2.7M Script
1.4M VBS
700K Win64
500K Acad



-96-

500K JS
368K NSIS
200K WinLNK

48K BAT
47K Java
45K AndroidOS
24K Linux
10K PHP

8K HTML
9K Boot
8K SymbOS
4K PDF

االإمارات العربية املتحدة
التنبيهات المنصة

43M اإلجمالي
31M Win32

3M MSIL
2.5M Script
750K Win64
670K JS
475K Acad
410K VBS
330K NSIS
110K WinLNK

57K Java
27K AndroidOS
25K Linux
16K BAT
15K HTML

8K MSWord
9K PDF
5K PHP
5K Boot
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قطر

التنبيهات المنصة
12M اإلجمالي

8.3M Win32
0.7M Script
0.6M MSIL
205K Win64
180K JS
170K Acad
121K NSIS
115K VBS

28K WinLNK
19K Java

8K PDF
7K AndroidOS
4K HTML
3K BAT
2K PHP
1K MSWord
1K Boot

نتائج بحث أخرى
التهديدات املتقدمة املســتمرة )APT( هي عمليات قرصنة ســرية ومتواصلة ألجهزة الكمبيوتر. 
الــدول لدوافــع تتعلــق باألعمــال أو السياســة أو  التهديــدات املؤسســات أو  تســتهدف هــذه 
الــذكاء. وتتطلــب هــذه العمليــات درجــة عاليــة مــن الســريّة والتقنيــات املتقدمــة لنشــر الثغــرات 
يف األنظمــة، إضافــة إىل إعــدادات أوامــر وحتكــم خارجيــة ملراقبــة البيانــات واســتخراجها مــن 

األهــداف بشــكل مســتمر. 

وقــد تأثــرت منطقــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي هبــذه النوعيــة مــن اهلجمــات أكثــر مــن أي 
مناطــق أخــرى يف العــامل، وفيمــا يلــي روابــط ألحبــاث أجرهتــا كاسربســكي الب حــول التهديــدات 

املتقدمــة الــي كان هلــا أثــر علــى دول جملــس التعــاون اخلليجــي:
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Stuxnet 2010/2011

http:/ /securel ist .com/analysis/publ icat ions/36462/stuxnet-
duqu-the-evolut ion-of-dr ivers/

Gauss -2012

http://securelist.com/analysis/publications/36620/gauss-abnor-
mal-distribution/

Shamoon the Wiper -2012

http://securelist.com/blog/incidents/57854/shamoon-the-wiper-copy-
cats-at-work/

Red October -2013

http://securelist.com/analysis/publications/36740/red-october-diplo-
matic-cyber-attacks-investigation/

NetTraveler -2013

http://securelist.com/blog/research/35936/nettraveler-is-running-red-
star-apt-attacks-compromise-high-profile-victims/

The Mask -2014

http://securelist.com/blog/research/58254/the-caretomask-apt-fre-
quently-asked-questions/

Hacking Team 2.0 -2014

http://securelist.com/blog/research/63693/hackingteam-2-0-the-story-
goes-mobile/

Energetic Bear, more like a Crouching Yeti -2014

http://securelist.com/blog/research/65240/energetic-bear-more-like-a-
crouching-yeti/

Epic Turla -2014

http://securelist.com/analysis/publications/65545/the-epic-turla-oper-
ation/
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الخاتمة
تتوقــع كاسربســكي الب زيــادة عــدد اهلجمــات يف منطقــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي وتطورهــا 
مــن ناحيــة الكميــة والنوعيــة، وبــأن يبــدأ املهامجــون باســتخدام تقنيــات أكثــر تطــوراً لنشــر برجمياهتــم 

اخلبيثــة وإصابــة عــدد أكــرب مــن املســتخدمن واملؤسســات احلكوميــة.
وبتوفــر احلافــز والدعــم املــايل الــكايف، فقــد يتمكــن اجملرمــون اإللكرتونيــون مــن تطويــر واســتخدام 
هلــم  وتتيــح  فعاليــة،  أكثــر  مــن هجماهتــم  والــي ســتجعل   ،)zeroday(الســاعة صفــر ثغــرات 
اســتهداف ضحايــا أكثــر حساســية أو علــى مســتويات عليــا. وتقــدم كاسربســكي الب جمموعــة 
مــن املنتجــات املخصصــة ملســاعدة احلكومــات واملؤسســات املختلفــة علــى احلمايــة مــن اهلجمــات 
اإللكرتونيــة، والــي أثبتــت فعاليتهــا ضــد اهلجمــات املســتهدفة وثغــرات زيــرو داي. ويعتــرب فريــق 
البحــث والتحليــل العاملــي يف كاسربســكي الب )GReAT( مــن أكثــر فــرق اخلــرباء األمنيــن 
نشــاطاً، بعملهــم علــى اكتشــاف التهديــدات املتقدمــة املســتمرة )APT( علــى مســتويات عامليــة. 



-100-

تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


