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ملخص البحث:
أدى ظهــور الجرائــم الســيبرانية -كنمــط جديــد مــن أنمــاط الجريمــة ومــا تتميــز بــه هــذه
الجرائــم مــن خاصيــة عابــرة للحــدود اإلقليمــة للــدول -إلــى توجــه المجتمــع الدولــي للتعــاون مــن
أجــل تصـ ٍّـد دامــغ لتلــك الجرائــم التــي لهــا بالــغ األثــر الســلبي ،إذا مــا تركــت ،علــى األمــن القومــي
للــدول فــي جميــع النواحــي :االقتصاديــة منهــا والعســكرية واالجتماعيــة.
لذلــك ســعت دول العالــم المتقدمــة منهــا والناميــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مشــتركة للتصــدي
لتلــك الجرائــم ،وذلــك مــن خــال إبــرام اتفاقيــات ومواثيــق دوليــة لمواجهــة تلــك الجرائــم والعمــل
علــى محاربتهــا ،منهــا اتفاقيــة بودابســت لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة ،وكذلــك االتفاقيــات الثنائيــة
ـرا لمــا تتمتــع
والمتعــددة لتســليم المجرميــن ،والتــي تعــد مــن أهــم أســاليب مكافحــة تلــك الجرائــم نظـ ً
بــه تلــك الجريمــة مــن خاصيــة الالحدوديــة.
ـرا الرتبــاط تلــك الجريمــة بالتطــور التكنولوجــي ممــا يســتوجب معــه أن يكــون القائمــون
ونظـ ً
علــى مكافحــة تلــك الجرائــم علــى درجــة عاليــة مــن المهــارة فــي اســتخدام الحاســبات اآلليــة –
األداة الماديــة فــي ارتــكاب الجريمــة الســيبرانية – فقــد اتجهــت دول العالــم إلــى عقــد دورات
تدريبيــة متخصصــة ومســتمرة ألفــراد األمــن ،مــن أجــل التعــرف المســتمر علــى الفنيــات الدقيقــة
التــي تســاعد علــى كشــف الجريمــة ومرتكبهــا وذلــك لمواكبــة الركــب التكنولوجــي فــي العالــم
والقــدرة علــى اكتشــاف التطــور فــي الجريمــة الســيبرانية.
الكلمــات الدالــة :الهجــوم الســيبراني ،الجريمــة الســيبرانية ،المجــرم الســيبراني ،محــل
الجريمــة الســيبرانية ،الطبيعــة القانونيــة.
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المقدمة:
مــن المســلم بــه ،والحقيقــة التــي ال يمكــن إنكارهــا أننــا أصبحنــا اليــوم نعيــش عصــر تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت التــي باتــت هــي األســاس الــذي يعتمــد عليــه فــي شــتى المجــاالت ،ولــدى
جميــع المؤسســات ،ســواء أكانــت مؤسســات عامــة تملكهــا حكومــات الــدول أم مؤسســات خاصــة
يمتلكهــا األفــراد ،فتقنيــة المعلومــات وشــبكات االتصــاالت هــي األداة األساســية المســتخدمة فــي
إدارة شــؤون الــدول وتقديــم الخدمــات وتســهيلها عــن طريقهــا.
هــذا وقــد أدى التطــور الســريع مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وشــبكة اإلنترنــت
الســيِّئ
فــي العالــم كلــه إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة مــن الجرائــم جــاءت عــن طريــق االســتغالل َّ
للتكنولوجيــا ،ممــا ترتــب معــه خلــق ظاهــرة إجراميــة جديــدة ،وهــي الجرائــم المتعلقــة بالحاســب
اآللــي واإلنترنــت ،والتــي تتــم عــن طريــق هجمــات واختراقــات وتســلل داخــل النظــم المعلوماتيــة
بغــرض أمــا تدميــر تلــك النظــم أو الحصــول علــى معلومــات ســرية ســواء عســكرية أو اقتصاديــة،
األمــر الــذي ينبــه بوجــود مخاطــر علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي إذا لــم يتــم تــدارك هــذه الظاهرة
التــي ســوف ينشــا عنهــا ،إذا مــا تركــت ،خســائر هائلــة علــى المســتوى العســكري واالقتصــادي
واالجتماعــي لجميــع دول العالــم .ممــا يســتوجب معــه -والحــال كذلــك -إيجــاد ســبل للتصــدي لهــذه
الظاهــرة.
فالهجــوم الســيبراني هــو «هجــوم عبــر اإلنترنــت يقــوم علــى التســلل إلــى مواقــع إلكترونيــة
غيــر مرخــص بالدخــول إليهــا ،بهــدف تعطيــل أو إتــاف البيانــات المتوفــرة فيهــا أو االســتحواذ
عليهــا ،وهــي عبــارة عــن سلســلة هجمــات إلكترونيــة تقــوم بهــا دولــة ضــد أخــرى».
فالخصائــص المميــزة لشــبكة اإلنترنــت أنهــا ال تعــرف الحــدود الدوليــة ،فالمســتخدم لشــبكة
اإلنترنــت يمكنــه التنقــل بيــن أرجــاء العالــم وهــو فــي مكانــه أمــام شاشــة الحاســب اآللــي أو التليفــون
المحمــول .ويترتــب علــى الطبيعــة الدوليــة لشــبكة اإلنترنــت ان الجرائــم التــي ترتكــب مــن خاللهــا
تكــون لهــا صفــة الجرائــم الدوليــة ،أو الجرائــم العابــرة للحــدود.
فمــن الممكــن أن يشــترك اكثــر مــن شــخص فــي أكثــر مــن دولــة فــي ارتــكاب جريمــة واحــدة
يقــع ضحيتهــا عــدة أفــراد مقيمــون فــي بلــدان متعــددة ،وممــا يزيــد األمــر صعوبــة هــو اختــاف
البيئــات والعــادات والتقاليــد والثقافــات والديانــات بيــن الــدول المرتبطــة باإلنترنــت بمــا يترتب عليه
مــن اختــاف التشــريعات فــي مســائل أساســية بيــن دول المشــرق والمغــرب والعالــم اإلســامي،
فقــد يبــث علــى شــبكة اإلنترنــت معلومــات أو صــور قــد تكــون مشــروعة فــي بلــد نشــأتها ولكنهــا
قــد تكونــت غيــر مشــروعة فــي بلــد آخــر .ويضــاف إلــى ذلــك أن اختــاف التشــريعات فــي تأســيس
اختصاصهــا الجنائــي بســبب تعــدد األســس التــي يقــوم عليهــا هــذا االختصــاص ،قــد يــؤدي إلــى
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تنــازع االختصــاص بيــن الــدول بالنســبة إلــى جرائــم اإلنترنــت العابــرة للحــدود ،فقــد يحــدث
ان ترتكــب جريمــة فــي إقليــم دولــة معينــة ويكــون مرتكــب الجريمــة شــخصا أجنبيــا ،فتخضــع
هــذه الجريمــة لالختصــاص الجنائــي للدولــة األولــى اســتنادا لمبــدأ اإلقليميــة ،وتخضــع كذلــك
(((
الختصــاص الدولــة الثانيــة علــى أســاس مبــدأ االختصــاص الشــخصي فــي جانبــه اإليجابــي.
هــذا و تكــون الجريمــة المرتكبــة علــى إقليــم الدولــة مــن الجرائــم التــي تهــدد أمــن وســامة
دولــة أخــرى فتخضــع لالختصــاص الجنائــي اإلقليمــي مــن جهــة كمــا تخضــع الختصــاص الدولــة
المجنــي عليهــا مــن جهــة أخــرى .
كمــا تثــور أيضــا فكــرة تنــازع االختصــاص القضائــي فــي حالــة تأســيس االختصــاص علــى
مبــدأ اإلقليميــة ،كمــا لــو قــام الجانــي ببــث المعلومــات غيــر المشــروعة أو الصــور اإلباحيــة مــن
إقليــم دولــة معينــة وتــم االطــاع عليهــا فــي دولــة أخــرى ،فوفقــا لمبــدأ اإلقليميــة فــان االختصــاص
الجنائــي و القضائــي يثبــت لــكل مــن الــدول التــي مســتها الجريمــة ســواء التــي وقــع فيهــا فعــل
البــث أو التــي حدثــت نتيجــة الفعــل فيهــا .وهنــا نجــد أن األمــر ســيترتب عليــه المســاس بمبــدأ عــدم
جــواز محاكمــة الشــخص عــن الفعــل الواحــد اكثــر مــن مــرة وهــو احــد المبــادئ األساســية التــي
(((
يقــوم عليهــا القانــون الجنائــي .
بــل واألكثــر مــن ذلــك انــه قــد يكــون المجــرم الســيبراني هــو أحــد أشــخاص القانــون الدولــي
العــام ،فقــد تقــوم دولــة بالهجــوم الســيبراني ضــد دولــة أخــرى بهــدف الحصــول علــى معلومــات
علميــة أو اقتصاديــة أو عســكرية أو حرمــان الدولــة مــن حيــازة تلــك المعلومــات أو بهــدف تدميــر
النظــام المعلوماتــي للدولــة وتعطيــل مصالحهــا الداخليــة وزعزعــة وفقــد الثقــة فــي الدولــة لعــدم
قدرتهــا علــى الحمايــة المطلوبــة.

أهمية البحث:
إن مكافحــة الهجــوم الســيبراني وجرائــم اإلنترنــت اصبــح مــن أهميــة بمــكان أن نبحــث فــي
الســبل التــي يجــب اتباعهــا للتصــدي لتلــك الجرائــم العابــرة للحــدود و التــي تســتلزم تحديــد ماهيتهــا
وخصائصهــا وطبيعتهــا وخصائــص مرتكبيهــا وكيفيــة مســاءلتهم جنائيــا ومدنيــا  .كذلــك ال بــد
مــن أن نبحــث فــي أســاليب وإجــراءات التعــاون دولــي الــذي يتفــق مــع طبيعــة الجرائــم المتعلقــة
((( انظر د .جميل عبد الباقي الصغير ،الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باإلنترنت ،دار النهضة العربية ،ط
 ،2001ص  ،72انظر أيضا د /سليمان احمد فضل ،المواجهة التشريعية واألمنية للجرائم الناشئة عن استخدام
شبكة المعلومات الدولية ،دار النهضة العربية ،ط  ،2007مصر ،ص 411
((( د /سالم محمد سليمان األجولي ،أحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس 1997 ،ص 419
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بالشــبكة المعلوماتيــة والتــي تتميــز بطابــع خــاص يقتضــي أن تكــون هنــاك ردود فعــل ســريعة.
ترتيبــا علــى مــا ســبق فــإن الحــد مــن الهجــوم الســيبراني ومكافحــة الجريمــة الســيبرانية علــى
المســتوى الدولــي البــد لــه مــن تواجــد روح التعــاون بيــن األنظمــة القانونيــة الداخليــة للــدول.

إشكالية البحث:
اإلشــكالية التــي يثيرهــا هــذا البحــث والتــي تقتضــي البحــث لهــا عــن إجابــة هــي :هــل هنــاك
طبيعــة خاصــة للجرائــم الســيبرانية تختلــف عــن الجرائــم التقليديــة؟ وهــل المجــرم الســيبراني
يختلــف مــن حيــث خصائصــه وأهدافــه اإلجراميــة عــن المجــرم التقليــدي؟ واذا كان مرتكــب
الجريمــة دولــة ضــد دولــة أخــرى هــل تســأل الدولــة المعتديــة مســؤولية جنائيــة ومدنيــة دوليــة عــن
تلــك الجريمــة؟ وهــل تعــد هــذه الجريمــة جريمــة دوليــة؟ ،وهــل هنــاك طــرق ووســائل قانونيــة
اتخــذت دوليًّــا للتصــدي للهجــوم الســيبراني ؟ واذا كانــت دول العالــم قــد اتخــذت مــا لديهــا مــن ســبل
للحــد مــن الهجــوم الســيبراني ،فهــل وجــدت هــذه الســبل التعــاون الدولــي المتطلــب لتفعيلهــا أم أن
هنــاك معوقــات فــي هــذا الصــدد تحــول دون الوصــول إلــى الحــد مــن الهجــوم الســيبراني؟

حصر نطاق البحث:
إن مســألة التصــدي للهجــوم الســيبراني عنــد معالجتهــا قــد بشــكل عــام قــد تثيــر ويتفــرع منهــا
عــدة مواضيــع بحكــم ارتباطهــا بهــا فالتصــدي لــه جانــب فنــي علــى أســاس ان الهجــوم الســيبراني
كجريمــة تعــد مــن الجرائــم التــي ال يســتطيع ارتكابهــا إال شــخص متخصــص مــن الناحيــة الفنيــة
فــي تفاصيــل ودقائــق تقنيــة المعلومــات وشــبكات المعلومــات ،باإلضافــة إلــى الجانــب القانونــي
للتصــدي لمــا ترتبــه تلــك الجرائــم مــن آثــار وانتهــاكات للحقــوق .وكذلــك علــى الصعيــد القانونــي
نجــد انــه قــد يكــون التصــدي القانونــي علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي للــدول ،وقــد يكــون علــى
المســتوى الدولــي علــى أســاس أن هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العابــرة للحــدود ولهــا الطابــع الدولــي
كمــا أســلفنا بيانــه  .وعلــى ذلــك فــإن البحــث ينحصــر فــي تحديــد ماهيتــه تلــك الجرائــم و طبيعتهــا
القانونيــة ومســؤولية الدولــة عــن ارتكابهــا ،وكذلــك كيفيــة التصــدي الدولــي للهجــوم الســيبراني
وكيفيــة مكافحتــه دوليــا.

منهج البحث:
إن إشــكالية البحــث لهــا دور رئيســي فــي اختيــار المنهــج الــذي يجــب اتباعــه فــي تنــاول ..
موضــوع البحــث وعلــى ذلــك اتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي واالســتقصائي وذلــك مــن خــال
تحليــل الموضــوع مــن أمهــات الكتــب والمراجــع ذات العالقــة واألبحــاث والدارســات التــي
تناولــت الموضــوع مــع بيــان رأي الفقــه فــي تلــك المســألة.
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خطة البحث:
تناولــت هــذا الموضــوع فــي فصــل تمهيــدي وبابيــن ،فــي محاولــة مــن الباحثــة لإلحاطــة
بجميــع جوانــب الموضــوع دون الخــروج عنــه فجــاءت الخطــة كاالتــي:
المطلب األول :التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة
المطلب الثاني :تعاون السلطات القضائية للدول
المطلب الثالث :االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الهجوم السيبراني
المطلب الرابع :تسليم المتهمين للعدالة
المطلــب الخامــس :التعــاون الدولــي فــي مجــال التدريــب علــى الحــد مــن الهجــوم الســيبراني
وأهميتــه
المطلب السادس :الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي وكيفية القضاء عليها
المطلب األول :التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة
أدى التطــور الكبيــر فــي وســائل المواصــات بصفــة عامــة والشــبكة المعلوماتيــة بصفــة
خاصــة إلــى انتقــال المجرميــن مــن بلــد إلــى آخــر .وقــد أدرك المجتمــع الدولــي أنــه بــات مــن
المســتحيل علــى أي دولــة أن تقــوم بالقضــاء علــى الجرائــم العابــرة للحــدود ،ذلــك أن اإلجــراءات
العامــة ألجهــزة الشــرطة فــي كل دولــة ال تجعــل لجهازهــا األمنــي تعقــب المجرميــن ومتابعتهــم
إذا مــا عبــروا حــدود الدولــة .وعليــه فــإن الحاجــة إلــى تعــاون أجهــزة الشــرطة فيمــا بيــن الــدول
وتنســيق العمــل فيمــا بينهــم لمطــاردة المجرميــن ،ومــن ابــرز مظاهــر التعــاون أنشــاء منظمــة
الشــرطة الجنائيــة الدوليــة «اإلنتربــول» وظهــور العديــد مــن صــور وأشــكال ووســائل التعــاون بين
أجهــزة الشــرطة ،وتتمثــل هــذه الصــور والوســائل فيمــا يلــي:
أوال -ربط شبكات االتصال والمعلومات:
يجــري االتصــال بيــن أجهــزة العدالــة الجنائيــة الوطنيــة بصفــة عامــة وأجهــزة الشــرطة بصفــة
خاصــة وبيــن تلــك األجهــزة فــي الــدول األخــرى عــن طريــق الســلك الدبلوماســي ،وحيــث إن
االتصــاالت الشــرطية تحتــاج إلــى اتصــاالت خاصــة تحقــق لهــا الســرعة المطلوبــة؛ لــذا حاولــت
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة «اإلنتربــول» وكذلــك العديــد مــن الــدول تطويــر نظــم االتصــال
وتبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا ،حتــى يتــم الوصــول وتعقــب المجرميــن بمجــرد خروجهــم مــن
الدولــة التــي تــم ارتــكاب الجريمــة فيهــا فتقــوم أجهــزة شــرطة الدولــة المجنــي عليهــا باالتصــال
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الســريع باألجهــزة األمنيــة فــي الدولــة المتفــق معهــا أمن ًيــا للقيــام بمالحقــة المجرميــن فــي حــدود
(((
دولتهــم التــي هــرب إليهــا.
ثانيًا -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول):
يعــد اإلنتربــول أهــم آليــات التعــاون الشــرطي الدولــي لمكافحــة الجرائــم العالميــة العابــرة
للحــدود الوطنيــة بصفــة عامــة والجريمــة المعلوماتيــة بصفــة خاصــة .فمهمــة اإلنتربــول األساســية
تفعيــل التعــاون بيــن أجهــزة الشــرطة التابعــة للــدول األعضــاء فــي المنظمــة بتوحيــد إجــراءات
التســليم ،ومــن خــال تنســيق العمــل الشــرطي وتجميــع البيانــات وتبــادل المعلومات لتيســير خدمات
التحقيــق لضبــط ومالحقــة المجرميــن الهاربيــن وتســلمهم إلــى الدولــة التــي تطلــب تســلمهم ،وإنشــاء
و تطويــر كل النظــم القــادرة علــى المســاهمة بفاعليــة فــي الوقايــة والعقــاب علــى جرائــم القانــون
(((
العــام.
هــذا ويعهــد بتلــك المهمــة إلــى المكاتــب المركزيــة والوطنيــة فــي كل دولــة عضــو والــى
جهــاز دائــم يتــم تعيينــه بواســطة الســلطات الحكوميــة الوطنيــة ،وبمســاعدة فــرق اإلنتربــول
للتحــرك إزاء األحــداث التــي يمكنهــا تيســير مجموعــة مــن خدمــات التحقيــق و التحليــل فــي موقــع
الحــدث بالتنســيق مــع األمانــة العامــة .ويقــوم اإلنتربــول بتعميــم التحذيــرات والتنبيهــات المتضمنــة
المعلومــات االســتخبارية واالحاطــات والمشــورة التحليليــة والفنيــة عــن األخطــار اإلجراميــة
المحتملــة ،ويســتخدم اإلنتربــول أدواتــه الخاصــة كمنظومــة النشــرات الدوليــة بمختلــف أنواعهــا و
التقصــي فــي قواعــد البيانــات وتقديــم الخبــرات والــدورات التدريبيــة فــي مجــال مكافحــة جرائــم
اإلنترنــت ،وذلــك باالســتعانة بمجموعــة مــن الخبــراء الدولييــن والمختبــرات الدوليــة علــى الصعيــد
العالمــي ،وتيســير تبــادل وتحليــل وتخزيــن البيانــات الجنائيــة حيــث تقــوم المنظمــة بتزويــد شــرطة
الــدول األطــراف بكتيبــات إرشــادية حــول جرائــم اإلنترنــت وكيفيــة التدريــب علــى مكافحتهــا
والتحقيــق فيهــا .ويعــد اإلجــرام المالــي المرتبــط بالتكنولوجيــا المتقدمــة مــن الجرائــم التــي تركــز
(((
عليهــا منظمــة اإلنتربــول.
((( د /سالم االوجلي ،المرجع السابق ،ص  ،421انظر أيضا د .عالء الدين شحاتة ،التعاون الدولي في مجال
مكافحة الجريمة ،بدون ناشر ،القاهرة ،ط  ،2000ص ،110انظر أيضا د .سليمان احمد فضل ،المرجع
السابق ،ص  ،414انظر أيضا ،عيسى سليم داود ،جرائم القرصنة اإللكترونية ،رسالة ماجستير ،جامعة
اإلسكندرية ،2017 ،ص 134
((( انظر د /فهد عبد اهلل العبيد العازمي ،اإلجراءات الجنائية المعلوماتية ،دار الجامعة الجديدة ،ط  ،2016مصر،
ص  ،651انظر أيضا د /جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 76
((( د /فهد عبد اهلل العبيد ،المرجع السابق ،ص  ،653انظر عيسى سليم داود ،المرجع السابق ص  ،134انظر
ً
أيضا ،معلومات عن اإلنتربول ،لمحة عامة ،الموقع الرسمي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ،على الموقع
اإللكتروني https://www.interpol.int/ar/interne :تاريخ الزيارة 31/10/2018
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ثالثا -تبادل المعاونة لمواجهة الكوارث واألزمات:
فــي حالــة وجــود أزمــة وفــي المواقــف الحرجــة ،فــإن عنصــر الوقــت يعــد مــن األمــور
الحاســمة فــي مواجهــة تلــك األزمــة أو الكارثــة ،األمــر الــذي يحتــاج معــه إلــى تكثيــف وزيــادة
الجهــود والخبــرات واإلمكانيــات وهــو مــا ال يمكــن تحقيقــه إال بتركيــز الجهــود الدوليــة فــي مســار
واحــد ،فعلــى ســبيل المثــال :مشــاركة قــوات اإلنقــاذ والدفــاع المدنــي للــدول المنكوبــة اثــر الــزالزل
واألعاصيــر والفيضانــات أو المشــاركة بخبــراء أو تقديــم معــدات متطــورة .كذلــك المشــاركة
بقــوات خاصــة أو خبــراء أو تجهيــزات فــي تحريــر رهائــن محتجزيــن ،أو مبانــي هامــة محتلــة أو
(((
طائــرات أو ســفن مختطفــة.
رابعا -القيام ببعض عمليات شرطية دولية مشتركة:
مــن أمثلــة ذلــك ،التســليم المراقــب فــي مجــال مكافحــة المخــدرات ،فهــو يعنــي الســماح لشــحنة
غيــر مشــروعة بالمــرور تحــت المراقبــة عبــر إقليــم مــا ،وكذلــك المطــاردات الســاخنة و التــي
يقصــد بهــا تعقــب الجنــاة الــذي يبــدأ فــي احــدى الــدول ويواصــل فــي أراضــي دولــة أخــرى.
خامسا -مظاهر التعاون الشرطي على المستوى الدولي في مجال مكافحة الهجوم السيبراني:
1.1شرطة الويب الدولية (((:
أنشــئت هــذه المنظمــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام  1986لتلقــي شــكاوى مســتخدمي
الشــبكة ومالحقــة الجنــاة والقراصنــة إلكترونيــا والبحــث عــن األدلــة ضدهــم و تقديمهــم للمحاكمــة.
ويضــم فريــق العمــل بهــذه المنظمــة متخصصيــن مــن هيئــات إنفــاذ القانــون والمؤسســات الحكومية
وضبــاط الشــرطة ومتطوعيــن فنييــن مــن  61دولــة حــول العالــم .ونظــرا التســاع نشــاط هــذه
المنظمــة ومــا تقــوم بــه مــن إجــراءات بالتعــاون مــع وكاالت إنفــاذ القانــون فــي الــدول األعضــاء
فــإن ذلــك يســهل األمــر لفريــق العمــل بتتبــع األنشــطة اإلجراميــة التــي ترتكــب مــن خــال شــبكة
اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم .وفــي إطــار مســألة الضوابــط القانونيــة التــي تحكــم حركــة مــرور
المعلومــات عبــر شــبكة اإلنترنــت ،فهنــاك مــن يــرى أنــه مــن الضــروري وضــع ضوابــط وقواعــد
بحيــث ال تــؤدي إلــى المســاس بالحريــات العامــة فــي تبــادل المعلومــات وحقــوق اإلنســان مــن
ناحيــة ،واال تســتخدم الشــبكة ألغــراض إجراميــة أو نشــر مــواد إباحيــة تســيء إلــى المجتمــع مــن
((( د  .يوسف حسن يوسف ،الجرائم الدولية لإلنترنت ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،2011 ،ص ،148انظر أيضا عيسى سليم داود ،المرجع السابق ص  ،135انظر أيضا عالء الدين
شحاته ،المرجع السابق ،ص  ،14انظر أيضا غانم مرضي الشمري ،الجرائم المعلوماتية ،دار الثقافة ،األردن،
ط 98 ،2016
((( انظر موقع المنظمة http://www.web-police.org
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ناحيــة أخــرى.

(((

ويــرى الباحــث أن اإلشــكالية ليســت فــي حجــب الصــور والمواقــع اإلباحيــة ،بــل مــن األكثــر
مــن ذلــك المواقــع التــي تبــث أفــكار تفســد المجتمــع والتــي تدعــو إلــى التظاهــرات أو االنقالبــات
تحــت مــا يســمى بالحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان ،فحــق المجتمــع فــي االســتقرار والتقــدم
والرقــي أهــم بكثيــر مــن النظــر إلــى حــق الفــرد أو المصلحــة الخاصــة.
إال أن الصعوبــة التــي تواجــه أجهــزة شــرطة اإلنترنــت عندمــا تنفــذ الجريمــة مــن خــال
مقاهــي اإلنترنــت ،ففيهــا يقــوم العمــاء بتنفيــذ مــا يريــدون مــن جرائــم دون إمكانيــة تحديدهــم،
حيــث ال تتطلــب هــذه المقاهــي مــن عمالئهــا أثبــات شــخصيتهم .ومثــال علــى ذلــك إن المباحــث
الفدراليــة بالواليــات المتحــدة بعــد أن تتبعــت أحــد القراصنــة ،والــذي اختــرق شــبكة معلومــات أحــد
المصــارف إال أنهــا لــم تســتطع تحديــده ومحاكمتــه؛ ألنــه تبيــن انــه نفــذ عمليتــه مــن خــال عــدة
مقاهــي لإلنترنــت.
ولحــل تلــك اإلشــكالية يــرى الباحــث أنــه يجــب علــى الــدول الــزام أصحــاب مقاهــي اإلنترنــت
بإثبــات شــخصيات رواد المقهــى قبــل الدخــول باإلضافــة إلــى وجــود كاميــرات مراقبــة تبيــن
بوضــوح تفاصيــل وجــه جميــع رواد المقهــى وال يعتمــد علــى إثبــات الشــخصية فقــط ألنــه مــن
الممكــن ان تكــون البيانــات الــواردة فــي تحقيــق الشــخصية مــزورة .فتقــوم الكاميــرات بتحديــد
شــخص المســتخدم.
2.2مركز بالغات احتياالت اإلنترنت

(((

تــم إنشــاء هــذا المركــز فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بتاريــخ  18/5/2000ليتعــاون مــع
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي  FBIو المركــز القومــي لجرائــم ذوي الياقــات البيضــاء ( National
 ،) white collier crime centerوذلــك بهــدف تلقــي البالغــات وتتبــع الجرائــم واالحتيــاالت
التــي ترتكــب مــن خــال شــبكة اإلنترنــت بالتنســيق مــع أجهــزة المكافحــة و الضبــط المعنيــة داخــل
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وخارجهــا مــن خــال موقــع المركــز علــى الشــبكة الدوليــة.
ومــن أجــل إحــكام الرقابــة علــى شــبكة اإلنترنــت طبقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
مــا يعــرف بنظــام الرقيــب  proxyالــذي يقــوم بمراجعــة نوعيــة الخدمــات المقدمــة عبــر شــبكة
اإلنترنــت .فعندمــا يطلــب المشــترك موقعــا علــى الشــبكة األم ،تصــل اإلشــارة إلــى الرقيــب الــذي
يقــوم بــدوره بعــرض الموضــوع علــى قائمــة كبيــرة جـ ًدا مــن المواقــع الممنوعــة فــإذا تبيــن لــه أن
((( انظر د .سليمان أحمد فضل ،المرجع السابق ،ص 417
(2) http://www.ifccbi.gov/index.asp.
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الموقــع المطلــوب يدخــل ضمــن هــذه القائمــة المحظــورة فــا يســتطيع المشــترك الحصــول علــى
هــذا الموقــع وتظهــر لــه علــى الشاشــة رســالة بعنــوان «تــم منــع هــذا الموقــع بواســطة رقيــب
(((
إنترنــت اإلمــارات ».
المطلب الثاني :تعاون السلطات القضائية للدول
يــوازن التعــاون القضائــي الدولــي بيــن اســتقالل الدولــة فــي ممارســة اختصاصهــا الجنائــي
علــى حــدود إقليمهــا ،وبيــن ضــرورة ممارســة حقهــا فــي العقــاب ،فبــدون هــذا التعــاون فــا يمكــن
للدولــة مــن الناحيــة العمليــة إقــرار حقهــا فــي العقــاب وعلــى ذلــك فــا بــد مــن التعــاون الدولــي
لســببين:
الســبب األول :إن الدولــة تتقيــد بحدودهــا اإلقليميــة ،فقانــون العقوبــات يمكــن ان يتعــدى نطــاق
تطبيقــه إلــى مــا يجــاوز حــدود إقليــم الدولــة ،إال أنــه ال يمكــن مباشــرة اإلجــراءات خــارج اإلقليــم
الوطنــي ألن ممارســتها تمــس ســيادة الــدول األجنبيــة األخــرى .
الســبب الثانــي :ال يمكــن تطبيــق قانــون العقوبــات بــدون قانــون اإلجــراءات الجزائيــة،
فاإلجــراءات الجزائيــة هــي الوســيلة الالزمــة لتطبيــق قانــون العقوبــات ونقلــه مــن حالــة الســكون
إلــى الحركــة ،وعلــى ذلــك فإنــه إذا تطلــب تطبيــق قانــون العقوبــات مباشــرة بعــض اإلجــراءات
الجزائيــة خــارج حــدود إقليــم الدولــة فانــه يجــب عــدم االصطــدام بمشــكلة الحــدود اإلقليميــة بيــن
الــدول ،ووجــب االلتجــاء إلــى التعــاون القضائــي لتذليــل هــذه الصعوبــة ،و يتمثــل هــذا التعــاون
فــي مجموعــة مــن الوســائل التــي بواســطتها تقــدم إحــدى الــدول المعاونــة ســلطاتها العامــة أو
(((
مؤسســاتها القضائيــة إلــى ســلطة التحقيــق أو الحكــم أو التنفيــذ فــي دولــة أخــرى.
وحيــث إن جرائــم اإلنترنــت ذات طابــع عالمــي وبالتالــي يمكــن أن تتعــدى آثارهــا عــدة دول؛
فــإن مالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم وتقديمهــم للمحاكمــة وتوقيــع العقــاب عليهــم يســتلزم القيــام
بأعمــال إجرائيــة خــارج حــدود الدولــة ،مثــل المعاينــة ،أو ضبــط القــراص الصلبــة التــي توجــد
عليهــا معلومــات غيــر مشــروعة أو تفتيــش الوحــدات الطرفيــة فــي حالــة االتصــال عــن بعــد أو
القبــض علــى المتهميــن أو ســماع الشــهود أو اللجــوء إلــى اإلنابــة القضائيــة أو تقديــم المعلومــات
التــي يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق الجرائــم .فــكل ذلــك لــن يتحقــق إال بمســاعدة الــدول األخــرى.

((( د /جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 78
((( د .حسنين صالح عبيد ،القضاء الجنائي الدولي ،تاريخه -تطبيقاته-مشروعاته ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ط  1977ص 100 ،99
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وتتخذ المساعدة القضائية عدة صور:
1.1تبادل المعلومات:
يتمثــل ذلــك فــي تقديــم المعلومــات والوثائــق التــي تطلبهــا ســلطة قضائيــة أجنبيــة بصــدد
جريمــة مــن الجرائــم عــن االتهامــات التــي وجهــت إلــى رعاياهــا فــي الخــارج واإلجــراءات التــي
اتخــذت ضدهــم ،كمــا أن هنــاك مظهــر آخــر مــن مظاهــر تبــادل المعلومــات وهــو مــا يتعلــق
بالســوابق القضائيــة للجنــاة مــن خاللهــا تتعــرف الجهــة القضائيــة بدقــة علــى الماضــي الجنائــي
للفــرد المحــال إليهــا ،فهــي التــي تســاعد فــي تطبيــق األحــكام الخاصــة بالعــود ووقــف تنفيــذ العقوبــة
(((
وعــدم األهليــة.
 2.2نقل اإلجراءات(((:
يقصــد بنقــل االجــراءات قيــام الدولــة بنــاء علــى اتفــاق باتخــاذ إجــراءات جنائيــة بصــدد جريمة
ارتكبــت فــي إقليــم دولــة أخــرى ولمصلحــة هــذه الدولــة وذلــك إذا توافــرت الشــروط التالية:
1.1أن يكــون الفعــل المنســوب إلــى الشــخص يشــكل جريمــة فــي الدولــة الطالبــة والدولــة
المطلــوب منهــا.
2.2يجــوز ألي طــرف متعاقــد ان يطلــب مــن أي طــرف آخــر أن يتخــذ اإلجــراءات الجزائيــة
فــي أي حالــة مــن الحــاالت األتيــة:
•إذا كان الشخص المتهم خاضعًا أو سيخضع لحكم يقيد الحرية في الدولة الطالبة.
•إذا كانــت اإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا مقــررة فــي قانــون الدولــة المطلــوب إليهــا
عــن ذات الجريمــة.
•أن يكــون اإلجــراء المطلــوب اتخــاذه يــؤدي إلــى الوصــول إلــى الحقيقــة ،كأن تكــون
أدلــة الجريمــة الموجــودة بالدولــة المطلــوب اليهــا
•إذا كان تنفيــذ الحكــم فــي الدولــة المطلــوب اليهــا يحقــق إعــادة التأهيــل االجتماعــي
للشــخص المحكــوم عليــه.
((( د .طارق إبراهيم الدسوقي ،المرجع السابق ،ص ،569انظر أيضا عيسى سليم داود ،المرجع السابق ،ص
 ،136انظر أيضا سليمان احمد فضل ،المرجع السابق ،ص 422
((( د .سالم األوجلي ،المرجع السابق ،ص  ،428 ،427انظر أيضا غانم مرضي الشمري ،المرجع السابق ،ص
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•إذا كان حضــور الشــخص المتهــم فــي الجلســة ال يمكــن ضمانــه فــي الدولــة الطالبــة
بينمــا يتحقــق ضمــان حضــوره فــي الدولــة المطلــوب اليهــا .
3.3ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل اإلجراءات في الحاالت األتية:
•إذا كان طلــب نقــل اإلجــراءات ليــس لــه مــا يبــرره بــأن تكــون األســباب التــي ذكرتهــا
الدولــة الطالبــة ال تدعــو التخــاذ مثــل هذ اإلجــراءات.
•إذا ثبــت أن الباعــث مــن وراء طلــب نقــل اإلجــراءات اعتبــارات عنصريــة أو دينيــة
أو سياســية.
•إذا كانــت الدولــة المطلــوب اليهــا قــد طبقــت قانونهــا علــى الجريمــة قبــل اســتالمها
مــن الدولــة الطالبــة وكان اإلجــراء الــذي ســبق اتخــاذه مطابقــا للقانــون.
•إذا كانــت اإلجــراءات التــي تطلبهــا الدولــة الطالبــة مخالفــة لواجبــات ملتزمــة بهــا
الدولــة المطلــوب إليهــا
•إذا كانــت اإلجــراءات المطلوبــة مخالفــة للمبــادئ األساســية للنظــام القانونــي فــي
الدولــة المطلــوب اليهــا.
أال ان هنــاك رأي يــرى وبحــق ،أن تطبيــق هــذه اآلليــات التقليديــة مــن االتفاقيــات يثيــر بعــض
المشــاكل ،مثــل وجــود عقبــات خاصــة بالجرائــم التــي ترتكــب عبــر شــبكة اإلنترنــت وأن كانــت
تلــك العقبــات موجــودة علــى المســتوى المحلــى أو الوطنــي إال أنهــا تثــار أيضــا علــى المســتوى
الدولــي((( ،و مــن بيــن هــذه العقبــات ،تتبــع االتصــاالت اإللكترونيــة عــن طريــق ســلطات التحقيــق
وإقامــة الدليــل علــى الجرائــم التــي ترتكــب فــي مجــال اإلنترنــت وذلــك بالنظــر إلــى االختالفــات
التــي توجــد بيــن التشــريعات المختلفــة فيمــا يتعلــق بشــروط قبــول األدلــة و تنفيــذ بعــض اإلجراءات
مثــل التفتيــش عبــر الحــدود ووقــف بــث الرســائل ذات المحتــوى غيــر المشــروع.
3.3اإلنابة القضائية الدولية:
تعــد اإلنابــة القضائيــة احــدى صــور المســاعدة القضائيــة للتعــاون العقابــي الدولــي ،فهــي
تجعــل دولــة مــا تتمكــن مــن االســتفادة مــن الســلطات العامــة لدولــة أخــرى إذا مــا حالــت الحــدود
(((
اإلقليميــة دون نفــاذ قانونهــا تجــاه المجــرم.
((( د .جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 80
((( د .عبد الرحيم صدقي ،التعاون الدولي في الفكر المعاصر ،مجلة القانون واالقتصاد ،جامعة القاهرة،1983 ،
ص 249
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ويقصــد باإلنابــة القضائيــة الدوليــة ،طلــب اتخــاذ إجــراء قضائــي مــن إجــراءات الدعــوى
الجزائيــة تتقــدم بــه دولــة الدولــة الطالبــة إلــى الدولــة المطلــوب إليهــا لضــرورة ذلــك للفصــل فــي
(((
مســألة معروضــة علــى الســلطة القضائيــة فــي الدولــة الطالبــة ويتعــذر عليهــا القيــام بــه بنفســها.
وعلــى ذلــك فاإلنابــة القضائيــة هــي إجــراء لتســهيل اإلجــراءات الجزائيــة بيــن الــدول بمــا يكفــل
إجــراء التحقيقــات الالزمــة لتقديــم المتهميــن للمحاكمــة ،والتغلــب علــى عقبــة الســيادة اإلقليميــة
التــي تمنــع الــدول األجنبيــة مــن ممارســة بعــض األعمــال القضائيــة داخــل إقليــم الــدول األخــرى.
(((
ومــن أمثلــة ذلــك ســماع الشــهود وإجــراءات الســير فــي الدعــوى الجزائيــة.
وتتــم اإلنابــة القضائيــة بيــن الــدول عــن طريــق االتفاقيــات والتــي تتضمــن شــروط وأســاليب
تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة ،وغالبــا مــا تتضمــن شــرط باســتبعاد تنفيــذ األحــكام فــي المجــال السياســي
والضريبــي والعســكري ،أو اذا قــدرت الدولــة المطلــوب منهــا ان التنفيــذ المطلــوب مــن شــأنه
المســاس بســيادة الدولــة أو النظــام العــام أو المصالــح األساســية األمــر الــذي يتــرك للدولــة ســلطة
تقديريــة لتنفيــذ أو عــدم تنفيــذ مــا يطلــب منهــا وذلــك خشــية قيــام مســؤوليتها دوليًّــا عــن إهمالهــا.
وفــي ظــل عــدم وجــود اتفاقيــة فــإن اإلنابــة القضائيــة ال يمكــن تنفيذهــا إال إذا وافقــت الدولــة
المطلــوب إليهــا علــى ذلــك وفقــا لإلجــراءات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون الداخلــي
(((
لهــا.
المطلب الثالث :االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الهجوم السيبراني
تعــد االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مــن أهــم صــور التعــاون الدولــي بصفــة عامــة وفــي
مجــال مكافحــة الجرائــم الناتجــة عــن الهجــوم الســيبراني بصفــة خاصــة .ومــن بيــن المعاهــدات
واالتفاقيــات التــي تعمــل علــى التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة معاهــدة
بودابســت لمكافحــة جرائــم اإلنترنــت ،وتوصيــات المجلــس األوروبــي بشــأن مشــاكل اإلجــراءات
الجنائيــة المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات ،ونبينهمــا فيمــا يلــي:
أوال -توصيات المجلس األوروبي:

(((

أدى التطــور الســريع فــي مجــال تكنولوجيــا الكمبيوتــر واإلنترنــت وشــعور الــدول األوروبيــة
((( د .عبد الرؤوف مهدي ،المرجع السابق ،ص  ،102د /طارق إبراهيم الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 572
((( متعب بن عبد اهلل السند ،التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية واثره في تحقيق العدالة ،رسالة ماجستير ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2011 ،ص 109 ،108
((( د.جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 85
((( د .مدحت رمضان ،جرائم االعتداء على األشخاص واإلنترنت ،دار النهضة العربية ،ط  ،2000ص  80وما
بعدها ،انظر أيضا د .طارق إبراهيم الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 319
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بأهميــة إعــادة النظــر فــي اإلجــراءات الجزائيــة فــي هــذا المجــال إلــى إصــدار المجلــس األوروبــي
التوصيــة رقــم  95/13فــي  11/9/1995فــي شــأن مشــاكل اإلجــراءات الجزائيــة المتعلقــة
بتكنولوجيــا المعلومــات ،وحــث الــدول األعضــاء بمراجعــة قوانيــن اإلجــراءات الجزائيــة الوطنيــة
لكــي تتــاءم مــن التطــور فــي هــذا المجــال ،ومــن أهــم مــا ورد بتوصيــة المجلــس األوروبــي مــا
يلــي:
1.1أن توضــح القوانيــن إجــراءات تفتيــش أجهــزة الكمبيوتــر وضبــط المعلومــات التــي
تحويهــا ومراقبــة المعلومــات أثنــاء انتقالهــا.
2.2أن تســمح اإلجــراءات الجزائيــة الوطنيــة لجهــات التفتيــش ضبــط برامــج الكمبيوتــر
والمعلومــات الموجــودة باألجهــزة وفقــا لــذات الشــروط الخاصــة بإجــراءات التفتيــش
العاديــة ،ويتعيــن إخطــار الشــخص القائــم علــى األجهــزة بــأن النظــام كان محــا للتفتيــش
مــع بيــان المعلومــات التــي تــم ضبطهــا ،ويســمح باتخــاذ إجــراءات الطعــن العاديــة فــي
قــرارات الضبــط و التفتيــش
3.3أن يســمح أثنــاء عمليــة التفتيــش للجهــات القائمــة بالتنفيــذ ومــع احتــرام الضمانــات
المقــررة بمــد التفتيــش إلــى أنظمــة الكمبيوتــر األخــرى فــي دائــرة اختصاصهــم والتــي
تكــون متصلــة بالنظــام محــل التفتيــش وضبــط مــا بهــا مــن معلومــات ،بشــرط ان يكــون
هــذا اإلجــراء ضروريــا.
4.4أن يوضــح قانــون اإلجــراءات الجزائيــة أن اإلجــراءات الخاصــة بالوثائــق التقليديــة
تنطبــق فــي شــأن المعلومــات الموجــودة بأجهــزة الكمبيوتــر.
5.5تطبــق إجــراءات المراقبــة والتســجيل فــي مجــال التحقيــق الجنائــي فــي حالــة الضــرورة
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ويتعيــن توفيــر الســرية و االحتــرام للمعلومــات التــي
يفــرض القانــون لهــا حمايــة خاصــة.
6.6يجــب إلــزام العامليــن بالمؤسســات الحكوميــة والخاصــة التــي توفــر خدمــات االتصــال
بالتعــاون مــع ســلطة التحقيــق إلجــراء المراقبــة و التســجيل.
7.7يتعيــن تعديــل القوانيــن اإلجرائيــة بإصــدار أوامــر لمــن يحــوز معلومــات ســواء أكانــت
برامــج أم قواعــد أم بيانــات ،تتعلــق بأجهــزة الكمبيوتــر بتســليمها للكشــف عــن الحقيقــة.
8.8يتعيــن إعطــاء ســلطات التحقيــق ســلطة توجيــه أوامــر لمــن يكــون لديــه معلومــات خاصــة
للدخــول علــى نظــام مــن أنظمــة المعلومــات أو الدخــول علــى مــا يحويــه مــن معلومــات
باتخــاذ الــازم للســماح لرجــال التحقيــق باالطــاع عليهــا .وأن تخــول ســلطات التحقيــق
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بإصــدار أوامــر مماثلــة ألي شــخص لديــه معلومــات عــن طريــق التشــغيل والمحافظــة
علــى المعلومــات.
9.9يجــب تطويــر و توحيــد أنظمــة التعامــل مــع األدلــة اإللكترونيــة ،وحتــى يتــم االعتــراف
بهــا بيــن الــدول المختلفــة ويتعيــن أيضــا تطبيــق النصــوص اإلجرائيــة الخاصــة باألدلــة
التقليديــة علــى األدلــة اإللكترونيــة.
1010يجــب تشــكيل وحــدات خاصــة لمكافحــة جرائــم الكمبيوتــر وإعــداد برامــج خاصــة
لتأهيــل العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة لتطويــر معلوماتهــم فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات.
1111قــد تتطلــب إجــراءات التحقيــق مــد اإلجــراءات إلــى أنظمــة كمبيوتــر أخــرى قــد تكــون
موجــودة خــارج الدولــة وتفتــرض التدخــل الســريع ،وحتــى ال يمثــل هــذا األمــر اعتــداء
علــى ســيادة الدولــة والقانــون الدولــي ،يجــب وضــع قاعــدة قانونيــة صريحــة تســمح بمثــل
هــذا اإلجــراء ،ولذلــك كانــت الحاجــة إلــى عمــل اتفاقيــات تنظــم وقــت وكيفيــة اتخــاذ مثــل
هــذه اإلجــراءات.
1212يجــب أن تكــون هنــاك إجــراءات ســريعة ومناســبة ونظــام اتصــال يســمح للجهــات القائمــة
علــى التحقيــق باالتصــال بجهــة أجنبيــة لجمــع ادلــه معينــة ويتعيــن عندئــذ ان تســمح
الســلطة األخيــرة بإجــراءات التفتيــش والضبــط .ويتعيــن كذلــك الســماح لهــذه الســلطة
بإجــراء تســجيالت للتعامــات الجاريــة وتحديــد مصدهــا ولذلــك يتعيــن تطويــر اتفاقيــات
التعــاون الدولــي القائمــة.
ثانيًا -معاهدة بودابست لمكافحة جرائم اإلنترنت:
تعــد معاهــدة بودابســت لمكافحــة جرائــم اإلنترنــت أولــى المعاهــدات المتعلقــة بتلــك الجرائــم
والتــي تمــت فــي العاصمــة المجريــة بودابســت فــي  ،23/11/2001والتــي تبــرز التعــاون
والتضامــن الدولــي فــي محاربــة الجرائــم اإللكترونيــة ،ويعــد التوقيــع علــى تلــك المعاهــدة الدوليــة
الخطــوة األولــى فــي مجــال تكويــن التضامــن الدولــي ضــد تلــك الجرائــم التــي تتــم عبــر شــبكة
(((
اإلنترنــت و االســتخدام الســيء لهــا.
وقــد وقعــت علــى تلــك المعاهــدة  26دولــة أوروبيــة باإلضافــة إلــى كنــدا واليابــان ،وجنــوب
أفريقيــا ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وتوفــر المعاهــدة أســس األمــن العــام و تتضمــن  48مــادة
((( منير محمد الجهيني ،ممدوح محمد الجهيني ،جرائم اإلنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتها ،دار الفكر
العربي ،اإلسكندرية ،ط  ،2004ص 96
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علــى أربعــة فصــول كاالتــي(((:
الفصل األول :تعريفات خاصة ببعض التعريفات الفنية
الفصــل الثانــي يتضمــن اإلجــراءات الزم اتخاذهــا علــى المســتوى المحلــي لــكل دولــة وتنقســم
إلــى قســمين:
القسم األول :يتعلق بالنصوص الجنائية الموضوعية على النحو التالي:
1.1بشــأن الجرائــم ضــد الخصوصيــة وســامة وتواجــد معلومــات الحاســب و نظــم الحاســب
ويشــمل وصفــا ألنــواع متعــددة مــن الجرائــم.
2.2الجرائم المتصلة بالحاسب شاملة استخدام الكمبيوتر في التزوير و األفعال االحتيالية.
3.3الجرائم المتعلقة بالمحتوى والمضمون.
4.4الجرائم المتصلة بالتعدي على حقوق المؤلف.
القســم الثانــي :القانــون اإلجرائــي فيمــا يتصــل باإلجــراءات الجنائيــة شــاملة الحفــاظ علــى
المعلومــات المخزنــة واألوامــر الخاصــة بتســليم األدلــة ،وتتضمــن كذلــك تفتيــش وضبــط بيانــات
الحاســب المخزنــة.
الفصــل الثالــث :مســائل التعــاون الدولــي وتســليم الجنــاة و المســاندة المشــتركة و التعــاون فــي
التحريــات و جمــع بيانــات المــرور والحركــة الخاصــة بالبيانــات.
الفصــل الرابــع يتعلــق باالنضمــام و االنســحاب مــن تعديــل المعاهــدة و فــض المنازعــات
والتشــاور بيــن األعضــاء.
وعلــى الرغــم مــن ان هــذه المعاهــدة أوروبيــة المنشــأ ،إال أنهــا مفتوحــة للــدول األخــرى لطلــب
(((
االنضمــام اليهــا لتعــم الفائــدة منهــا علــى جميــع الــدول.
هــذا وقــد تناولــت تلــك المعاهــدة الجرائــم التــي تعتبــر مــن اكثــر الجرائــم شــيوعا علــى مســتوى
((( د /هاللي عبد الاله أحمد ،الجوانب الموضوعية واإلجرائية للجرائم المعلوماتية (على ضوء اتفاقية بودابست
 ) 2001دار النهضة العربية ،ط  ،2001ص  ،30انظر أيضا ،د .عمر محمد بن يونس ،االتفاقية األوروبية
للجريمة االفتراضية ،بدون ناشر 2005
((( عمرو زكي عبد المتعال ،المعاهدة الدولية لمقاومة جرائم الحاسبات ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الجوانب القانونية
للتجارة اإللكترونية ،مقر جامعة الدول العربية ،يناير  ،2001مشار اليه لدي د .سليمان أحمد فضل ،المرجع
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العالــم مثــل اإلرهــاب اإللكترونــي وعمليــات تزويــر بطاقــات االئتمــان ودعــارة األطفــال .كمــا
حــددت المعاهــدة الطــرق الواجــب اتباعهــا فــي التحقيــق فــي جرائــم اإلنترنــت ،وتعهــدت الــدول
الموقعــة بالتعــاون مــن أجــل محاربتهــا .كمــا حاولــت المعاهــدة إقامــة التــوازن بيــن االقتراحــات
التــي تقدمــت بهــا أجهــزة الشــرطة ،ومــا عبــرت عنــه المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان
ومــزودي خدمــات اإلنترنــت مــن قلــق ،حيــث تخشــى منظمــات حقــوق اإلنســان مــن ان تحــد
(((
المعاهــدة مــن حريــة األفــراد وأن تــؤدي الرقابــة إلــى انتهــاك حقــوق مســتخدمي اإلنترنــت.
المطلب الرابع :تسليم المتهمين للعدالة
أدى ســهولة هــروب المتهمــون مــن الخضــوع للعقوبــة فــي الجرائــم الســيبرانية ،وتعــذر
وصعوبــة المالحقــة بهــم إلــى ضــرورة لجــوء الــدول إلــى طريــق التســليم و تتبــع المجــرم حيثمــا
كان لكــي ال يفلــت مــن العقــاب وبالتالــي مكافحــة الجريمــة الســيبرانية وحمايــة المجتمعــات مــن
المخليــن بأمنهــا واســتقرارها علــى المســتوى الدولــي و المحلــي ،وحتــى ال يظــل هــؤالء المجرمون
(((
بمأمــن مــن العقــاب ،يفعلــون مــا يشــاءون.
وفــي نطــاق حديثــا عــن نظــام تســليم المتهميــن ســوف نقــوم بالحديــث عــن مفهــوم هــذا النظــام،
وشــروطه وإجراءاتــه بوجــه عــام ،ثــم نســتتبع ذلــك بالحديــث عــن نظــام تســليم المتهميــن فــي مجــال
الجرائــم الســيبرانية وذلــك علــى النحــو التالــي:
أوال -في مفهوم نظام تسليم المتهمين:
نظــام تســليم المتهميــن هــو «إجــراء تعــاون دولــي تقــوم بمقتضــاه دولــة تســمى بالدولــة
المطلــوب اليهــا بتســليم شــخص يوجــد فــي إقليمهــا إلــى دولــة ثانيــة تســمى بالدولــة الطالبــة أو جهــة
قضائيــة دوليــة ،بهــدف مالحقتــه عــن جريمــة اتهــم بارتكابهــا أو ال جــل تنفيــذ حكــم جنائــي صــدر
(((
ضــده»
وعليــه فــان فكــرة تســليم المتهميــن تقــوم مــن ناحيــة علــى وجــود عالقــة بيــن دولتيــن ،الدولــة
األولــى تطالــب بــأن تســلم اليهــا مرتكــب الجريمــة لتتخــذ بحقــه اإلجــراءات الالزمــة ،والدولــة
الثانيــة يوجــه اليهــا طلــب التســليم لتقــرر بعــد ذلــك إمــا االســتجابة لــه اذا كان متوافقــا مــع تشــريع
نافــذ المفعــول فيهــا أو معاهــدة أو اتفــاق بيــن البلديــن ،وإمــا الرفــض لعــدم وجــود ذلــك التشــريع
((( د .الهاللي عبد الاله ،المرجع السابق ،ص  30وما بعدها
((( عيسى سليم داود ،المرجع السابق ،ص  ،139د .جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص  ،88د/
طارق إبراهيم الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 581
((( د .سليمان عبد المنعم سليمان ،الجوانب اإلشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين ،دار المطبوعات الجامعية،
ط  ،2015ص 33 ،32
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أو تلــك االتفاقيــة .ومــن ناحيــة أخــرى نجــده يشــمل طائفتيــن مــن األشــخاص ،الطائفــة األولــى هــم
طائفــة الشــخاص المتهميــن الذيــن تســند اليهــم تهمــة ارتــكاب جرائــم إال أنــه لــم يصــدر بحقهــم أيــة
أحــكام قضائيــة بعــد ،والطائفــة الثانيــة ،هــو األشــخاص المحكــوم عليهــم الذيــن صــدر بحقهــم حكــم
قضائــي باإلدانــة إال أنــه لــم ينفــذ بعــد نتيجــة فرارهــم إلــى دولــة أخــرى .إذاً التســليم علــى ثالثــة
(((
أنــواع تســليم إداري و تســليم قضائــي وتســليم مختلــط.
ثانيًا -شروط نظام تسليم المتهمين(((:
هنــاك شــروط ال بــد مــن توافرهــا حتــى يتــم العمــل بنظــام تســليم المتهميــن ،وتتمثــل أهميــة
تلــك الشــروط فــي كونهــا تفصــل حــدود العالقــة بيــن الــدول األطــراف فــي عمليــة التســليم وتضــع
األحــكام العامــة التــي علــى أساســها ســيتم التســليم مــن عدمــه .وإذا توافــرت هــذه الشــروط يتــم البت
فــي قــرار التســليم .وتــكاد تتفــق هــذه الشــروط فــي جميــع حــاالت التســليم مــن حيــث العناصــر،
أمــا مــن حيــث الموضــوع فهــي محــل خــاف بيــن الــدول وذلــك علــى حســب حاجتهــا للتســليم
واعتبــارات المصالــح الدوليــة التــي تراعيهــا كل دولــة و تتمثــل هــذه الشــروط فيمــا يلــي:
1.1شرط ازدواج التجريم:
يقصــد بهــذا الشــرط أن يكــون الفعــل المطلــوب التســليم مــن أجلــه مجرمــا فــي تشــريع كل
مــن الدولتيــن الطالبــة والمطلــوب إليهــا التســليم ،و المطلــوب هنــا أن يكــون الفعــل مجر ًمــا أيــا
كانــت الصــورة التشــريعية المعاقــب عليهــا ،فــا عبــرة للوصــف أو التكييــف القانونــي الــذي يطلــق
علــى الفعــل عنــد تقريــر توافــر هــذه الشــروط والمعاقبــة عليــه ،فقــد تختلــف تشــريعات الــدول فــي
التكييــف القانونــي الــذي توصــف فيــه الجريمــة ،فعلــى ســبيل المثــال لــو كان الفعــل معاقبــا عليــه
فــي تشــريع الدولــة الطالبــة تحــت مســمى جريمــة توظيــف األمــوال ،بينمــا كان الفعــل نفســه معاقبــا
عليــه تحــت مســمى النصــب و االحتيــال فــي الدولــة المطلــوب منهــا التســليم ،فــان ذلــك ال يمنــع
(((
مــن توافــر شــرط ثنائيــة التجريــم أو ازدواجيتــه.
وشــرط التجريــم المــزدوج يجــد أساســه فــي أن الدولــة طالبــة التســليم تريــد مــن وراء طلبهــا
محاكمــة مــن نســب إليــه ارتــكاب الســلوك اإلجرامــي أو تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه ،وهــذا
يفتــرض بداهــة ان الســلوك مجــرم فــي تشــريعها ،إذ إنــه إذا لــم يكــن مجر ًمــا فــا يتصــور وجــود
دعــوى جنائيــة أو مالحقــة جزائيــة ضــد شــخص المتهــم كمــا ال يتصــور قيــام حكــم جزائــي يقضــي
بالعقوبــة عليــه ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ال يجــوز مطالبــة الدولــة المطلــوب منهــا
((( متعب بن عبد اهلل السند ،المرجع السابق ،ص 115 ،114
((( د.جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 90 ،89
((( د .عبد الرؤوف مهدي ،المرجع السابق ،ص  ،88د /سالم االوجلي ،المرجع السابق ،ص 438
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التســليم بإيقــاع عقوبــة علــى ارتــكاب ســلوك مــا هــو فــي األصــل غيــر مجــرم وفقــا لقانونهــا.
ويذهــب أغلــب الفقــه وهــو مــا يؤيــده الباحــث إلــى ان شــرط ازدواج التجريــم قــد يكــون عقبــة
فــي مجــال تســليم المجرميــن ،ففــي التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة نجــد أن الجرائــم المعلوماتيــة
غيــر معاقــب عليهــا فــي معظــم الــدول هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى انــه مــن الصعــب تحديــد
مــا إذا كانــت النصــوص التقليديــة فــي تشــريعات الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم يمكــن أن تطبــق
علــى جرائــم شــبكات الحاســبات اآلليــة واإلنترنــت أم ال تطبــق .بمعنــى آخــر أنــه مــن الصعــب
البحــث فــي تشــريعات الــدول المطلــوب إليهــا التســليم ،وعمــا اذا كانــت تشــريعاتها الجنائيــة
التقليديــة يمكــن ان تطبــق علــى الجرائــم المعلوماتيــة مــن عدمــه وبالتالــي يتوافــر شــرط ازدواج
التجريــم ام ال  .باإلضافــة إلــى أن الــدول قــد تفســر بتوســع شــرط ازدواج التجريــم ،األمــر الــذي
يترتــب معــه إعاقــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة فــي مجــال تســليم المتهميــن ويحــول ذلــك دون جمــع
(((
األدلــة ومحاكمــة مرتكبــي جرائــم اإلنترنــت.
لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق أو توحيــد بيــن التشــريعات المختلفــة فيمــا يتعلــق بتعريــف
الجرائــم المعلوماتيــة وجرائــم اإلنترنــت أو علــى األقــل عــدم اشــتراط ازدواج التجريــم .وذلــك كمــا
جــاء فــي االتفاقيــة المبرمــة بيــن كنــدا وأمريــكا فيمــا تتعلــق بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة التــي
لــم تتطلــب ازدواج التجريــم كشــرط للتعــاون القضائــي فيمــا بينهمــا وتدخــل جرائــم اإلنترنــت فــي
(((
إطــار هــذه االتفاقيــة.
2.2الشروط المتعلقة باألشخاص المطلوب تسليمهم:
مــن المبــادئ المســتقر عليهــا فــي المجتمــع الدولــي أنــه ال يجــوز تســليم الرعايــا ،وقــد نصــت
علــى ذلــك معظــم التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة فــاذا مــا قــام شــخص مــن رعايــا الدولــة
(((
بارتــكاب جريمــة فــا يجــوز تســليمه.
كذلــك ال يجــوز تســليم مــن تــم منحهــم حــق اللجــوء السياســي ،إذ إن هنــاك إجماعــا دوليــا علــى
اســتبعاد الجرائــم السياســية مــن نطــاق التســليم ســواء أكان علــى االتفاقيــات الدوليــة ام التشــريعات
(((
الوطنيــة ،فهــو إجمــاع بلــغ حــد تكريســه كمبــدأ ال نــكاد نــرى خروجــا عنــه فــي العصــر الحالــي.
كذلــك فإنــه متــى كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت محاكمتــه عــن الجريمــة المطلوب
((( د .طارق إبراهيم الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 584
((( د .جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 92
((( د .غانم مرضي الشمري ،المرجع السابق ،ص 108
((( د .سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص 154،155
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تســليمه مــن أجلهــا ،فبــرئ منهــا أو عوقــب عنهــا فانــه ال يجــوز تســليمه ،ليس هذا فحســب بــل أيضا
ال يجــوز التســليم متــى مــا كان قيــد التحقيــق والمحاكمــة عــن ارتكابــه فعــا مــا هــو ذاتــه المطلــوب
تســليمه مــن أجلــه .ويعــد هــذا الشــرط مــن الضمانــات األساســية عنــد محاكمــة الشــخص المطلــوب
تســليمه ،ويهــدف إلــى توفيــر اكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة القضائيــة للشــخص المطلــوب تســليمه
إلــى الدولــة الطالبــة وذلــك حتــى ال يتعــرض هــذا الشــخص لعقوبــة مزدوجــة ،وأكــدت علــى هــذا
(((
الشــرط العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة والمعاهــدات واالتفاقيــات الخاصــة بتســليم المتهميــن،
مثــل اتفاقيــة جامعــة الــدول العربيــة لتســليم المجرميــن والتــي تنــص المــادة ( )5منهــا علــى انــه « ال
يجــري التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت محاكمتــه عــن الجريمــة التــي طلــب
تســليمه مــن أجلهــا فبــرئ منهــا أو عوقــب أو كان قيــد التحقيــق أو المحاكمــة عــن ذات الجريمــة
(((
المطلــوب تســليمه مــن أجلهــا فــي الدولــة المطلــوب منهــا التســليم»
3.3الشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب التسليم الرتكابها:
هنــاك ثالثــة مســالك تتخذهــا العديــد مــن الــدول لتحديــد طبيعــة الجرائــم التــي يجــوز فيهــا
التســليم وذلــك علــى النحــو التالــي:
المســلك األول :أســلوب الحصــر أو نهــج القائمــة ،ويعتمــد هــذا األســلوب علــى إدراج
مجموعــة مــن الجرائــم علــى ســبيل الحصــر علــى ســبيل المثــال (القتــل ،النصــب ،الســرقة ،غســيل
األمــوال )....،وتــدرج هــذه الجرائــم فــي قائمــة تلحــق بالقانــون أو االتفاقيــة لتكــون هــذه الجرائــم
دون غيرهــا مــن الجرائــم األخــرى هــي التــي يتــم التســليم مــن أجلهــا ،ويعــد هــذا األســلوب مــن
اقــل األســاليب شــيوعا وانتشــارا بيــن دول العالــم؛ إذ إنــه يــؤدي إلــى إفــات بعــض المجرميــن مــن
(((
العقــاب متــى كانــت الجريمــة المرتكبــة مــن قبلهــم غيــر واردة فــي القائمــة.
المســلك الثانــي :أســلوب جســامة الجريمــة أو الحــد األدنــى للعقوبــة ،وهــذا األســلوب هــو
األكثــر شــيوعا فــي تحديــد الجرائــم التــي يجــوز التســليم فيهــا ،و هــو ان تحــدد الــدول في تشــريعاتها
الداخليــة أو فــي االتفاقيــات أو المعاهــدات الثنائيــة أو متعــددة األطــراف الحــد األدنــى للعقوبــة
(((
المقــررة للجرائــم التــي يمكــن ان يتــم التســليم مــن أجلهــا.
المســلك الثالــث :النظــام المختلــط وهــو أســلوب أيضــا مــن األســاليب الشــائعة فــي تحديــد
الجرائــم التــي يجــوز التســليم مــن أجلهــا ،ويحقــق هــذا األســلوب فائدتيــن فمــن ناحيــة أنــه يضمــن
((( د .حسين بن سعيد الغافري ،الجهود الدولية في مواجهة جرائم اإلنترنت ،دار النهضة العربية ،2009 ،ص 29
((( اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين رقم  35لسنة 1956
((( د .أمير فرج يوسف ،المرجع السابق ،ص 457
((( غانم مرضي الشمري ،المرجع السابق ،ص 109
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درجــة معينــة مــن جســامة الجريمــة المعاقــب عليهــا فــي البلديــن لكــي يتــم التســليم وفقــا لهــا ،ومــن
جهــة أخــرى يضمــن خضــوع جرائــم متعــددة تمثــل خطــرا علــى الــدول األطــراف للتســليم دون
(((
النظــر إلــى درجــة جســامتها أو العقوبــة المقــررة لهــا.
ثالثا -إجراءات نظام تسليم المتهمين:
يقصــد بإجــراءات تســليم المتهميــن ،تلــك القواعــد ذات الطبيعــة اإلجرائيــة التــي تتخذهــا الــدول
األطــراف فــي عمليــة التســليم وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة وتعهداتهــا ألجــل إتمــام عمليــة التســليم
بهــدف التوفيــق بيــن المحافظــة علــى حقــوق اإلنســان وحريتــه ،وبيــن تأميــن الصالــح العــام الناشــئ
عــن ضــرورات التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجريمــة بحيــث ال يفلــت أي مجــرم مــن العقــاب .
وهــذه اإلجــراءات تتقاســمها الدولــة طالبــة التســليم والدولــة المطلــوب منهــا التســليم ،كمــا أنهــا
ليســت مطلقــة بــل مقيــدة ببعــض االلتزامــات الدوليــة أو التعاقديــة ،ويمكــن تقســيم هــذه اإلجــراءات
إلــى قســمين(((:
1.1إجراءات الدولة طالبة التسليم:
حيــث تبــدأ الدولــة طالبــة التســليم إجراءاتهــا بالطلــب ورغبتهــا فــي اســتالم الشــخص المطلــوب
تســليمه ،فــا يمكــن تحريــك طلــب التســليم إال بنــاء علــى طلــب يقــدم مــن الدولــة الطالبــة إلــى
الدولــة المطلــوب منهــا التســليم .فيعــد الطلــب األداة التــي تعبــر بهــا الدولــة الطالبــة صراحــة عــن
رغبتهــا فــي اســتالم الشــخص المطلــوب ،وتنــص غالبــة االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بنظــام تســليم
المتهميــن علــى ان يقــدم الطلــب كتابــة((( ،ويجــب أن يتضمــن طلــب التســليم عــرض مفصــل
لهويــة المطلــوب تســليمه والتهمــة المســندة اليــه و المــادة التــي خالفهــا واإلجــراءات المتخــذة ضــده
(((
والتوضيــح بــأن طلــب التســليم موافــق لألصــول.
وتتعهــد الدولــة طالبــة التســليم بأنهــا لــن تالحــق أو تحاكــم أو تعاقــب المطلــوب تســليمه مــن
أجــل جريمــة ســابقة علــى التســليم غيــر الجريمــة أو الجرائــم التــي كانــت محــل طلــب التســليم،
(((
وتتعهــد أيضــا بمحاكمتــه محاكمــة عادلــة ونزيهــة وأن توفــر لــه ضمانــات الدفــاع عــن نفســه.
((( د .يوسف حسن يوسف ،المرجع السابق ،ص 167
((( د .أمير فرج يوسف ،المرجع السابق ،ص 459
((( انظر سمر خضر صالح الخضري ،أحكام تسليم المجرمين في فلسطين ،رسالة ماجستير في القانون العام ،كلية
الحقوق جامعة األزهر 2010 ،ص 152
((( ياسر محمد الجبور ،تسليم المجرمين أو تقديمهم للمحاكمة في االتفاقيات الدولية والنظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط ،عمان  ،2011ص 122
((( د .يوسف حسن يوسف ،المرجع السابق ،ص 169
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2.2إجراءات الدولة المطلوب منها التسليم:
ً
وفقــا لمــا جــاءت عليــه نصــوص القوانيــن الدوليــة ،فــإن اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الدولــة
فــي حالــة اذا مــا طلــب منهــا تســليم احــد األشــخاص تنقســم إلــى ثالثــة مراحــل:
المرحلة األولى:
تتمثــل فــي تلقــي الطلــب واتخــاذ إجــراءات التحــري وجمــع االســتدالالت والتحقيــق والقبــض
علــى الشــخص المطلــوب.
المرحلة الثانية:
تتمثــل فــي اســتجواب المقبــوض عليــه وحبســه احتياط ًيــا أو اطــاق ســراحه بكفالــة أو بدونهــا
(((
أو منعــه مــن الســفر إلــى أن يتــم الفصــل فــي الطلــب الــوارد بتســليمه.
المرحلة الثالثة:
هــي فحــص الطلــب مــن قبــل المحكمــة المختصــة والبــت فيــه بالقبــول أو الرفــض ،والمحكمــة
وهــي بصــدد ذلــك تتحقــق مــن توافــر الشــروط الشــكلية الواجــب اتباعهــا مــن قبــل الدولــة طالبــة
التســليم كوجــود ملــف التســليم واحتوائــه علــى جميــع الوثائــق المطلوبــة والواجــب إرفاقهــا مصدقــة
مــن الجهــات المختصــة فــي الدولــة الطالبــة ،باإلضافــة إلــى ضــرورة التأكــد مــن توافــر الشــروط
الموضوعيــة كشــرط ازدواج التجريــم أو عــدم انقضــاء الدعــوى العموميــة أو العقوبــة .كذلــك
التأكــد مــن عــدم وجــود أي مانــع مــن موانــع التســليم المنصــوص عليهــا ،فــاذا تأكــد لهــا توافــر
الشــروط الموضوعيــة والشــكلية ،تقضــي بتســليم الشــخص محــل الطلــب بموجــب قــرار يصــدر
منهــا يتضمــن نــوع الجريمــة التــي ســلم الشــخص ألجلهــا و قرارهــا هــذا ليــس ملزمــا للحكومــة
وإنمــا هــو استشــاري ،إذ إن األمــر يعــود بعــد ذلــك للحكومــة و التــي منحهــا القانــون ســلطة تقديريــة
فــي تســليم الشــخص مــن عدمــه ،مــا لــم يوجــد نــص فــي قانونهــا الداخلــي يلزمهــا بالتســليم او
وجــد نــص فــي معاهــدة دوليــة هــي طــرف فيهــا تلزمهــا بالتســليم حســب االحــكام العامــة للتســليم
فــي القانــون الدولــي ،)(((.أمــا اذا رات المحكمــة أن الشــروط القانونيــة غيــر متوافــرة ،أو أن األدلــة
الــواردة فــي طلــب التســليم أو التحقيقــات غيــر كافــة لثبــوت الجريمــة المنســوبة إلــى المطلــوب
تســليمه فلهــا ان ترفــض الطلــب ،وفــي جميــع األحــوال فــإن قــرارات المحكمــة القاضيــة بالموافقــة
(((
أو الرفــض هــي قــرارات نهائيــة.
((( متعب بن عبد اهلل السند ،المرجع السابق ،ص 133 ،132
((( د .موسى دويك ،المرجع السابق ،ص 92
((( د .أمير فرج يوسف ،الجريمة اإللكترونية و المعلوماتية ،المرجع السابق ،ص 462 ،461
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ومــن بيــن االتفاقيــات الدوليــة فــي شــان تســليم المتهميــن ،اتفاقيــة تســليم المتهميــن المبرمــة
بيــن دول جامعــة الــدول العربيــة لســنة  1953واتفاقيــة اليونــان بشــأن تســليم المتهميــن لســنة 1986
واالتفاقيــة المبرمــة فــي المجــر ســنة  1988والخاصــة بالمســاعدة القضائيــة و تســليم المتهميــن
ونقــل المحكــوم عليهــم ،واتفاقيــة التعــاون القضائــي فــي المــواد الجنائيــة ونقــل المحكــوم عليهــم
(((
المحبوســين وتســليم المتهميــن فــي بولنــدا ســنة .1992
ويــرى رأي ويؤيــده الباحــث أن هــذه االتفاقيــات يمكــن تطبيقهــا فــي مجــال جرائــم اإلنترنــت،
فيمكــن للــدول األعضــاء أن تطلــب تســليم مجــرم مــن الدولــة األخــرى العضــو فــي االتفاقيــة وذلــك
(((
لمحاكمتــه أو تنفيــذ عقوبــة ضــده فــي احــدى الجرائــم المرتكبــة عبــر شــبكة اإلنترنــت.
إال أن هنــاك رأي آخــر يــرى أن هــذه اآلليــات للتعــاون بيــن الــدول غيــر ألنــه ليســت كل الــدول
منضمــة إلــى هــذه االتفاقيــات ،كمــا ان تطبيقهــا قــد يصطــدم بعقبــات تتمثــل فــي ان فعالــة ،الجريمــة
(((
المطلــوب تســليم مرتكبيهــا لمحاكمتهــم قــد تكــون ذات طابــع سياســي أو الهــدف منهــا سياســي.
رابعا -نظام تسليم المتهمين في مجال الجرائم السيبرانية:
ســبق القــول بــأن الجرائــم اإللكترونيــة مــن الجرائــم العابــرة للحــدود ،فلــم تعــد الحــدود القائمــة
بيــن الــدول تشــكل عائقــاً أمــام ارتــكاب هــذا النــوع مــن الجرائــم ،كمــا أن النشــاط اإلجرامــي لــم يعــد
قاصــرا علــى إقليــم معيــن بــل يمتــد اثــره ليشــمل اكثــر مــن دولــة ،فقــد يقــوم المجــرم بالتحضيــر
للجريمــة فــي دولــة معينــة ويقــوم بالتنفيــذ فــي دولــة أخــرى ،ويمتــد اثــر تلــك الجريمــة إلــى دول
أخــرى ويقــوم بالهــرب إلــى دولــة لــم يمســها هــذا األثــر .فالمجــرم يســتطيع التنقــل بيــن مجموعــة
مــن الــدول كيفمــا يشــاء ،ومــن الممكــن أن يرتكــب هــذا المجــرم الهــارب جرائــم أخــرى فــي بلــدان
(((
متعــددة ،ويهــرب مــن العدالــة ويصبــح المجــرم اإللكترونــي مجر ًمــا دوليًّــا.
حيــث إن أجهــزة الــدول تعمــل مــن أجــل تنفيــذ القانــون ،وتســعى إلــى مالحقــة المجرميــن
مــن أجــل ذلــك ،إال أنهــا ال يمكــن لهــا أن تتجــاوز كل دولــة حدودهــا أو تعبــر حــدود دولــة أخــرى
لممارســة اإلجــراءات الجزائيــة علــى المجرميــن الفاريــن طبقــا لمبــدأ الســيادة اإلقليميــة .مــن أجــل
ذلــك كان لزامــا أن تلجــأ الــدول لحــل هــذا األشــكال عــن طريــق وضــع نظــام لتســليم المجرميــن
يســهل علــى ســلطات الدولــة المعتــدى عليهــا إنفــاذ القانــون والقبــض العلــى المجرميــن وإرجاعهــم
إلــى البلــد التــي نفــذوا فيهــا الجريمــة ومحاكمتهــم وفــق أحــكام القانــون .لذلــك حرصــت معظــم
((( د .عبد الرؤوف المهدي ،المرجع السابق ،هامش ص 86 ،85
((( د .سليمان احمد فضل ،المرجع السابق ،ص 441
((( د .جميل عبد الباقي الصغير ،المرجع السابق ،ص 93
((( عيسى سليم داود ،المرجع السابق ،ص 146
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الــدول علــى ســن التشــريعات الخاصــة بتســليم المجرميــن باإلضافــة إلــى عقــد االتفاقيــات اإلقليميــة
والدوليــة بشــأن تســليم المتهميــن.
ومــن أبــرز االتفاقيــات التــي عالجــت جرائــم القرصنــة اإللكترونيــة بــل يمكــن اعتبارهــا
االتفاقيــة الوحيــدة التــي نصــت علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم ،هــي اتفاقيــة بودابســت بشــأن
مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة ،المبرمــة فــي العاصمــة المجريــة بودابســت و المعروفــة باســم
االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الجرائــم عبــر اإلنترنــت ،حيــث صــاغ هــذه االتفاقيــة عــدد كبيــر مــن
خبــراء القانــون فــي أوروبــا و دول أخــرى((( والتــي ســبق الحديــث عنهــا فــي المطلــب الســابق.
وترتيبــا علــى ذلــك يجــب علــى الــدول تقويــة إجــراءات التســليم مــن خــال التطبيــق الفعــال
لقاعــدة «التســليم أو المحاكمــة» والتــي تفــرض التزا ًمــا علــى الدولــة التــي يتواجــد علــى إقليمهــا
المتهــم ،البحــث والتحــري عــن هويــة المجــرم ومــكان تواجــده ،ثــم القبــض عليــه وأدانتــه طبقــا
لقانونهــا الداخلــي فــي حالــة امتنــاع هــذه الدولــة عــن تســليمه إلــى دولــة أخــرى ،كذلــك يجــب علــى
دول العالــم االلتــزام بتنظيــم القانــون الدولــي والتوفيــق بيــن ضــرورات التعــاون القضائــي الدولــي
(((
ومقتضيــات الســيادة للحمايــة مــن جرائــم القرصنــة اإللكترونيــة.
ويــرى الباحــث أن نظــام تســليم المتهميــن خاصــة فــي الجرائــم اإللكترونيــة والســيبرانية
لهــو الحــل األمثــل والــازم اتخــاذه فــي شــأن مكافحــة الهجــوم الســيبراني ومــا يترتــب عــن تلــك
الجريمــة مــن خســائر للمؤسســات العامــة والخاصــة ،فمــا الفائــدة مــن تحديــد مرتكــب الجريمــة و
تحديــد مكانــه دون القــدرة علــى محاكمتــه ومعاقبتــه عمــا اقترفــه مــن جرائــم .فالتســليم يعــد وســيلة
أساســية للحــد مــن الهجــوم الســيبراني.
المطلــب الخامــس :التعــاون الدولــي فــي مجــال التدريــب علــى الحــد مــن الهجــوم الســيبراني
وأهميتــه
التدريــب ،هــو نشــاط مســتمر ومخطــط يهــدف إلــى ســد الفجــوة بيــن األداء الحالــي واألداء
المتوقــع لشــاغل الوظيفــة ومــن ثــم إحــداث التغييــرات فــي ســلوك وقــدرات الفــرد أو الجماعــة
المســئولة عــن أداء هــذه الوظيفــة (((.كمــا عــرف التدريــب فــي المجــال األمنــي بأنــه إعــداد رجــال
((( د .هاللي عبد الاله ،المرجع السابق ،ص  1وما بعدها
((( انظر بو خافة سعاد ،مبدأ التسليم و المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة بن عكنون ،الجزائر ،2014 ،ص  71وما بعدها
((( انظر صالح محمد النويجم ،تقويم كفاءة العملية التدريبية في معاهد التدريب األمنية بمدينة الرياض من وجهة
نظر العاملين فيها ،رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض،2005 ،
ص  ،9كذلك تعرف العملية التدريبية بانها مجموعة األنشطة أو العمليات الفرعية التي توجه لعدد من المتدربين
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األمــن أو ســلطات إنفــاذ القانــون وتدريبهــم علــى مواجهــة الجرائــم وذلــك لتزويدهــم بالخبــرات و
(((
المهــارات الكافيــة بغيــة التصــدي للجرائــم.
يعــد التدريــب جــزء مــن عمليــة التنميــة اإلداريــة ،فهــو يهتــم بالكفــاءة والفاعليــة فــي إنجــاز
العمــل ،وعلــى ذلــك فقــد حرصــت العديــد مــن المؤسســات العامــة و الخاصــة علــى االهتمــام
بــه باعتبــاره احــد األدوات األساســية لرفــع مســتوى األداء وزيــادة الكفايــة اإلنتاجيــة فــي شــتى
المجــاالت وإعــداد العامليــن علــى اختــاف مســتوياتهم للقيــام بواجبــات أعمالهــم والمهــام الموكلــة
اليهــم علــى احســن وجــه .إضافــة إلــى ذلــك تهيئــة العامليــن لتحمــل المزيــد مــن المســئوليات مــن
خــال زيــادة قدراتهــم علــى مواجهــة المهــام المعقــدة فــي الحاضــر و المســتقبل .ولهــذا اصبــح
ينظــر إلــى التدريــب علــى انــه وســيلة لالســتثمار الــذي تلجــأ اليــه المنظمــات اإلداريــة لتحقيــق
أهدافهــا باعتبــاره عنصــرا حيويــا البــد منــه لبنــاء الخبــرات والمهــارات المتجــددة الواقــع أن
مهمــا فــي حيــاة اإلنســان فــي العصــر الحاضــر ،فقــد زاد االهتمــام
التدريــب أصبــح يــؤدي ً
دورا ًّ
بالتدريــب بمختلــف جوانبــه الفنيــة ،وأصبــح ضــرورة للفــرد المتــدرب وللمنظمــة التــي ينتســب
(((
اليهــا فــي آن واحــد.
وأهميــة التدريــب تتمثــل فــي انــه يعــد الوســيلة الفعليــة والتطبيقيــة الناجحــة والمؤثــرة التــي
تكفــل االســتفادة مــن مهــارات وتجــارب اآلخريــن مــن خــال أشــخاص أكفــاء مؤهليــن وقادريــن
علــى نقــل هــذه التجــارب وتلــك المهــارات بوســائل ســهلة ميســرة ،كمــا أنــه يعــد مــن ناحيــة
أخــرى الوســيلة المالئمــة والفعالــة لوضــع المعــارف العلميــة موضــع التطبيــق الفعلــي والتعــرف
علــى األخطــاء والســلبيات التــي يمكــن أن يكشــف التطبيــق العملــي للقوانيــن واألنظمــة واللوائــح،
ووضــع الحلــول الكفيلــة بتجنبهــا (((.وعلــى ذلــك فللتدريــب دور هــام جــدا وفعــال فــي مجــال
مكافحــة الجرائــم الســيبرانية وســوف نبيــن أهميتــه ومناهجــه ودوره فــي مكافحــة تلــك الجرائــم.
فقــد اثبــت الواقــع العملــي أن هنــاك جرائــم متعلقــة بالحاســب اآللــي وشــبكة اإلنترنــت قــد
ارتكبــت علــى مــرأى ومســمع مــن رجــال الشــرطة بــل قــام رجــال الشــرطة بتقديــم يــد المســاعدة
لمرتكبــي هــذه الجرائــم دون قصــد وعــن جهــل ،أو علــى ســبيل واجبــات المهنــة التــي يلزمهــم بهــا
القانــون .وذلــك كمــا حــدث عندمــا طلبــت احــدى دوائــر الشــرطة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة
مــن شــركة تعرضــت للقرصنــة أن تتوقــف عــن تشــغيل جهازهــا اآللــي لتتمكــن مــن وضعــه تحــت
لتحقيق أهداف معينة في برنامج تدريبي معين وتحدث اآلثار المطلوبة راجع اإلشارة السابقة ص 7
((( انظر عيسى سليم داود ،المرجع السابق ،ص 148
((( د .أمير فرج يوسف ،المرجع السابق ،ص 464
((( د .محمد السيد عرفة ،تدريب رجال العدالة و اثره على تحقيق العدالة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،2005 ،ص 2
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التعاون الدويل يف مواجهة الهجوم السيرباين ( ) 772-740
المراقبــة بهــدف كشــف مرتكــب الجريمــة ونتيجــة لذلــك اتلــف مــا كان قــد ســلم مــن الملفــات و
ـل علــى عاتــق
البرامــج .فــإن ظهــور هــذه األنمــاط الجديــدة مــن الجرائــم أدى إلــى تشــكيل عــب ٍء ثقيـ ٍ
جميــع أجهــزة العدالــة الجنائيــة ســواء رجــال الضبــط القضائــي أو رجــال التحقيــق أو المحاكــم علــى
مختلــف درجاتهــا .خاصــة وأن متطلبــات العدالــة تقتضــي أن تتحمــل األجهــزة األمنيــة الحكوميــة
(((
كامــل المســؤولية تجــاه اكتشــاف كافــة الجرائــم المعلوماتيــة لضبــط الجنــاة.
ألجــل ذلــك كان ال بــد ان تكــون تلــك األجهــزة علــى مختلــف أنواعهــا علــى درجــة كبيــرة مــن
الكفــاءة و المعرفــة والقــدرة علــى كشــف غمــوض تلــك الجرائــم والتعــرف علــى مرتكبيهــا بســرعة
(((
و دقــة متناهييــن .وهــذا لــن يتحقــق إال بالتدريــب.
فكفــاءة رجــال العدالــة لمواجهــة هــذه الظواهــر المســتحدثة وقدرتهــم فــي التصــدي لهــا ال بــد
وأن ترتكــز علــى كيفيــة تطويــر العمليــة التدريبيــة واالرتقــاء بهــا والنهــوض بأســاليب تحقيقهــا
(((
ألهدافهــا ،ومــن هــذا المنطلــق كانــت الدعــوى إلــى وجــوب تأهيــل القائميــن علــى هــذه األجهــزة.
حيــث إنــه ال يوجــد دولــة تســتطيع مواجهــة هــذه األنمــاط المســتحدثة بمفردهــا دون وجــود تعــاون
وتنســيق مــع الــدول األخــرى ،فكانــت لزامــا ان يتــم التنســيق والتعــاون الدولــي فــي مجــال تدريــب
مأمــوري الضبــط القضائــي.
وال يقصــد بالتدريــب هنــا التدريــب التقليــدي فــا يكفــي ان تتوافــر لــدى رجــال العدالــة الجزائية
الخلفيــة القانونيــة أو أركان العمــل الشــرطي فحســب وإنمــا ال بــد مــن إكســابهم خبــرة فنيــة فــي
مجــال الجريمــة المعلوماتيــة .وهــذه الخبــرة الفنيــة ال تتأتــى دون تدريــب تخصصــي يراعــى فيــه
العناصــر الشــخصية للمتــدرب مــن حيــث الصالحيــة العلميــة والقــدرات الذهنيــة والنفســية لتلقــي
التدريــب ،فمــن الســهل تدريــب متخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات وشــبكة االتصــاالت بــدال
مــن تدريــب الرجــال القائميــن علــى القانــون كرجــال الشــرطة أو ممثلــي االدعــاء العــام .ويذهــب
بعــض الخبــراء إلــى أنــه يجــب أن تتوافــر لــدى المتــدرب خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات
فــي مجــاالت ذات العالقــة بتكنولوجيــا المعلومــات كالبرمجــة و تصميــم النظــم وتحليلهــا وإدارة
(((
الشــبكات وعمليــات الحاســب اآللــي.
((( د .فهد عبداهلل العبيد العازمي ،اإلجراءات الجنائية المعلوماتية ،دار الجامعة الجديدة ،ط  ،2016ص 603
((( د .هشام محمد فريد رستم ،الجرائم المعلوماتية ،أصول التحقيق الجنائي الفني ،بحث مقدم لمؤتمر القانون
والكمبيوتر واإلنترنت ،كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 1:3/5/2000
المجلد الثاني الطبعة الثالثة ،ص 439
((( انظر صالح محمد النويجم ،المرجع السابق ،ص 9
((( د /هشام فريد رستم ،المرجع السابق ،ص  ،496انظر أيضا ،حسين بن سعيد الغافري ،السياسة الجنائية في
مواجهة جرائم اإلنترنت ،دار النهضة العربية  ،2009ص 680
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الخاتمة:
النتائج والتوصيات:
مــن خــال الدراســة توصــل الباحــث إلــى أن هنــاك تعاو ًنــا علــى المســتوى الدولــي للحــد مــن
الجرائــم الســيبرانية تمثــل فــي:
•وجــود تعــاون بيــن أجهــزة الشــرطة فــي مختلــف الــدول وأبــرز هــذا التعــاون إنشــاء
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (اإلنتربــول) وذلــك لمكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود
ومــن بينهــا الجرائــم الســيبرانية  .كذلــك تنفيــذ عمليــات شــرطية مشــتركة بيــن الــدول
لتعقــب الجنــاة الــذي يبــدأ فــي دولــة وينتهــي علــى إقليــم دولــة أخــرى .وإنشــاء شــرطة
الويــب الدوليــة ومركــز بالغــات االحتيــاالت اإلنترنــت بهــدف تلقــي البالغــات وتتبــع
الجرائــم واالحتيــاالت التــي ترتكــب مــن خــال شــبكة اإلنترنــت.
•كذلــك يبــرز دور المجتمــع الدولــي فــي مواجهــة تلــك الجرائــم مــن خــال التعــاون الدولــي
القضائــي مــن خــال تبــادل المعلومــات والوثائــق التــي تطلبهــا الســلطات القضائيــة
األجنبيــة بصــدد جريمــة مــن الجرائــم وكــذا نقــل اإلجــراءات وذلــك مــن خــال قيــام
الدولــة بنــاء علــى اتفــاق باتخــاذ إجــراءات جنائيــة بصــدد جريمــة ارتكبــت فــي إقليــم
دولــة أخــرى ،وتفعيــل اإلنابــة القضائيــة التــي تجعــل دولــة مــا تتمكــن مــن االســتفادة مــن
الســلطات العامــة فــي دولــة أخــرى إذا مــا حالــت الحــدود اإلقليميــة دون نفــاذ قانونهــا
تجــاه المجــرم.
•كذلــك ســعى المجتمــع الدولــي إلــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة لمكافحــة الهجــوم الســيبراني
وذلــك مــن خــال إبــرام معاهــدة بودابســت لمكافحــة جرائــم اإلنترنــت التــي تعــد أولــى
المعاهــدات التــي تعلقــت بمكافحــة تلــك الجرائــم.
•كذلــك وجــود نظــام مثــل نظــام تســليم المتهميــن كان لــه األثــر البالــغ علــى إظهــار دور
المجتمــع الدولــي فــي مواجهــة الجرائــم الســيبرانية ومــا لهــا مــن خصوصيــة عابــرة
للحــدود.
•كذلــك بــرز التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة الجرائــم الســيبرانية عــن طريــق عقــد
دورات التدريــب الدوليــة لألجهــزة الوطنيــة للــدول المنــوط بهــا التصــدي لتلــك الجرائــم
علــى المســتوى الوطنــي ،والوصــول إلــى نتيجــة مهمــة وهــي أن الــدول المتقدمــة لــن
تســتطيع بمفردهــا مواجهــة تلــك الجرائــم دون تعــاون مشــترك مــع الــدول الناميــة والعمــل
علــى تدريــب الجهــات األمنيــة داخــل الــدول الناميــة لمواجهــة تلــك الجرائــم.
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وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا التعــاون الدولــي الملمــوس إال ان هنــاك صعوبــات ومعوقــات
أمــام هــذا التعــاون تحــد مــن فاعليــة إنفــاذ التعــاون تمثلــت فــي:
•تنــوع واختــاف النظــم القانونيــة واإلجرائيــة مــن دولــة إلــى أخــرى مــن حيــث طــرق
التحــري والتحقيــق ومــدى قانونيــة ومشــروعية اإلجــراءات الجنائيــة مــن دولــة إلــى
أخــرى ،فمــا يعتبــر إجــراء مشــروع فــي دولــة قــد يعتبــر غيــر مشــروع فــي دولــة أخــرى.
•كذلــك مشــكلة االختصــاص القضائــي قــد يحــد مــن هــذا التعــاون حيــث إن اختــاف
التشــريعات والنظــم القانونيــة ينتــج عنــه تنــازع فــي االختصــاص القضائــي بيــن الــدول
ممــا يعــوق التعــاون الدولــي.
•وجــود شــرط التجريــم المــزدوج الواجــب توافــره ال نفــاذ تســليم المتهميــن يعــد عائقــا
يحــول دون إنفــاذه ألنــه قــد يجــرم فعــل فــي دولــة دون األخــرى ممــا يترتــب معــه عــدم
إمكانيــة تســليم المجــرم.
•كذلــك اذا كان هنــاك مســاعدات قضائيــة دوليــة إال أن آليــة تنفيذهــا يتــم عــن طريــق
دبلوماســي يتميــز بالبــطء والتعقيــد الــذي يتعــارض مــع طبيعــة الجريمــة الســيبرانية
واإلنترنــت الــذي يتميــز بالســرعة.
لذلك نوصي بما يلي:
•العمــل علــى ازاحــة عقبــات النظــم اإلجرائيــة للــدول واعتــراف الــدول باإلجــراءات
الجزائيــة للــدول األخــرى مادامــت هــذه اإلجــراءات مشــروعة فــي الدولــة المعتــدى
عليهــا.
•العمــل علــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة يتــم فيهــا توحيــد وجهــات النظــر بيــن الــدول فــي
مســألة تنــازع االختصــاص القضائــي فيمــا يتعلــق بجرائــم اإلنترنــت وتحديــث القوانيــن
الجنائيــة الموضوعيــة واإلجرائيــة بمــا يتناســب مــع خصوصيــات الجرائــم الســيبرانية.
•التخفيــف مــن تطبيــق شــرط التجريــم المــزدوج الــذي يعــد مــن أهــم الشــروط الخاصــة
بنظــام تســليم المتهميــن وذلــك عــن طريــق إدراج أحــكام عامة فــي المعاهــدات واالتفاقيات
الخاصــة بتســليم المجرميــن وذلــك أمــا بتحديــد األفعــال التــي يجــب أن تجــرم وســردها
فــي االتفاقيــة أو الســماح بالتســليم ألي ســلوك يتــم تجريمــه ويخضــع لمســتوى معيــن مــن
العقوبــة فــي كل دولــة.
•وفيمــا يتعلــق بالصعوبــات الخاصــة بالمســاعدات القضائيــة الدوليــة والتباطــؤ فــي الــرد
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فإننــا نجــد الحاجــة ملحــة إلــى إيجــاد طريقــة تتســم بالســرعة فــي تســليم طلبــات اإلنابــة
مثــل الســماح باالتصــال مباشــرة بالجهــة المختصــة بالنظــر فــي هــذه الطلبــات للقضــاء
علــى مشــكلة البــطء والتعقيــد فــي تســليم طلبــات اإلنابــة القضائيــة مــن خــال الطــرق
الدبلوماســية.

قائمة المصادر والمراجع:
1.1د .أميـر فـرج يوسـف ،الجريمـة اإللكترونيـة والمعلوماتيـة والجهـود الدوليـة والمحليـة لمكافحة جرائـم الكمبيوتر
واإلنترنـت ،مكتبـة الوفاء القانونيـة ،ط 2011
 2.2د .جميل عبد الباقي الصغير ،الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باإلنترنت ،دار النهضة العربية ،ط 2001
3.3حسين بن سعيد الغافري ،السياسة الجنائية في مواجهة جرائم اإلنترنت ،دار النهضة العربية 2009
4.4د .حسـنين صالـح عبيـد ،القضـاء الجنائـي الدولي ،تاريخـه -تطبيقاته-مشـروعاته ،دار النهضة العربيـة ،القاهرة،
ط 1977
5.5د .حسين بن سعيد الغافري ،الجهود الدولية في مواجهة جرائم اإلنترنت ،دار النهضة العربية2009 ،
6.6خالد طعمة صعفك الشمري ،القانون الجنائي الدولي ،مكتبة نور الخيرية ،الكويت ،الطبعة الثانية2005 ،
7.7د .سـليمان أحمـد فضـل ،المواجهـة التشـريعية واألمنيـة للجرائـم الناشـئة عن اسـتخدام شـبكة المعلومـات الدولية،
دار النهضـة العربيـة ،ط  ،2007مصـر
8.8د .سـليمان عبـد المنعـم سـليمان ،الجوانـب اإلشـكالية فـي النظـام القانونـي لتسـليم المجرميـن ،دار المطبوعـات
الجامعيـة ،ط 2015
9.9د .عمر محمد بن يونس ،االتفاقية األوروبية للجريمة االفتراضية ،بدون ناشر 2005
1010غانـم مرضـي الشـمري ،الجرائـم المعلوماتيـة ( ماهيتها – خصائصها – كيفية التصدي لهـا قانونيا) ،دار الثقافة،
األردن ،ط 2016
1111د .فهد عبد اهلل العبيد العازمي ،اإلجراءات الجنائية المعلوماتية ،دار الجامعة الجديدة ،ط  ،2016مصر.
1212منيـر محمـد الجهنـي ،ممـدوح محمـد الجهينـي ،جرائـم اإلنترنت والحاسـب اآللـي ووسـائل مكافحتهـا ،دار الفكر
العربـي ،اإلسـكندرية ،ط 2004
1313د .مدحت رمضان ،جرائم االعتداء على األشخاص واإلنترنت ،دار النهضة العربية ،ط 2000
1414د .محمـد السـيد عرفـة ،تدريـب رجـال العدالـة و اثـره على تحقيـق العدالـة ،جامعة نايـف العربية للعلـوم األمنية،
الريـاض2005 ،
1515د .هاللـي عبـد اللاه أحمـد ،الجوانـب الموضوعية واإلجرائيـة للجرائـم المعلوماتية (على ضوء اتفاقية بودابسـت
 )2001دار النهضـة العربيـة ،ط 2001
1616د .يوسـف حسـن يوسـف ،الجرائـم الدوليـة لإلنترنـت ،المركـز القومـي لإلصـدارات القانونيـة ،القاهـرة ،الطبعـة
األولـى2011 ،
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الرسائل واالبحاث:
1717الرحيم صدقي ،التعاون الدولي في الفكر المعاصر ،مجلة القانون واالقتصاد ،جامعة القاهرة1983 ،
1818بـو خافـة سـعاد ،مبـدأ التسـليم والمحاكمـة علـى ضـوء أعمـال لجنـة القانـون الدولـي ،رسـالة ماجسـتير ،كليـة
الحقـوق ،جامعـة بـن عكنـون ،الجزائـر2014 ،
1919سـمر خضـر صالـح الخضـري ،أحـكام تسـليم المتهميـن فـي فلسـطين ،رسـالة ماجسـتير في القانـون العـام ،كلية
الحقـوق جامعة األزهـر2010 ،
2020د /سـالم محمـد سـليمان األجولـي ،أحـكام المسـؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشـريعات الوطنية ،رسـالة
دكتـوراه ،كليـة الحقوق جامعة عين شـمس1997 ،
2121صالـح محمـد النويجـم ،تقويـم كفـاءة العمليـة التدريبيـة فـي معاهـد التدريـب األمنيـة بمدينـة الريـاض مـن وجهـة
نظـر العامليـن فيهـا ،رسـالة ماجسـتير فـي العلـوم اإلداريـة ،جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة الريـاض.2005 ،
 2222د.عالء الدين شحاتة ،التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة ،بدون ناشر ،القاهرة ،ط 2000
2323عيسى سليم داود ،جرائم القرصنة اإللكترونية ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلسكندرية.2017 ،
2424عمـرو زكـي عبـد المتعـال ،المعاهـدة الدوليـة لمقاومـة جرائـم الحاسـبات ،ورقـة عمـل مقدمـة لمؤتمـر الجوانـب
القانونيـة للتجـارة اإللكترونيـة ،مقـر جامعـة الـدول العربيـة ،ينايـر .2001
2525لحمـر فافـة ،إجـراءات تسـليم المتهميـن في التشـريع الجزائري علـى ضوء االتفاقيات الدولية ،رسـالة ماجسـتير،
كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية جامعة وهـران ،الجزائر2014 ،
2626مجلة القسطاس التي يصدرها المعهد القضائي بجمهورية السودان ،العدد العاشر ،سبتمبر 2003
2727متعـب بـن عبـد اهلل السـند ،التعـاون الدولـي في تنفيذ األحكام الجنائية واثره في تحقيق العدالة ،رسـالة ماجسـتير،
كليـة الدراسـات العليا ،جامعة نايف العربية للعلـوم األمنية ،الرياض2011 ،
2828د .هشـام محمـد فريـد رسـتم ،الجرائـم المعلوماتيـة ،أصـول التحقيـق الجنائي الفني ،بحـث مقدم لمؤتمـر القانون و
الكمبيوتـر واإلنترنـت ،كليـة الشـريعة والقانـون بجامعـة اإلمـارات العربية المتحـدة في الفترة مـن 1:3/5/2000
المجلـد الثاني الطبعـة الثالثة.
2929ياسـر محمـد الجبـور ،تسـليم المتهميـن أو تقديمهـم فـي االتفاقيـات الدوليـة والنظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة
الدوليـة ،رسـالة ماجسـتير ،كليـة الحقـوق جامعـة الشـرق األوسـط ،عمـان .2011

المواقع اإللكترونية:
3030موقع وزارة الخارجية األمريكية بالصفحة اإلعالمية
http://usinfo.state.gov/iournals/itgic/0801/ijga/art3.htm
3131موقع شرطة الويب
http://www.web-police.org
3232موقع مركز بالغات احتياالت اإلنترنت
http://www.ifccbi.gov/index.asp.
3333الموقع الرسمي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ،على الموقع اإللكتروني
https://www.interpol.int/ar/interne
3434الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة على اإلنترنت
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=33
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

Dr. Amir Faraj Yusif, aljareemah al’iliktruoniah walm’aluomatiah waljuhuod addawliah walmahaliyah limukafahat jaraa’im alkompuoter wal’internit, maktabat
alwafa’ alqanuniah, t 2011.

2.

Dr. Jamil Abdulbaaqy Alsaghir, aljawanib al’ijrayiyah liljara’im almut’alliqh
bil’internit, dar an-nahdah al’arabiah, t 2001.

3.

Hussain bin Saeid Alghafiri , as-siyasah al’ijinaiah fi muajahat jara’im alnternt, dar
an-nahdah al’arabiah 2009

4.

Dr. Hasanain Salih Obayd, alq adaa’ aljina’iy ad-dawly, taarikhuh - tatbeeqatuh –
mashru’aatuh, dar an-nahdah al’arabiah, alqahirah, t 1977

5.

Dr. Hussain bin Saeid Alghafiri, aljuhuod ad-dawliah fi muajahat jaraa;em alinternit,
dar an-nahdah al’arabiah, 2009

6.

Khalid T’emah S’afak Alshamry , alqanuon aljina’y ad-dawly, maktabat nuor
alkhayriah, alkuwait, at-tab’ah ath-thaniah, 2005

7.

Dr. Sulaiman Ahmad Fadl, almuajahah altashrieiah wal’amniah liljara’im an-nashi’ah
‘an ‘istikhdam shabakat alm’alumat ad-dawliah, dar an-nahdah al’arabiah, t 2007,
misr.

8.

Dr. Sulaiman Abdulmuneim Sulaiman, aljawanib al’iishkaliat fi an-nitham alqanuony
litasleem almujrimeen, dar almatbo’aat aljam’eyah, t 2015.

9.

Dr. Omar Muhammad bin Yunis alittifaqiah al’uorubbiyah liljareemah aliftiradyah
bidun nashir 2005

10. Ghanim Mardy Alshamry, aljara’im alm’alumatiyah (mahiyatuha – khasa’isuha kayfiat attasaddy laha qanuoniyan), dar althaqafat, al’urdun, t 2016.
11. Dr. Fahd Abdallah alobaid al’azimy, al’iijra’at aljina’iyah alm’aluomatiyah, dar
aljami’ah aljadeedah, tabeat 2016, misr.
12. Munir Muhammad Aljahni, Mamduh Muhamad aljuhainy, jara’im al’internit walhasib
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International Cooperation in Combating Cyber Attacks
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Abstract:
The emergence of cybercrime - as a new type of crimes and its transnational
characteristic - has led the international community to cooperate to tackle
these crimes which have a very negative impact on the national security
of states on the economic, military and social levels. Therefore, developed
and developing countries have sought to take joint measures to address
these crimes by concluding international conventions to combat these
crimes. These conventions included the Budapest Convention to combat
information crime as well as bilateral and multiple agreements to extradite
criminals, which are among the most important methods combating these
crimes given their unlimited nature. As cybercrime is linked to technological
development, which requires that those who fight these crimes have a high
degree of skill in using computers (the means by which these crimes are
committed), world countries tended to hold specialized and continuous
training courses for security personnel. This was meant to continuously
identify the precise techniques that help to detect crime and its perpetrator
in order to keep pace with the technological process in the world and to be
able to discover the development in cybercrime.
Keywords: Cyber Attack, Cyber Crime, Cyber Criminal, The Subject
of Cyber Crime, Legal Nature.
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