
الجرائم االلكترونية في دولة فلسطين 

"واقع وتحديات"

ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر 

يوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالث عشر 

(التكنولوجيا والقانون)
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مفهوم الجريمة االلكترونية

لمعلوماتيةاالشبكةأواآلليالحاسببواسطةالجانيبهيقوممشروعغيرفعلأي

توافرمععليهبالمجنيضررا  ويلحقتقنية،وسيلةأيةأوالمعلوماتوأنظمة

الفاعللدىالتقنيةالمعرفة



العدد الكلي 
ت لمستخدمي اإلنترن
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ن عدد المستخدمين النشطي
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عبر المحمول من إجمالي 
السكان

عدد المستخدمين النشطين
عي لشبكات التواصل االجتما
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عدد المستخدمين 
يسبوكالنشطين  شهريا  ف
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عدد المستخدمين 
يترالنشطين  شهريا  تو 
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شات
عدد المستخدمين 
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(2018–2013)الشكاوى المقدمة لجهاز الشرطة حول الجرائم االلكترونية 
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2018عدد قضايا الجرائم االلكترونية الواردة للنيابة العامة حسب القانون لعام 

159 55 2

1058

16قانون العقوبات رقم 
1960لسنة 

ية قانون االتصاالت السلك
لسنة 3والالسلكية رقم 
1996

ر قانو ن المطبوعات والنش
1995لسنة 9رقم 

لسنة 10قرار بقانون رقم 
بشأن الجرائم 2018

االلكترونية 



الواقع القانوني للجرائم االلكترونية في دولة فلسطين

3/5/2018–بشأن الجرائم اإللكترونية 2018لسنة ( 10)قرار بقانون رقم •

بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية1996لسنة ( 3)قانون رقم •

1960لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم •

أي جريمة في تشريع آخر تمت بوسيلة الكترونية•



اللكترونيةاالجرائممرتكبيمالحقةفيالفلسطينيالمشرعتواجهالتيالتحديات

غياب االستراتيجية التشريعية الوطنية الفلسطينية•

تحديات قانونية•

نفاذ قرارات المحاكم• تطبيق القانون وا 

تعزيز المشاركة المجتمعية•

مواكبة التطورات اإلقليمية والدولية•



نيةاألسباب الرئيسة لعدم تقديم شكوى ضد مرتكبي الجرائم اإللكترو 

عدم الثقة في المؤسسات المختصة1.

الفعل ال يستحق المالحقة القانونية2.

الخوف من إساءة السمعة3.

الخوف من األهل4.



النتائج

كترونيةاإللالجريمةمخاطرحولالقانونيةوالثقافةالتوعيةنشرعمليةفيضعفيوجد•
قانونيا  ومتابعتها

اإللكترونيةالجرائممنوالحدللوقايةالشاملةالوطنيةاالستراتيجيةغياب•
مجالفيتحتيةالالبنيةفيوضعفوتقنيا  فنيا  المؤهلةالبشريةالكوادرفينقصيوجد•

والقضاءالعامةوالنيابةالشرطةجهازلدىالمعلوماتيةالجرائم
االحتاللطرةسيبسببفلسطينفياإللكترونيالفضاءعلىفلسطينيةسيادةيوجدال•

عليهاإلسرائيلي



التوصيات

قانونيا  ابعتهامتوأهميةالمعلوماتيةالجرائمبمخاطرالقانونيالوعيدرجةورفعوالمعرفةالثقافةنشر

اإللكترونيةالجرائمبشأن2018لسنة10رقمبقانونللقرارالتفسيريةالالئحةإصدارعلىالعمل

لسطينففيالمعلوماتيةالجرائممنوالحدللوقايةشاملةوطنيةاستراتيجيةخطةوتنفيذإعداد

فيالحديثةلتكنولوجيةاالتحتيةالبنيةومتطلباتوتقنيا  فنيا  المختصينالبشريةالكوادرزيادةضرورة
يالقضائوالجهازالفلسطينيةالعامةوالنيابةالشرطةجهازلدىالمعلوماتيةالجرائممجال

اإللكترونيةالجرائمقضايافيللنظرمتخصصقضاءإيجاد


