
 

 

اصبحت  ھكذا   .. الخیال  من  ضرباً  اصبح  والواقع  مجھول  ومستقبل  جدیده  معالم 
المعرف  وغیر  بحدود  المحكوم  غیر  المتسارع  التكنولوجي  التطور  ظل  في  حیاتنا 
لیجمع  االنسان  االلكترونیة ویتسارع تطور  المواقع  وتنتشر  التطبیقات  تتناثر  بزمان 

ملموس الى نبضات الكترونیة وھویات رقمیة  العالم في شاشة صغیره ویتحول كل  
وعزلة   جغرافي  وتباعد  ثقافیة  ظل صدمة  في  العالم  لغة  لتصبح  تطغى  االلة  ولغة 
على   االمن  لمفھوم  الحقیقي  التحدي  تصبح  الكترونیة  الجریمة  ومخاطر  اجتماعیة 

 المستوى الفردي واالجتماعي والدولي .

 

 

زء من ھذا العالم الذي لم یعد یعترف لم تكن االردن في عزلة عن كل ذلك فھي ج 
او قوانینھا   الدول  الرقمیة وال یسلم بسیادة  التكنولوجیا بالحدود في ھویتھ  واصبحت 

ففیھا   وسیئاتھا  بحسناتھا  المختلفة  االنسانیة  االنشطة  لتنفیذ  ووسیلة  الساعھ  حدیث 
بوقت وجھدا اكثر سھولة وانجزت االعمال  الحیاة  المسافات واصبحت  اقل    تقاربت 

بكثیر مما كانت علیھ وبھا نفسھا اصبح مفھوم اخر للجریمة ووجد الجاني مالذ آمناَ 
علینا  فألزم  معقد  رقمي  مسرح  الى  الجریمة  مسرح  وتحول  العدالة  بھ عن  یتوارى 
مستحدثة   جرمیة  اسالیب  مع  تماشیاً  الفني  والتحقیق  البحث  في  جدیداَ  مفھوماَ  ذلك 

ل جدیداَ  ثوباَ  البست  واالمنیة  ومتغیره  الشرطیة  الخطر لعملیات  ناقوس  ودقت 
 . للخصوصیة وامن المعلومات

 

 

 

 

 



المجتمعیة على مستوى    الحمایة  لتحقیق  كل ذلك وكثیر كان وما زال تحدیا كبیراَ 
ضمن   ممتلكاتھم  على  والحفاظ  حقوقھم  وصون  والمجتمع  واالسرة  االفراد 

العام   لمدیریة االمن  التحدي وانشئ فكاناالستراتیجیة االمنیة  ت االستجابة على قدر 
عام   البحث  2008في  ادارة  في  االلكترونیة  الجریمة  بمكافحة  معني  قسم  اول  م 

وتودیعھم  المجرمین  عن  والتحري  البحث  في  النوعي  لالختصاص  تحقیقاَ  الجنائي 
التحقیقیة اضفى علیھا تطوراَ  للعملیة  الفني  في االسناد  اساسیاَ  للعدالة فكان عنصراَ 

م صدر  2010وساَ تماشیاَ مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارع وفي عام  ملم
اول قانون متخصص في مكافحة الجرائم االلكترونیة وھو قانون انظمة المعلومات 

رقم   قانون  2010لعام    30المؤقت  في  التشریعیة  المنظومة  مع  متكامال  وجاء  م 
یریة االمن العام تتسارع في  م وكانت مد1995م وقانون االتصاالت  1960العقوبات  

المتخصص   الرقمیة  االدلة  مختبر  فأنشئ  الحاجة  متطلبات  وفق  الجریمة  مكافحة 
الرقمي   امتدادا لمختبراالدلة  لیكون  الجرائم االلكترونیة  والمتطور في وحدة مكافحة 

لمختبرات واالدلة الرقمیة ومتوافقا مع المعاییر الدولیة المعتمده فأصبحت في ادارة ا
وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة ذراع االسناد الفني للمحاكم والقضاء من خالل   بھ

باستخدام  الرقمیة  االدلة  وتحلیل  جمع  في  متخصصین  وخبراء  معتمده  فنیة  تقاریر 
 . احدث البرمجیات العالمیة المرخصة لسلطات انفاذ القانون

 

 

والذي شكل نقلھ نوعیھ    27یة رقم  رون م صدر قانون الجرائم االلكت2015وفي عام  
على   الدولیة  الشراكات  في  وانخراطھا  االلكترونیة  الجرائم  مكافحة  وحدة  عمل  في 
مستوى جامعة الدول العربیة واالتحاد االروبي والوالیات المتحده االمریكیة وكذلك 
التواصل   مواقع  وشركات  العالمیة  التكنولوجیا  شركات  مع  معتمده  شراكات 

 ة ضمن سیاساتھا وفي مظلة من التشریعات الدولیة المتوافقة .االجتماعي المختلف

 

 

 



لبناء   والحاجة  المستقبل  استشراف  في  واضحة  العام  االمن  مدیریة  رؤیة  وكانت 
قدراتھم  وتطویر  االلكترونیة  الجرائم  مكافحة  وحدة  في  العاملین  لدى  القدرات 

رات مع نظرائھم ومھاراتھم من خالل دورات متخصصة محلیة ودولیة وتبادل للخب
من الدول الصدیقة والشقیقة ورفد الوحده بالقوى البشریة الشابھ المؤھلة واخضاعھم 
التطور   ومواكبة  القدرات  بناء  في  االستدامة  لتحقیق  متطوره  تأھیل  لبرامج 

 التكنولوجي المتسارع .

 

عملت   بأحدث كما  االلكترونیة  الجرائم  مكافحة  وحدة  رفد  على  العام  االمن    مدیریة 
االمكانیات   ضمن  القانون  انفاذ  لسلطات  المخصصة  العالمیة  والبرمجیات  المعدات 
وتحدید   االلكترونیة  الجرائم  مرتكبي  مالحقة  في  النتائج  افضل  لتحقیق  المتوفره 
ھویاتھم وتودیھم للقضاء واثبات الدلیل الرقمي بكافة الوسائل القانونیة والتي تضمن  

 العدالة .

 

من   خیر  الوقایة  نشر  وألن  في  االلكترونیة  الجرائم  مكافحة  وحدة  نھج  كان  العالج 
بارزا من خالل و التوعیة   المجتمع ومؤسساتھ  فئات  االلكتروني في مختلف  التثقیف 

برامج تثقیفیة على مدار العام من محاضرات وورش عمل وندوات وكذلك استھداف  
ى مواقع التواصل  المواطن لتوعیتھ بأقرب الطرق الیھ من خالل التوعیة والثقیف عل

ومختلف   العام  االمن  مدیریة  واذاعة  االمني  االعالم  وبوابات  المختلفة  االجتماعي 
المجتمع  لفئات  توعیة وحمایة  االعالمیة ومشاركة منشورات وبروشورات  الوسائل 

االلكترونیة    ثقافةالفي نشر  من االطفال والشباب والشیوخ وكان لھا االثر اإلیجابي  
 والجریمة االلكترونیة .والحد من مخاطر انتھاك الخصوصیة 

 

 

 

 



بمجموعة   االلكترونیة  الجرائم  مكافحة  یتمحور عمل وحدة  المصرفي   المجال  وفي 
 من المجاالت  :

 استقبال الشكاوي المتعلقة باالحتیال المالي االلكتروني . -1

البطاقات االئتمانیة واستخدامھا من خالل نقاط استقبال الشكاوي المتعلقة بسرقة  -2
 البیع والمواقع االلكترونیة .

الحواالت  -3 مسار  تتبع  خالل  من  الوھمیة  االلكترونیة  المحافظ  في  التحقیق 
 وانتقالھا بین المحافظ المختلفة . 

 اجراء التحقیقات المالیة الموازیة . -4

 نیة العائده للمصارف والبنوك .الھجمات االلكترونیة على المواقع االلكترو -5

 التحقیق في اختراق انظمة المعلومات .  -6

 

وتسعى وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة في توظیف تكنولوجیا الذكاء االصطناعي 
بدراسة   وانتھاءاً  والتحري  التحقیق  الى  الوقایھ  من  بدأ  عملھا  محاور  مختلف  في 

دراستھا   مخرجات  وتوظیف  الجرمیة  مكافحة  االسالیب  عملیة  على  ایجاباَ  لتنعكس 
الجرائم  لمكافحة  مشاركتھا  یمكن  بیانات  قواعد  وایجاد  االلكترونیة  الجرائم 
االلكترونیة العابرة للحدود بالتعاون مع نظرائھا من الدول المختلفة وضمن اتفاقیات 

 دولیة تضمن تحقیق الھدف من مشاركتھا . 

 

شركائنا   جمیع  مع  بالتعاون  نطمح  في  والیوم  والتكنولوجیا  التقنیات  احدث  لتوظیف 
اطار قانوني لمكافحة لجریمة االلكترونیة على مختلف المستویات وتحقیق رؤیتنا في 

 خلق بیئة الكترونیة امنھ للجمیع .

 

 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 


