
የሳይበር ዘርፍ 

በሀገሪቱ ዓቃቤ ሕግ የሳይበር ዘርፍ በ2015 ዓ.ም. የተቋቋመ አዲስ ሀገር አቀፍ ዘርፍ ሲሆን በሳይበር 

መስክ የሚሰነዘሩ ወንጀሎችን እና የአሸባሪነት ድርጊቶችን ለመቋቋም ኃይልን የማማከሉ አስፈላጊነት በሀገሪቱ 

ዓቃቤ ሕግ አማካኝነት ስለታወቀ ነው። 

በአለፉት ቅርብ ዓመታት ውስጥ የሳይበር ወንጀል በብዛቱ እና በጥራቱ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመር ላይ 

ይገኛል። ይህ ወንጀል ከሌሎች በገንዘብ ክልል ከተለመደው ወንጀል ለየት የሚያደርጉት የራሱ መለያዎች 

አሉት። የሳይበር ወንጀል ልዩ የሆኑ የሕግ ጥያቄዎችን የሚያስነሣ ሲሆን ይህንንም ለመቋቋም ልዩ የሆነ 

ሥልጠና ያስፈልገዋል። ከኢንተርኔቱ መዋቅር የተነሳ ዲጂታል መረጃዎችን ለማሰባሰብና ወንጀል አድራጊዎችን 

ለመለየት አስቸጋሪ ሲሆን እንደዚሁም በሳይበር መስክ ላይ ጥገኛ የመሆኑ ሁኔታ እያደገ በመምጣቱ ብዙዎቹ 

ወንጀሎች የሚፈጸሙት በሳይበር ክልል ውስጥ ወይም በሳይበር ራሱ ነው። 

በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ የ ሳይበር ዋና መምሪያ ጋር በመተባበር የ ተሠራውን የ ሳይበር መምሪያ ሥራ 

ተከትሎ በመንግሥት የ ሕግ አማካሪ እና በሀገ ሪቱ ዓቃቤ ሕግ ተቀባይነ ትይ አግኝቶ በሀገ ሪቱ ዓቃቤ ሕግ 

የ ሳይበር ዘርፍ ለማቋቋም ተወሰነ ።   

 

የሳይበር ወንጀል የተለያዩ ከመሆኑም በላይ ብዙ የሕግ መጣስ ዓይነቶችን ያጠቃልላል። 

 ኮምፒዩተሮች እና መረጃ ተኮር ወንጀሎች፦ ወደኮምፒዩተር መረጃ ሰብሮ መግባት፥  ቫይረሶችን 

ማሰራጨት፣  "ትሮያን ፈረሶችን" እና የ ኮምፒዩቴር “ቶላዒም” ማሰራጨት፣  እንደዚሁም 

የ ኮምፒዩተር ሥራን ማወክ (በDDoS በኩል ጉዳት ማድረስ)፥  ኮምፒዩተር አገ ዝ የ ሆነ  መረጃን 

በመስረቅ (ኢኮኖሚ ተኮር ዋጋ ያለው የ ግል መረጃ፥  የ ብሔራዊ ደኅንነ ት አስፈላጊነ ት ያለው 

መረጃ) እና የ መሳሰሉት። እነ ዚህን ወንጀሎች የ መፈጸሙ መንስኤዎች የ ተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። 

ከእነ ዚህም፦ ሽብር፥  የ ንግድ ስለላ ወይም የ ግል መንስኤ ናቸው። 

 

 ሙሉ በሙሉ ኮምፒዩተራይዝድ ከሆነ ው ክልል የ ተቀዱ ክላሲክ የ ሆኑ ወንጀሎች - እነ ዚህም 

የ ተለያዩ የ ወንጀል ዓይነ ቶች ሲሆኑ (ማጭበርበር፥  ሰነ ዶችን መደለዝ ፥  ቁማር፥  የ ሕጻናት 

ወሲብ (“ፔዶፊል”) ማስታወቂያዎች፥  የ ወሲብ ትንኮሳዎች እና ሌሎችም) “ፊዚካል” ከሆነ ው 

ክልል ተወስደው ከኮምፒዩቴር ዓለም ጋር የ ተዋሃዱ ሲሆኑ የ ክልሉን ባሕሪይ እና ወንጀሉን 

ስለሚያውቁት የ መያዝ እድሉም ዝቅተኛ ስለሆነ  ወንጀሉን በቀላሉ ለመፈጸም ያስችላቸዋል። 

 

 

 ኮምፒዩተራይዝድ በሆነ ው ክልል የ ሚፈጸሙት የ ንግግር (የ መግለጫ) ወንጀሎች - የ ተለያዩ 

የ ተከለከሉ ማስታወቂያዎችን ይመለከታል - የ ዘረኝነ ት እና በኃይል የ መጠቀም ፕሮፓጋንዳዎች፥  

የ አንድን ዜና እንዳይተላለፍ መታገ ድን አልፎ ማስተላለፍ፥  ስም ማጥፋት፥  የ ግል ሕይወት 

ገ መናን መጉዳት፥  በአውታረ መረብ የ ኃይል ቃላትን መጠቀም እና ማሳፈር (“ሼሚንግ”)። 

እነ ዚህ ሁሉ “መኩቫን” በሆነ ው ክልል .ላይ ይከናወናሉ። 

 

የሳይበር ዘርፍ በሦስት ዋና ዋና መስኮች ላይ አተኩሮ ይሠራል፦  

 



 በሀገ ሪቱ ዓቃቤ ሕግ ሥልጣን የ ተሰጠው ዋና አካል እና በመስኩ የ ሳይበር የ ኤሌክትሮኒክስ 

መረጃ ስብሰባ ("ሲጊኔት")፥  ብዙ የ ኮምፒዩተር ሕግ መጣስን ጨምሮ ዲጂታል ማስረጃዎችን፥  

በድብቅ ሰው የ ሚያወራውን ማዳመጥ፥  እንዲሁም የ መገ ናኛዎችን መረጃ መቅዳት የ መሳሰሉት ናቸው። 

ይህ ዘርፍ ዓቃቤ ሕግን እና ሌሎችን ሕግ አስፈጻሚ አካላት በእነ ዚህ መስኮች በማንኛውም 

የ ዓቃቤ ሕግ ሥራ መምሪያን ከመስጠቱም በላይ ሙያዊ ክትትል ያደርግላቸዋል።    

      

 በኮምፒዩተር እና በመረጃዎች ወንጀል ያሉ ፋይሎችን ማስተዳደር ፥  በእስራኤል ሀገ ር ፖሊስ 

የ ሳይበር ምርመራ ክፍል ("ላሃቭ" 433) እና በሕግ መሥሪያ ቤት ውስጥ በቴክኖሎጂ እና 

መረጃ ሕግ ባለሥልጣን እጅ የ ሚመረመሩትን ሀገ ር አቀፍ የ ሳይበር ክፍል ተመርማሪዎችን ፋይሎች 

ያካትታል። 

 

 የ ሳይበር ክልል ባሉት የ ተከለከሉ ተግባራት ሕግን በማስፈጸሙ የ ክስ ሂደት ያለው በአማራጩ 

መልስ አስቀድሞ መከላከል እና ጉዳቶችን በእንጭጭነ ታቸው መቅጨት ሲሆን ሰው ጎ ጂ የ ሆኑ 

ይዘቶችን ማስወገ ድ፥  ከፍለጋ ውጤቶች ላይ ማጣራት፥  የ ተከለከሉ ድርጊቶችን የ ሚፈጽሙትን 

የ ኢንቴርኔት ተጠቃሚዎች ማራቅ እና እንደዚሁም በሕግ መስክ ያሉ መከላከያዎችን እና በሳይበር 

አካባቢ ያሉ የ ማሰናከያ ዘደዎችን መጠቀምን ያጠቃልላል። 

 

በሀገ ሪቱ ዓቃቤ ሕግ የ ሳይበር ዘርፍ በሥራው ክልል ውስጥ ከሚከተሉት አካላት ጋር ነ ው የ ሚሠራው፦ 

የ እስራኤል ፖሊስ፥  የ ደህን ነ ት አካላት፥  በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በብሔራዊ የ ሳይበር ዋና መምሪያ፥  

በሕግ መሥሪያ ቤት የ ቴክኖሎጂ እና መረጃ ባለሥልጣን፥  በሕግ መሥሪያ ቤት የ ማማከር እና የ አርቃቂ 

ክፍል፥  የ ፓርላማ (የ ክኔሴት) ኮሚቴዎች፥  የ ተለያዩ የ ኢንቴርኔት አገ ልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች፥  

በዓለም ላይ ካሉ መካሮች እና ሌሎች አንጻራዊ አካላት ጋር እንደዚሁም በሳይበር መስክ ከሚሠሩ ዓለም 

አቀፍ ድርጅቶች እና በሳይበር ክልል የ ሚሰነ ዘሩ ጥቃቶችን ከሚከላከሉ ሦስተኛ አካላት ጋር ጭምር 

ነ ው። 

መዋቅር  

ዘርፉ እስካሁን ድረስ በመቋቋም ሥር ያለ ሲሆን በዚህን ጊዜ 10 ሠራተኞችን አቅፎ የ ሚገ ኝ ነ ው። 

እነ ዚህም፦ የ ዘርፉ አስተዳዳ፣  3 ዓቃቤያን ሕግ የሙያ ሰልጣኝ፥  4 የ ኮሌጅ ተማሪዎች እና አንዲት 

የ ሲቪል የ ውትድርና አገ ልግሎት የ ምትሰጥ (“ባት ሽሩት”) ናቸው። 
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