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 تقديرو  كممة شكر

 الصبلةك  ،نجاز ىذا البحثإالخالؽ العزيز الكريـ الذم بفضمو تـ  رب العالميف الحمد هلل
يـك إلى  بإحسافمف تبعيـ ك  صحبوك  عمى الوك  المرسميف سيدنا محمدك  األنبياءالسبلـ عمى أشرؼ ك 

 بعد...ك  الديف،
 ،تاجر محمد أقدـ شكرم الجزيؿ بأجمؿ عبارات التقدير ألستاذم الفضيؿ األستاذ الدكتكر

النكر بصكرتو إلى  البحثأف خرج ىذا إلى  تقكيمو السديدك  لذم لـ يبخؿ عمي بتكجييو الرشيد،ا
 عف كافة طبلب العمـ خيرا اف شاء اهلل.ك  الحالية، جزاه اهلل عني

عضاء في لجنة المناقشة، حيث أتقدـ ليـ ساتذة الكراـ األؤلل التقديرك  كما أتقدـ بكامؿ الشكر
االبانة عمى مكاطف القصكر فييا، فميـ ك  طركحة لسد خمميااقشة ىذه األبكامؿ الشكر عمى قبكؿ من

 التقدير.ك  مني فائؽ االحتراـ
 نجاز ىذا البحث.إسيؿ عميا ك  عاننيأك  كما أشكر كؿ مف ساعدني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 قائمة المختصرات
 بالمغة الفرنسية :أوال

- Anssi : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. 

- CA : Cour d’Appel. 

- Cass : cour de cassation 

- CE : conseil d’Europe. 

- CEEAC : Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale.  

- CNEJITA : Compagnie Nationale des experts de justice en Informatique 

et Techniques Associées  

- Hadopi : Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection 

des droits sur Internet. 

- IP : Internet Protocol. 

- ISPEC : Institut de Sciences Pénales et de Criminologie.  

- LRC : Lois et règlements cités. 

- ONDRP : Observatoire National de la Délinquance et des 

Réponses Pénales. 

- OPSI : Orientation de Programmation pour la performance de la 

Sécurité Intérieure. 

- PUAM : Presses Universitaires d'Aix-Marseille 

- PUF : Presses universitaires de France. 

- RDPC : Revue droit pénal et de criminologie. 

- RIDC : Revue internationale de droit comparé.  

- RIDP : Revue Internationale de Droit Pénal. 

- ROP : Réseau de recherche sur les Opération de Paix.  

- RSC : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 

- STAD : systèmes de traitement automatisé de données. 

- TCP : Transmission Control Protocol. 

- TIC : Technologies de l’Information et de la Communication. 
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 اإلنجميزيةثانيا: بالمغة 

- ARK Code : Arkansas Code. 

- BYOD : Bring Your Own Device . 

- CCCA : Comprehensive Crime Control Act.  

- AACC :Computer Frond and Abuse Act.  

- CMA : Computer Misuse Act . 

- CRS : Congressional Research Service. 

- ECPA : The Electronic Communications Privacy Act . 

- FBI : Federal Bureau of Investigation. 

- GPEA : Governement Paperwork Elimination Act . 

- ICITAP : International Criminal Investigative Training Assistance 

Program . 

- ICPO : International Criminal Police Commission . 

- INTERPOL : International Criminal Police Organization . 

- IOCE : Internation Organization on Digital Evidence.  

- LAN : Local area network . 

- MISC :Multi-System & Internet Security Cookbook 

- PDA : Personal Digital Assistant. 

- PEM : Privacdy enhanced mail . 

- RCS : Remote Control System . 

- SEC : SECTION. 

- SWGDE : Scientific Working Group on Digital Evidence. 

- UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime. 

- US : United States . 

- WAN : Wide Area-Net werh. 
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 مقدمة:
كلـ  حد كبيرإلى  البشرية محدكدا كاف كـ المعمكمات المتكلدة عف التفاعبلت قريبمنذ كقت  

عادةك يشكؿ حجميا أم مشكمة أماـ عمميات تجميعيا  استرجاعيا، إال أنو مع تقدـ العمـك بدأ  تخزينيا كا 
كصارت الطرؽ التقميدية لتجميع كتنظيـ ىذه المعمكمات عاجزة عف تمبية  ،كيتكاثر كـ المعمكمات يتزايد

استخداـ أساليب عممية إلى  ءأصبح مف الضركرم المجك فالمستفيديف منيا بكفاءة كفعالية،  احتياجات
خرل كأقراص األتقنية المستحدثات الة، ك لكتركنيالحاسبات اإل مثؿمتطكرة لمكاجية ىذه الظاىرة،  كتقنية

 .ككسائط االتصاؿ أقراص الميزرك  الفيديك الرقمية

إف عصر ثكرة المعمكمات التي يشيدىا عالمنا اليـك يعتمد إعتمادان أساسيان عمى الحاسب 
مف قدرات ىائمة لمتخزيف كاالسترجاع كطرح الحمكؿ ألعقد المشكبلت. فالحاسب، جياز بما لو 

إلكتركني يستطيع ترجمة أكامر مكتكبة بتسمسؿ منطقي لتنفيذ عمميات إدخاؿ بيانات، أك إخراج 
معمكمات، أك إجراء عمميات حسابية أك منطقية، كىك يقـك بالكتابة عمى أجيزة اإلخراج، أك 

منطقية الالمككنات ك ، مف مجمكعة مف المككنات الماديةالحاسب االلي كف التخزيف. يتك
)البرامج( كىي األكامر المرتبطة منطقيان كالمكجية إلى الحاسب بعد ترجمتيا إلى المغة الكحيدة 

 التي يفيميا كىي لغة األرقاـ الثنائية
ز الحاسب اآللي لـ يكف مف المتصكر أف الحياة سكؼ تعتمد بصفة أساسية كمطمقة عمى جيا

كالشركات العامة كالخاصة تعتمد عمى كممحقاتو، إال أف ذلؾ أصبح كاقعا كحقيقة، فمؤسسات الدكلة 
باتكا حريصيف عمى التعامؿ بو كاعتماده بصكرة اليكمية بؿ أف األفراد في معامبلتيـ  الحاسب اآللي،

يقاسـ اإلنساف حياتو، خاصة يمكف معيا القكؿ أف جياز الحاسب اآللي أصبح  ،تكاد تككف أساسية
تعززت منظكمة الحاسب اآللي ف اإلعبلـ اآللي ككسائؿ االتصاؿ، بعد أف تـ الربط بيف أجيزة

التي ساعدت عمى عكلمة المعمكمات كجعميا  – األنترنت -بالكماؿ بظيكر شبكة المعمكمات الدكلية 
لمعمكمات، حيث فتحت شبكة مف الؾ مزدحما بكـ ىائؿ في متناكؿ الجميع، حيث أصبح العالـ بذ

تبادؿ ك  لغاتيـ بالدخكؿ الييا،ك  سمحت ليـ عمى إختبلؼ ثقافاتيـك  األنترنت أفاقا رحبة أماـ األفراد،
 المعمكمات بحرية دكف ادنى إعتبار لمحدكد الجغرافية بيف الدكؿ. 
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 لخير ؿك األ ، جانبيف عمى كاف ت كاالتصاال المعمكمات ىك ثكرةك  بصدده نحف الذم إف التطكر
 عكلمة عمى ساعدت الثكرة ىذه فأ نرل االكؿ الجانب صعيد فعمى، البشرية لشر كالثاني البشرية

 مف خبلؿ ىذا التطكر البشرية تكصمت فقد، كاالعماؿ الخدمات مف الكثير كسيمت المعمكمات
ستخداميا المعمكمات عمى السيطرة الى  ،كاالدارة كالتعميـ كالتصنيع التصميـ عمميات في كا 

 كأ، المعمكماتية ثكرة شمس بزغت بذلؾ ،عديدة خدمات داءأ لتشمؿ تطبيقاتيا تطكير عف ناىيؾ
. المعمكمات مجتمع عصر ىك جديد لعصر المجتمع كستدفع دفعت التي الثالثة الصناعية الثكرة

 يسيء نوأل، كنكاقصو كشيكاتو نزكاتو حبيس يبقى نسافاإل ففإ الثاني الجانب صعيد عمى ماأ
 صاحبتجممة مف االنعكاسات السمبية الخطيرة بالتالي نجد  ، الثكرة ىذه معالـ اـستخدإ

متكنكلكجية المتنامية جراء سكء استخداميا، حيث سٌيمت ارتكاب بعض التطكر اليائؿ ل
 -(1)الجرائـ التقميدية، ناىيؾ عف ظيكر جرائـ جديدة مرتبطة أساسا بالفضاء االفتراضي

كالجرائـ المعمكماتية، التي يتخطى مداىا حدكد  ،مف قبؿ لـ تكف معيكدة -األنترنت 
في أعماليا، فإنو  لكتركنيفإف كانت المصارؼ مثبل تستخدـ الحاسب اإلكالقارات،  الدكؿ

مف الرصيد بكاسطة  لكتركنيمف خبللو أيضا ترتكب الكثير مف الجرائـ كالسحب اإل
عف بعد كسرقة المعمكمات،  ، كذلؾ يمكف تصكر جرائـ التجسسالمزكرالكارت الممغنط 

كمف الممكف أيضا أف يترتب عمى اإلصابة بالفيركس المعمكماتي تدمير برامج في غاية 
 .(2)األىمية

                                                           
اـ جيبسكف لكصؼ مكاف خاؿو مف األبعاد الفيزيائية، ليتـ تنظيـ البيانات الفضاء اإللكتركني ىك مصطمح صاغو كلي - 1

 : راجع .العالمية في شكؿ دعـ بصرم
Arnaud NIKIEMA KOULIKA, La preuve dans le contentieux du cyberespace, mémoire de 

recherche droit du cyberespace africain, université Berger de saint Louis, Sénégal, 2010/2011, p 18 .  
التي   دودة موريس ىك اعتداءسنة عمى إنشاءىا، ك  20بعد مضي  األنترنتمني عمى شبكة أسجمت أكؿ حالة اعتداء  - 2

، كسميت عمى اسـ صانعيا ركبرت 1988نكفمبر 2 التي انتشرت عبر األنترنت، أطمقت في ديداف المعمكمات مف أكلىتعد 
مما  .ةاآللي اتنسخ نفسيا عمى الحاسبك  تاباف مكريس، كانت ميمة دكدة مكريس ىى معرفة عدد األجيزة المتصمة باألنترنت

مميكف دكالر. حكمت المحكمة عمى مكريس بالمراقبة لمدة ثبلث سنكات  100إجمالى الخسائر لما يقرب مف لى إتسبب 
دكالر غرامة، ككاف مكريس أكؿ شخص يحاكـ بمكجب قانكف االحتياؿ اإللكتركني  10000ساعة لخدمة المجتمع ك 400ك

: مف المكقع اإللكتركني التاليمحمكؿ ، 10،ص جػرائػػػـ األنترنت األمريكي. محمد فؤاد الصاكم،
http://www.startimes.com/?=33677893 ، :  22/10/2012تـ االطبلع عميو يـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.startimes.com/?=33677893
http://www.startimes.com/?=33677893
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ىذه يثير تحديات قانكنية كعممية أماـ األجيزة المعنية بمكافحة ىذا التطكر  بات 
لتعٌقب المجرميف  -ضيةالتي تتـ عبر البيئة االفترا-التحقيؽ  إجراءاتكآلية مباشرة  الجريمة،

كتقديميـ لمعدالة؛ كما أف مبلحقة الجناة ككشؼ جرائميـ قد يقتضي مف الناحية العممية أف 
يتـ في نطاؽ إقميـ دكؿ أخرل، كىك ما يصطدـ بمبدأ السيادة اإلقميمية لمدكؿ عمبلن بمبدأ 

 إقميمية القانكف الجنائي.

طار البحث عف كافة الجرائـ ذات تعد الجكانب اإلجرائية مسألة أكثر حساسية في إ
بصفة خاصة، ذلؾ أف القاعدة المكضكعية كحدىا لف تككف كافية في  األنترنتالعبلقة ب

التفاعؿ مع الكقائع ما لـ يكف ىناؾ تتبع إجرائي مف السمطات، فاف كشؼ ستر ىذا النكع 
فؾ رمكزه  ة تتناسب مع طبيعتيا، بحيث يمكفإلكتركنيطرؽ رقمية إلى  مف الجرائـ يحتاج

ف تككف أدلة كممات كبيانات محسكسة كمقركءة، تصمح ألإلى  كترجمة نبضاتو كذبذباتو
يمـز أف  اإلجرائياف التتبع  . بذلؾ(1)ةلكتركنيالتي يطمؽ عمييا مصطمح األدلة اإل ،إثبات

ليحافظ عمى مشركعية األدلة المتكلدة  يككف دستكريا بمعنى أف يككف ذات طبيعة مشركعة
 اللتزاـ بمسألة الحقكؽ كالحريات التي تحفظيا الدكلة لمكاطنييا. اك  منو،

                                                           

1
 كاألمريكي، راجع كؿ مف: استعمؿ لفظ الدليؿ اإللكتركني مف طرؼ المشرع األكربي - 

- Conseil de l’Europe ,recommandation n° R (95) 13 du comité des ministres aux états membre relative 

aux problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l’information, adoptée le  11 septembre 1995 

,in ; 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag

e=1900873. Consulté le :06/11/2011. 

دكلة  30كربي، ككقعت عمييا كىي اتفاقية تمت تحت إشراؼ المجمس األ 2001نكفمبر  23في  المنعقدةاتفاقية بكدابست  
مف غير أعضاء المجمس األكربي المشاركة في إعداد ىذه االتفاقية كىي كندا، الياباف، جنكب  أربعةبما في ذلؾ دكؿ 

 ، كدخمت بالفعؿ حيز النفاذ2006ديسمبر  22الكاليات المتحدة األمريكية، حيث صادقت عمييا ىذه األخيرة في ك  إفريقيا،
كىي مفتكحة النضماـ دكؿ أخرل حتى يتمكف أف تساىـ في ضبط كتنظيـ مجتمع المعمكمات ، 2007جانفي  01في 

 كاالتصاالت بشكؿ أفضؿ.

- Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l'Europe, signée à Budapest le 23 novembre 2001,in ; 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_b

udapest_en.pdf.consulté le: 21/12/2016  

-JARRETT H. Marshall , BAILIE Michael W, Searching and Seizing Computers and Obtaining 

Electronic Evidence in Criminal Investigations, third edition, 2002 ,Published by Office of Legal 

Education Executive Office for United States Attorneys, p01. 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1900873
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1900873
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf
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 طابع غالبا يأخذ المعمكماتي،  النظاـ خبلؿ مف تحدث كاقعة أم مثؿ اإللكتركني  إف الدليؿ
 التحفظ فاف لذلؾ . برمجية لمحاسكباو  عف برنامج عبارة إذف فيك، المرف أك الفبلشة القرص
نما ، إلكتركني دليؿ بصدد إننا اإلطبلؽ عمى يعني ال مسركؽ لحاسكب صمبة قطع عمى  كا 
 التحفظ حيف يسرم الحاؿ كذلؾ .سرقة جريمة عف ناجـ عادم مادم دليؿ مكاجية في نككف
 األدلة قبيؿ مف تعد ال االخيرة فيذه مثؿ،  ليزرية اك مرنة أقراص بينيا مسركقات مف عمى

نما اإللكتركنية  إسطكانة عمى تـ قد التحفظ كاف إذا ذلؾ غير ؿكالحا .بالطبيعة مادية أدلة كا 
 أك لمكاقع سرية دخكؿ أرقاـ أك مصرفية إئتماف كركت أرقاـ تتضمف ممفات عمى تحتكم

 أكعبر ماديا سكاء التداكؿ في برمجيات الى دخكؿ ككد أك االلكتركني بريد اك صفحات
 مف الدليؿ اإللكتركني تجعؿ عميو التي كالطبيعة أدلة إلكتركنية. كتمؾ ىذه مف االنترنت، فكؿ

 لكي يصمح ال اإللكتركني الدليؿ فإف البيئة ىذه تتكافر لـ فإذا الزما، أمرا فييا يحيا التي البيئة
 يحكم األكراؽ في محرز قرص بكجكد التقرير عمى الحكـ بناء المقبكؿ غير مف إذ عميو، يعكؿ
 كاإلطبلع القرص فتح تـ قد نوأ الحكـ ذات في يرد أف يجب بؿ إجرامي، مكضكع ذات ممفات
 حركة مخرجات قبؿ مف ليس الدليؿ ىذا بأف التقرير ذلؾ بعد ثـ المحرزة الممفات فحكل عمى

 .ما فرد كضعو مخزنا دليبل نماا  ك  نترنتاأل كأ الحاسكب في البرامج
ائي، مف المكضكعات الجديدة في نكدكره في اإلثبات الج لكتركنيإٌف مكضكع الدليؿ اإل

رتباطو راجع إلالجزائي، لو أىمية بالغة، فكاف الدافع الختياره  لقسـ اإلجرائي مف القانكفإطار ا
مف  تزاؿ جديدة كلـ تنؿ حظيا الكافي الكثيؽ كالمباشر بظاىرة الجريمة المعمكماتية، التي ال

أغمب الدراسات المنشكرة في مجاؿ  ائي، إذ إقتصرتالفقو الجن البحث كالتمحيص عمى مستكل
 تيادكف محاكلة الغكص في مسألة إثبا الجكانب المكضكعية عمى البحث في المعمكماتية يمةالجر 

 .التحقيؽ المتبعة في ذلؾ إجراءاتكمدل تأثير خصائصيا عمى 
، الجزائية جراءاتأثارت الجريمة المعمكماتية العديد مف المشكبلت في نطاؽ قانكف اإل كما

صعكبات الجرائـ التقميدية، التي ال تتضمف مقة بالمتع جراءاتاإل و لتنظـكضعت نصكص الذم
التحقيؽ فييا كجمع األدلة المتعمقة بيا مع خضكعيا لمبدأ حرية القاضي أك  كبيرة في إثباتيا
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، أما بالنسبة لمجرائـ الحقيقة المكضكعية بشأف الجإلى  الجزائي في االقتناع كصكال ريمة كالمجـر
ديد مف المعكقات كالصعكبات، لذلؾ كاف البد مف خمؽ المعمكماتية فيتسـ التحقيؽ فييا بالع

، كاال كانت نتائج التحقيؽ إلثباتيا لكتركنيقكاعد إجرائية تنظـ مسألة استخبلص الدليؿ اإل
حيث  ،تنعكس عمى نفسية المحقؽ بفقدانو الثقة في أجيزة التحقيؽ، كعمى المجـر نفسو ،سمبية

تشاؼ أمره كأف خبرة القائميف عمى مكافحة الجريمة يشعر أف الجيات األمنية غير قادرة عمى اك
 كالتحقيؽ فييا ال تجارم خبرتو، األمر الذم يعطيو ثقة أكبر في ارتكاب المزيد مف ىذه الجرائـ،
فضبل عف ذلؾ فإف المجـر المعمكماتي غالبا ما يضرب سياجا أمنيا عمى أفعالو غير المشركعة 

تطبيؽ القكاعد اإلجرائية التي يتكقع تتبعيا لمبحث عف  قبؿ ارتكابو ليا، فيزيد بذلؾ مف صعكبة
ا إلكتركنيتشفير المعمكمات المخزنة أك  التي تدينو، كذلؾ بالعمؿ عمى ترميز ةلكتركنياإلاألدلة 

كيصبح بذلؾ الدليؿ  ،كالمنقكلة عبر شبكات االتصاؿ، بحيث يستحيؿ عمى غيره االطبلع عمييا
 مشفرا.  لكتركنياإل

بسرعة كدقة تنفيذ  لكتركنيبلت اإلجرائية في مجاؿ البحث عف الدليؿ اإلتتعمؽ المشك 
مكانية محك آثارىا عقب التنفيذ مباشرة، كما قد تككف البيانات المراد  الجرائـ المعمكماتية كا 

ة مكجكدة بالخارج، فتثير مسألة الدخكؿ إلكتركنيشبكات ك  نظمةأضبطيا مخزنة في ك  تفتيشيا
مشكبلت تتعمؽ بسيادة  -الدكلة التي يجرل فييا التحقيؽإلى  كتحكيميا محاكلة جمعيال -إلييا
تعاكف إلى  الدكؿ األخرل التي تكجد لدييا ىذه البيانات، كفي ىذه الحالة يحتاج األمرأك  الدكلة

دكلي في مجاالت البحث كالتفتيش كالتحقيؽ كجمع األدلة، كتسميـ المجرميف، بؿ كتنفيذ األحكاـ 
 رة في ىذا المجاؿ. األجنبية الصاد

المساىمة في كضع الخطكط العريضة لمتعرؼ في  بع اليدؼ األساسي مف ىذه الدراسةين
، ذلؾ أف جدية كحداثة الجرائـ بياكطرؽ التحقيؽ التي يستخمص  لكتركنيعمى الدليؿ اإل

تجعؿ المحقؽ في حيرة أماـ كيفية التعامؿ معيا -خصائص كما تتسـ بو مف-المعمكماتية
التحقيؽ كجمع األدلة بخصكص ىذه الجرائـ  إجراءاتإذ الشؾ أف  التحقيؽ فييا، كأسمكب

ائي يستند عمى ز حاليا أصبح القاضي الجك  الجرائـ التقميدية، يختمؼ عما ىك الحاؿ عميو في
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 إظيار دكره في قبكلوباعتباره تطبيقا مف تطبيقات الدليؿ العممي، فكجب  لكتركنيالدليؿ اإل
  الحقيقة.إلى  ، كاألسس التي يرتكز عمييا مف اجؿ الكصكؿلكتركنيإلكتقديره لمدليؿ ا

  : تتعمؽ ب اإلشكالية التي يثيرىا ىذا البحث،إف محكر ، بناء عمى ما تقدـ
لييا إيعبر عن الحقيقة التي تيدف كي  لكترونيكيفية ضمان مصداقية الدليل اإل 

 الدعوى الجزائية.

ساير التسمسؿ ة تىج عمميامنثبلثة الدراسة  ذهه اعتمدتلبلجابة عمى ىذه االشكالية 
تـ  المنيج التفسيرم مف خبلؿحرصا عمى تحقيؽ الغاية مف البحث،  المنطقي التدريجي لؤلفكار

، تخصيصان كتعميمان، حتى تٌتضح  شرح مكضكعات البحث المختمفة، بحمؿ بعضيا عمى بعضو
تـ رد النقاط  إلستقرائيالمنيج ا، بممةمشكبلتيا، كتنكشؼ مبيماتييا، لتبدكى بصكرةو كاضحة متكا

منو في بل يستيدؼ فأما المنيج المقارف  النظرية العامة لئلثبات.ىي ك  التفصيمية إلى أصكليا
نما إلثراءالتشابو كاالختبلؼ،  ألكجوجرد ىذه الدراسة ال الفيـ كادراؾ المعنى الذم يجب  كا 

خذىا بعيف االعتبار لمتيقف مف أجب استخبلصو، كذلؾ مف اجؿ الكقكؼ عند التكجيات التي ي
ىـ القكانيف المقارنة، أمنطؽ الدليؿ اإللكتركني كالمنظكر القانكني كالعممي لو، كذلؾ بدراسة 

 القانكنية المتأثرة بيا. لؤلنظمةكالتطرؽ 

 بابيف: إلى قسمت الدراسة األساسعمى ىذا 
 الى فصميف: محكر الباب األكؿ ىك اإلطار العاـ لمدليؿ اإللكتركني، قسـ 

ىي   ك  لكتركني، بالكقكؼ أماـ محموالفصؿ األكؿ يعرض فيو ذاتية الدليؿ اإل        
    الجريمة المعمكماتية بصفة خاصة.

 الحديثة.ك  الفصؿ الثاني يعرض فيو إجراءات جمع الدليؿ األلكتركني التقميدية       
 ت الجنائي، قسـ الى فصميف:محكر الباب الثاني ىك حجية الدليؿ اإللكتركني في اإلثبا

الفصؿ األكؿ أظيرنا فيو المبادئ التي يجب عمى القاضي الجزائي إحتراميا لقبكؿ       
 الدليؿ اإللكتركني.
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الفصؿ الثاني أظيرنا فيو أىمية دكر القاضي الجزائي في اإلقتناع بالدليؿ اإللكتركني، 
 . كما أبرزنا فيو فعالية التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ

 
 



 اندنيم اإلنكتروني   انباب األول
 

8 

 

 الباب األول
 دليل اإللكترونيطار العام لماإل

اإلتصاؿ في تسييؿ الحياة اليكمية لمفرد ك  كاف لمدكر البارز الذم حققتو تكنكلكجيا المعمكمات
ظيكر إلى  سمبية تتمثؿ في استخداـ نظـ المعالجة اآللية عمى نحك غير مشركع، أدلأثار 

الجٌناة الذيف يرتكبكف ىذه الجرائـ، كما أثرت تأثيرا  مف الجرائـ، كنكعية جديدة مفمجمكعة جديدة 
ة، التي جعمت طرؽ لكتركنيائي بظيكر نكع خاص مف األدلة كىي األدلة اإلز كبيرا عمى اإلثبات الج

 التحقيؽ التقميدية المتبعة الستخبلصيا تقريبا عقيمة نتائجيا سمبية.
أثرت  -الجريمة المعمكماتية –محمو  التي اكتسبيا مف اإللكتركنياف الطبيعة الخاصة لمدليؿ 

أخرل قادرة عمى استنتاج ىذا النكع مف  إجراءاتالتقميدية لجمع األدلة، فاستحدثت  جراءاتاإلعمى 
 المستحدث. األجراـاألىمية لمكاجية ىذا ك  في غاية الضركرة األمراألدلة، حيث أضحى 

 إجراءات، )الفصؿ األكؿ(لكتركنيإلالعاـ لمفيـك الدليؿ ا اإلطار دراسةانطبلقا مف ذلؾ سيتـ 
 .الدليؿ اإللكتركني) الفصؿ الثاني( جمع
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 األول الفصل

 لترووي اإل لدليلمفهوم ا

 ، دراسة ذاتية ىذا الدليؿ في مجممو، بالتطرؽلكتركنييقصد باالطار العاـ لمفيـك الدليؿ اإل 
حيث أف األدلة  ،نبعث منويك  المحؿ الذم يكلد دراسةمع أقسامو، ك  تعريفو طبيعتو خصائصوإلى 

، فإف الجريمة التي لكتركنيبطبيعتيا تتشكؿ مف طبيعة الجريمة التي ارتكبت، كفي نطاؽ الدليؿ اإل
 يكلد كينبعث منيا ىذا الدليؿ ىي "الجريمة المعمكماتية".

بمعنى  لكتركنيإف أٌكؿ ما ينبغي دراستو في مستيؿ ىذا الفصؿ ىك تحديد محؿ الدليؿ اإل
 .)المبحث الثاني( لكتركنيالدليؿ اإل مكضكعالمبحث األٌكؿ(، ثـ دراسة ) المعمكماتيةالجريمة 

 المبحث األّول
 لكترونيمحل الدليل اإل 

 كماتيةكىي الجريمة المعمقصد بمحؿ الدليؿ اإللكتركني، تمؾ الجريمة التي يكلد منيا ي
 .تياـكثيا مف قبؿ سمطة اإلالمدعى حد

إاٌل بعد دراسة ىذه الجريمة، كذلؾ مف  لكتركنية الدليؿ اإلذ ال يستقيـ الخكض في دراسإ
خبلؿ التطرؽ لمكضكعيا )المطمب األكؿ(، كالكقكؼ عند أساليب ارتكابيا، كطرؽ اكتشافيا 

 )المطمب الثاني(.

 المطلب األّول
 الجويمة المعلوماتية

 رة جديدةكأم ظاى ،لكتركنيإف ظاىرة اإلجراـ المعمكماتي الناشئ في بيئة الفضاء اإل
تعريفيا كتحديد مفيكميا كلف نخكض في مختمؼ التسميات لمداللة عمى إلى  احتاجت في البداية

أنشطة تشكؿ  أنياكطنيا ك  دكليافالمتفؽ عميو ، تطٌكرىا التاريخيإلى  كال ،ىذه الظاىرة اإلجرامية
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فيما يمي تعريؼ عمى ذلؾ يدرج  ،الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى أمف كاستقرار ةخطكر ذات  منظمة،
 الجريمة المعمكماتية )الفرع األكؿ(، كصكرىا )الفرع الثاني(.

ػاضفرعػاألّول
ػتطرغفػاضجرغطظػاضططضوطاتغظ

لمجريمة  اإلجرامية األشكاؿبجميع  اإلمكافقدر  اإلحاطةاف اىـ التعريفات التي حاكلت 
االتصاؿ بما في ك  ت الحكسبةالمزدكج بيف تقنيا-سكاء تقع بكاسطة النظاـ المعمكماتي 1المعمكماتية
البرامج، ىك التعريؼ المقدـ مف ك  داخؿ ىذا النظاـ أم عمى المعطياتأك  -األنترنت ذلؾ شبكة 

ىي  معاممة المجرميف، بأف الجريمة المعمكماتيةك  المتحدة العاشر لمنع الجريمة األمـطرؼ مؤتمر 
تشمؿ ىذه الجريمة مف ك  سكبية،شبكة حاأك  :"أية جريمة يمكف ارتكابيا بكاسطة نظاـ حاسكبي

ة"، حيث أف ىذا التعريؼ لكتركنيالناحية المبدئية جميع الجرائـ التي يمكف ارتكابيا في البيئة اإل
ككنو يعبر عف الطابع التقني ليذه الجرائـ، كيكفر فرصة إمكانية التعامؿ مع  (2)جدير بالتأييد

ة، كما لكتركنيمف الممكف اف تقع في البيئة اإل المستجدات العممية التقنية فشمؿ جميع الجرائـ التي
مقدرتو الفنية، كال عمى كسيمة ارتكابو لمجريمة، بؿ حاكؿ عدـ حصر ك  لـ يركز عمى فاعؿ الجريمة

 . 3العديد مف النشاطات قد تدخؿ في دائرة التجريـ إلفبلتىذه الجريمة في نطاؽ ضيؽ يفتح باب 
، بكضع قكانيف مكضكعية لمكقاية منو كمحاربتو اـاإلجر سعت الدكؿ لمتصدم ليذا النكع مف 

 كمف ثـ القضاء عميو، كمف اىـ التطبيقات التشريعية يكجد تشريع الكاليات المتحدة األمريكية،
 التشريع الفرنسي كالتشريع الجزائرم. ،التشريع البريطاني، التشريع األلماني

                                                           
1
ا تبعنا اف تبايف التعاريؼ راجع لتبايف ميؿ الباحث ككجيتو فقد يككف تق -  نينا كقد يككف قانكنينا، أف التعريفات تتبايف أيضن

يفضؿ استخداـ لمكضكع الدراسة القانكنية ذاتو، فقد تككف متعمقة بالقانكف الجنائي، كقد تككف متعمقة بحقكؽ الممكية الفكرية، 
مستجدات االختراعات اإللكتركنية كؿ يا مصطمح جرائـ المعمكماتية ألسباب متعددة منيا ككف المصطمح القانكني ذك داللة كاسعة مراع

 ككسائؿ االتصاؿ أم كؿ ما يخدـ المعمكمة.
2
األنترنت، ك  ، جرائـ الحاسب اآلليفاضل اليواوشة، جالل محمد الزغبي، أسامة أحمد المنعاسة ييد عند :أنفس التنجد  - 

 .78، ص 2001 ،دار كائؿ لمنشر، عماف
3

، 2009اإلنكتروني في يجال اإلثباث انجنائي، دراست يمارنت، رسانت ياجستير، كهيت انحمىق اإلسكندريت،  عائشت بن لارة يصطفى، حجيت اندنيم - 

 .18ص 
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 األمريكيتشريع ال :أوال 
ىك القانكف الشامؿ ك  قانكنا يشمؿ حماية أنظمة الحاسب اآللي كيةاألمريشرعت الكاليات المتحدة 

ساءة أصدرت قانكف مكافحة االحتياؿ 1986كفي عاـ  ،(1) ( CCCA )1984لمكافحة الجريمة لعاـ   كا 
عٌرؼ فيو جميع المصطمحات الضركرية لتطبيؽ القانكف عمى الجرائـ ،(2) (AACC) استخداـ الكمبيكتر

المتطمبات الدستكرية البلزمة لتطبيقو، كعمى اثر ذلؾ قامت الكاليات الداخمية  المعمكماتية كما كضعت
 بما يتناسب مع ىذا القانكف. (3)بإصدار تشريعاتيا الخاصة بيا لمتعامؿ مع ىذه الجرائـ

ينظـ الجريمة المعمكماتية بجمع  (4)األمريكيةائي الفدرالي لمكاليات المتحدة ز أما القانكف الج
، كقانكف مكافحة ) CCCA (1984نيف، القانكف الشامؿ لمكافحة الجريمة لعاـ أحكاـ القانك 

ساءة استعماؿ الكمبيكتر لعاـ  بذلؾ أجمؿ "الجرائـ المعمكماتية" في (، CFAA)1986االحتياؿ كا 
 :(5)ثبلث فئات

                                                           

1  - Public law 98-473—OCT. 12, 1984 Chapiter  XXI—Access devices and computers , in ; 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1837.pdf. 
2
-Computer Fraud and Abuse Act ,section 1 short title of 1986, in ; 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg1213.pdf.  

، اقترح الرئيس باراؾ اكباما تكسيع قانكف 2015في جانفي  ،1989،1994،1996،2008 تـ تعديمو عدة مرات في
(AACCبتحديث سمطات ا ) نفاذ القانكف لمكافحة الجريمة المعمكماتية، اال انو القى المعارضة مف الككنجرس عمى اساس

 األنترنت العادية غير قانكنية . اف ىذا التعديؿ سكؼ يجعؿ العديد مف انشطة 

3
 عمى:  السالؼ الذكر AACCمف قانكف  Subsection 1030 (c)(b)تعاقب المكاد  - 

 األمف الكطني، الكصكؿ إلى الحاسكب كالحصكؿ عمى المعمكمات دكف إذف، الحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ ب
الكصكؿ غير القانكني إلى جياز كمبيكتر حككمي،الكصكؿ إلى الحاسكب لغرض ارتكاب الغش كالحصكؿ عمى 

صكؿ المعمكمات، إلحاؽ الضرر عمدا بجياز كمبيكتر عف طريؽ نقؿ البيانات، الضرر بسبب اإلىماؿ أك التيكر بعد الك 
ىماؿ تسبب األضرار كالخسائر بعد الكصكؿ عمدا إلى جياز كمبيكتر، العبث مع كممات  عف عمد إلى جياز كمبيكتر، كا 

 السر، كاالبتزاز مف خبلؿ جياز كمبيكتر، ككؿ مف يحاكؿ اك يتامر عمى ارتكاب الجرائـ السالفة الذكر.
4-United States Code, Title 18 , Crimes and criminal procedure, in ; 

https://www.unodc.org/res/cld/document/usa/1948/u_s__code_-

_title_18_html/US_Code_Title_18.pdf .  
5
 - • accessing a computer to commit espionage, 18 U.S.C. 1030(a)(1). 
- computer trespassing (e.g., hacking) in a government computer, 18 U.S.C. 1030(a)(3) 
• computer trespassing (e.g., hacking) resulting in exposure to certain governmental, credit, financial, 

or computer-housed information, 18 U.S.C. 1030(a)(2) 
damaging a government computer, a bank computer, or a computer used in, or affecting, interstate or 

foreign commerce (e.g., a worm, computer virus, Trojan horse, time bomb, a denial of service attack, 

and other forms of cyber attack, cyber crime, or cyber terrorism), 18 U.S.C. 1030(a)(5); 
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كالبرمجيات  ،(1)القرصنةأك  "hackingالجرائـ التي تستيدؼ شبكة األجيزة كالحكاسيب " -
كالتي تتطابؽ مع  ،Denial of Service (DoS) التخريب، الحرماف مف الخدمةأك  ةثالخبي

 .اليجمات المتزامنة متعددة أجيزة الكمبيكتر
شبكة الكمبيكتر أداة الرتكابيا، ىذه الفئة تجمع الجرائـ ضد أك  الجرائـ التي تشكؿ األجيزة-

« grooming » األشخاص: االستمالة
، اإليذاء النفسي، كالتحرش (3)انتياؾ الخصكصيةأك  (2)

 .(4)األنترنت الجرائـ ضد الممتمكات: االبتزاز عمى ك  كالتيديد كالتحريض عمى االنتحار
جرائـ المحتكل المعمكماتي، تضـ ىذه الفئة النشر الطكعي لممحتكل غير القانكني المكاد  -

الرسائؿ غير أك  ب فيوكالتكزيع الطكعي لممحتكل غير المرغك  (5)اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ
 .maps (6)المرغكب فييا 

ة في التحقيقات لكتركنياإل األدلةالتي تحكـ  األمريكيةفالقكانيف  لكتركني،أما بالنسبة لمدليؿ اإل
 التعديؿ الرابع لمدستكر األمريكي، كقكانيف الخصكصية القانكنية مقننة في  ائية ىي:ز الج

18 U.S.C. §§ 2510-22, 18 U.S.C. §§ 2701-12, and 18 U.S.C. §§ 3121-27. 
 التشريع البريطاني :ثانيا 

 ) CMA (1990يعرؼ قانكف إساءة استخداـ الحاسكب لعاـ 
عمى المعمكماتية  الجريمة، (7) 

ة لغرض ارتكاب جرائـ" لكتركنيممفات البيانات اإلأك  الحاسكبإلى  أنيا "الكصكؿ غير المصرح بو
                                                           

1
 أنظر: ، مف الخارج" مف "القرصنة مف الداخؿبعض تشريعات في الكاليات االمريكية تميز "القرصنة  - 

LegiGlobe, Cybercriminalité (br, cn, es, us, nl, uk), p 05, in ; 

http://legiglobe.rf2d.org/cybercriminalite-2/2013/09/05/. Consulté le :25/09/2016. 
2
تنطكم عمى تحريض شخص عمى ممارسة الجنس مع اآلخريف، تستكجب  ،يعتبر االستمالة الجنسية جريمة خاصة - 

 استخداـ شبكات االتصاالت تحديدا.
3
 صية الذم يقصد بو ىنا ىك التقاط الصكر أك األفبلـ مف الحياة خاصة لمضحية دكف عممو.انتياؾ الخصك  - 

4
- Tiffany CURTISS, Computer fraud and abuse act enforcemen : cruel, unusual and due for reform, 

p 6, in ; https://digital.law.washington.edu/dspace-

law/bitstream/handle/1773.1/1643/91wlr1813.pdf?sequence=3&isAllowed=y. consulté le 23/10/216. 
5
 (.5edocنكف العقكبات األمريكي )مف الباب الثامف عشر مف القا 2256يعاقب عمييا بمكجب المادة  - 

6
 the Canspam act of في القانكف االمريكي  تتطابؽ ىذه الفئة مع إرساؿ رسائؿ البريد اإللكتركني غير المرغكب فييا المحددة - 

2003. 

The Canspam Act of 2003, Section.4 §1037,in ; 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2007/11/canspam.pdf 
7
 Computer Misuse Act 1990 ,in ; 

le 20/12/2017. r.consultehttp://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/pdfs/ukpga_19900018_en.pdf 

http://legiglobe.rf2d.org/author/legiglobe/
http://legiglobe.rf2d.org/cybercriminalite-2/2013/09/05/
https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1643/91wlr1813.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1643/91wlr1813.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/pdfs/ukpga_19900018_en.pdf.consulter
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لتزييؼ، جميع انتياكات الممكية الفكرية، كما يجـر عمى كجو التحديد مثؿ االحتياؿ كسرقة اليكية، ا
البرامج أك  التسمؿ، الرسائؿ غير المرغكب فييا اقتحاـ نظاـ حاسكبي الرتكاب جرائـ القرصنة،

 الضارة كالفيركسات.

ترد فييا  ،3Aك 3ك 2ك 1جاءت مكزعة عمى أربعة أبكاب مادة 18يحتكم ىذا القانكف عمى 
 ىي:ك  ـ معمكماتية،أربع جرائ
  ممفات الكمبيكتر الخاصة مف نظاـ آخرإلى  الكصكؿ غير مصرح بو-
كالذم يضـ  نكع مف الجرائـ أمتسييؿ ارتكاب أك  الكصكؿ غير المصرح بو بنية ارتكاب-

الجرائـ المالية كاالحتياؿ كالسرقة كالجرائـ الجنسية كغير األخبلقية كالجرائـ التي تيدد حرمة الحياة 
 بالمخدرات. كاإلتجارخصية كالتزكير كالمقامرة الش

 التيكر المتعمد في تشغيؿ الكمبيكتر.أك  أعماؿ غير مصرح بيا بقصد اإليذاء-
الحصكؿ عمى معمكمات الستخداميا في ارتكاب الجرائـ المشار إلييا أك  تكفيرأك  إنشاء-

 .  أعبله 3إلى  1في المكاد مف 
 ثالثا: التشريع األلماني

 لكنو، (1)لمجريمة المعمكماتية مباشر ريع األلماني ال يحتكم عمى تعريؼ قانكنياف التش
 )ب( 303، )أ( 303المادتيف  ةضافإخاصة بعد ، العديد مف األشكاؿ التي قد تتخذىايحتكم عمى 

حيث جـر  -الجزء السابع كالعشركففي Strafgesetzbuch, StGB « (2 ) «قانكف العقكباتإلى 
مشركع أك  لمؤسسة-تخريب الككمبيكتر، الحاؽ اضرار بنظاـ تشغيؿ البيانات ، اتمبيانلتغيير كؿ 

                                                           

حصائية يستخدـ تعريفييف ليذه الظاىرة،  (BKA )المكتب االتحادم لمشرطة القضائيةكلكف  -1 بناءا عمى دالئؿ قانكنية كا 
تعريؼ ضيؽ يقتصر عمى عدد قميؿ مف الجرائـ المحددة كتعريؼ أكسع يمتد إلى جميع الجرائـ التي تستعمؿ األنترنت  

كنية، االبتزاز، التجارة غير المشركعة، تصنيع كنشر أدكات ، اليجمات عمى المكاقع اإللكتر phishingاالحتياؿ أىميا
، تقريرا سنكيا عف الجريمة المعمكماتية Wiesbaden ، كمقرىا في فيسبادفLe BKAتنشر شركة ك  البرمجيات غير القانكنية.

 :كؿ مف  تأتي مف خبللو ىذه التعاريؼ انظر
  https://Office_fédéral_de_police_criminelle. Consulté le 26/09/2016. 
Peter HUNERFELD, "Le Droit Allemend La preuve en procédure pénale",  V 63, 1er et 2ème trim, 
RIDP, 1992, p57. 
2
 - Strafgesetzbuch, StGB 15/05/1871, in ; https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf.  

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf
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حدد المشرع األلماني محؿ كما كاف ليذا النظاـ أىمية جكىرية،  متى -لسمطة عامة أك  تابع لمغير
 كحدة تخزيف ىذه البيانات، كماأك  الجريمة التي تنصب عمييا أفعاؿ التخريب بأنو جياز معالجة البيانات

 حدد صكر ىذا اإلضرار بأنيا تأخذ صكر: التعطيؿ، عدـ القابمية لبلستعماؿ، المحك كالتغيير. 
فعؿ التجسس عمى المعمكمات المخزنة، كردت ىذه المادة ، )أ( 202كما جـر بمكجب المادة 

في الباب الخاص بجرائـ االعتداء عمى الحياة الخاصة كالسرية، الذم أدرجت فيو المكاد المتعمقة 
 بحماية سرية المحادثات، كسرية المراسبلت، كاألسرار الخاصة لؤلفراد.

مف قانكف العقكبات األلماني فيي تجـر كؿ مف تكصؿ بطريؽ الخداع إلى  270المادة  أما
 إحداث تأثير يؤدم إلى اإلخبلؿ بعمؿ نظاـ البيانات اإللكتركنية.

 ،(1)المعمكمات كخدمات االتصاالت درج الشارع األلماني حماية بالغة لممعمكمات في قانكفأ
يتضح مف ىذا أف المشرع األلماني أراد اإلحاطة بكافة صكر المساس بنظاـ معالجة البيانات، ك 

حيث جمعيا كميا تحت اسـ "التخريب"، كما أنو ساكل بيف كقكع الجريمة عمى شخص خاص أك 
معالجة البيانات ألداء دكرىا أيا  عاـ، ككجيتو بذلؾ جديرة بالتأييد ألف عمـ التجريـ ىي كفالة نظـ

 كانت الجية المجني عمييا.

 التشريع الفرنسي :رابعا

 : أىمياكاف مف ك  في ىذا المجاؿ،شرعت فرنسا عدة قكانيف 

الذم كرس حماية ألجيزة الكمبيكتر  (2) 1978الحريات ك  قانكف حماية البيانات -
 بالمعمكماتية المتصمة القانكنية الجكانب ينظـ قانكف أكؿ القانكف ىذا يعتبر كالممفات التي يتضمنيا،

 المادة تنص خاصة بعد اف أثيرت قضية القرصنة في المعمكمات، حيث الخصكصية عمى كأثرىا

 .األشخاصأك  لمدكلة ممؾ كانت سكاء الخاصة البيانات حماية منو عمى 14

                                                           

كالذم دخؿ حيز  1997جكيمية  22كىك القانكف الذم ينظـ الشركط اإلطارية لخدمات المعمكمات كاالتصاؿ اعتمد في  -1
 .1998النفاذ في أكؿ جانفي 

 Informations- und KommunikationsdiensteGesetz, in ; 

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Kommissionen/Kom_Recht/Publikationen_

Allgemeines/1997_09_Informations-und_KommunikationsdiensteGesetz.pdf . 
2
 -  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, in ; 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460. 
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ضد أنظمة ، الذم جـر معظـ اليجمات (1)المتعمؽ باالحتياؿ المعمكماتي 1988قانكف  -
 (.STADنشاء فرع تجاكزات نظـ معالجة البيانات اآللية )إالكمبيكتر، كبمكجبو تـ 

عدـ االستيبلء عمييا ك  أكد عمى ضماف سرية المعمكمات (2) 1170-90قانكف رقـ   -
الخدمات التي أك  منو التشفير باف" كؿ التسييبلت 28بطريؽ اختراؽ التشفير، فعرفت المادة 

إلى  اإلشارات الكاضحةأك  التحكيؿ كذلؾ عف طريؽ ترتيب سرية المعمكماتك أ النقؿإلى  تيدؼ
برامج تصكره ليذا الغرض كىك أك  إشارات مفيكمة ألطراؼ ثالثة مف خبلؿ أجيزةأك  معمكمات

 الدفاع الكطني كالحفاظ عمى المصالح الداخمية كالخارجية كامف الدكلة".
1358-92 رقـبعده مرسـك 

غات كااللتماسات لمحصكؿ عمى إذف الترميز المتعمؽ بالببل (3)
كالتسييبلت، تضمنت مكاده تفاصيؿ تقديـ كتصدير كاستخداـ خدمات أم نكع  المتعمؽ بالكسائؿ

أك  مف أنكاع المرافؽ المشفرة، كبمكجبو ال تعتبر كسيمة مف كسائؿ الترميز إذا كانت تتعمؽ بأجيزة
أك  المشركع استخداميا كالتي تستفيد مف كسائؿبرامجيات خاصة لحماية البرامج مف النسخ غير 

 غير مباشر مف خبلؿ البرنامج المعني. أك  أجيزة سرية شريطة أف ال يسمح التقييد بشكؿ مباشر
فقراتيا  323عالج بدكره تنظيـ المعالجة اآللية لمبيانات في المادة  (4)قانكف العقكبات الفرنسي -

البقاء بطريقة مخادعة في كؿ جزء مف نظاـ المعالجة أك  كصكؿاألربعة فالفقرة األكلى ذىبت لتجريـ ال
أك  تعديؿ المعطيات المكجكدة في النظاـأك  تعطيؿأك  اآللية لممعطيات، كما عاقبت عمى حذؼ

تحريض لمجريات النظاـ، الفقرة الثانية جرمت إعاقة النظاـ كتزكير المعطيات كالمعالجة، أما الفقرة 
مف أك  معطيات داخؿ نظاـ المعالجة اآلليةإلى  يدخؿ بطريقة مخادعةالثالثة جرمت فعؿ كؿ مف 

الفقرة الرابعة فقد تضمنت مكضكع ك  يعدؿ بطريقة مخادعة معطيات مكجكدة في النظاـ،أك  يحذؼ
 االشتراؾ كالمساىمة في ىذه األفعاؿ حيث يعاقب الشريؾ بذات عقكبة الفاعؿ األصمي.

                                                           
1
 -Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875419 . 
2
 -  Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533747. 
3
 - Décret n°92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les 

déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543201&dateTexte=19980224 
4
 - Code pénal Français, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 .    
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2001قانكف  -
ة، تضمف مكضكع حفظ بيانات االتصاالت، بشأف السبلمة اليكمي( 1)
الت الصرؼ كتعزيز جياز القمع ضد أكلئؾ الذيف يستخدمكف مكارد آكمكافحة الغش عمى 

 تكنكلكجيا المعمكمات لتحقيؽ ىذا االحتياؿ.

2003قانكف   -
ائية التي تنظـ آليات ز الج جراءاتلؤلمف الداخمي التـز بتعزيز فعالية اإل (2)

 المعمكماتي. االستيبلء كالتفتيش 
2004قانكف  -

ثـ عززت األجيزة في  ،المتضمف تكييؼ نظاـ العدالة لمتطكرات في الجريمة (3)
 العنصرم كالتزكير عمى كجو الخصكص.  األنترنت مكافحة المكاد اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ، كنشر 

2004قانكف  -
معمكماتية المتضمف الثقة في االقتصاد الرقمي، اىتـ بمكافحة الجرائـ ال (4)

التحضيرية الرتكاب ىذه  األفعاؿمعاقبة بفي كثير مف النكاحي، رفع مف العقكبات، كما نص عمى 
 قانكف العقكبات.1-3-323الجرائـ الكاردة في المادة 

، كسع نطاؽ األشخاص الخاضعيف اللتزاـ اإلرىاببشأف مكافحة ( 5) 2006القانكف  -
 محققكف التفتيش دكف إذف قضائي. االحتفاظ بالبيانات االتصاالت كما مكف ال

بشأف قمع الجريمة، جاء لتعزيز فعالية عمؿ المحققيف باستخداـ 6 2007قانكف   -
ة، كاالتصاؿ لكتركنيالسرية، التي تتيح ليـ المشاركة تحت اسـ مستعار في التبادالت اإل جراءاتاإل

عمى جرائـ جديدة تستيدؼ كما نص ىذا القانكف  ،حتمميف كاكتساب محتكل غير قانكنيبالجناة الم
 لكتركنيمكافحة التحميؿ اإللكتركني ك بكجو خاص حماية القاصريف مف االستغبلؿ الجنسي اإل

 .األنترنتالمتعمقة بذلؾ عمى شبكة  لؤلفبلـغير القانكني 

 .األنترنتمكاده تعزز نشر كحماية الخمؽ عمى شبكة  2009جكاف 12قانكف  -

                                                           
1
- Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052. 
2
-Loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199.  
3

-  Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 

in ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995. 
4

-  
 

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164. 
5- Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124. 
6- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615568&dateTexte=200

70307. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
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2009أكتكبر  28قانكف  -
ائية لمممكية األدبية كالفنية عمى شبكة ز ماية الجبشأف الح (1)

 .األنترنت

 التشريع الجزائري :خامسا 
04/15تبنى المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 

 عمى لمداللة -المعدؿ لقانكف العقكبات  (2)

 النظاـ أف معتبرا لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس مصطمح -الجريمة المعمكماتية

 مكرر السابع القسـ كافرد لمجريمة محبل مادية غير مككنات مف يحتكيو كما ذاتو حد في يالمعمكمات

 394 المادة مف مكاد 08 تضمف كالذم ،لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساسف عنكا تحت منو

 اآللي . الحاسب بأنظمة الماسة األفعاؿ ، حيث جـر فييا7مكرر 394 المادة كحتى مكرر
23-06ادخؿ المشرع تعديؿ عمى قانكف العقكبات بمكجب قانكف رقـ  2006 في عاـ أما

(3) 
فقط دكف  األفعاؿالغرامة المقررة ليذه ك  مس القسـ السابع مكرر، حيث تـ تشديد عقكبة الحبس

 المساس بالنصكص التجريمية الكاردة في ىذا القسـ.

استراتيجية لمكافحة  تكضع التي التشريعات ركب عف بدكره الجزائرم المشرع يتخمؼ لـ
 الجريمة عف لمتعبير الجزائرم المشرع اختيار الحقة مرحمة في تـ الجريمة المعمكماتية، حيث

 القانكف كمكافحتيا بمكجب كاالتصاؿ اإلعبلـ بتكنكلكجيا المتصمة الجرائـ مصطمح المعمكماتية

04-09رقـ
منو،  2 مات في المادةالمعمك  الجريمة المعمكماتية كنظاـ تعريؼإلى  تطرؽ فيو، (4)

 مع المتصمة األنظمة مف مجمكعةأك  منفصؿ نظاـ بأنيا أم " المعمكماتية المنظكمة": إياه مسميا

                                                           
1
 Lio n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique 

sur Internet, dite (HADOPI II), in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208046&categorieLien=id 
2
المؤرخ  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2004نكفمبر سنة  10المكافؽ  1425رمضاف عاـ  27مؤرخ في  15-04رقـ  قانكف - 

كالمتضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18في 
 .2004نكفمبر  10بتاريخ 71
 156-66،يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2006ديسمبر سنة  20المكافؽ 1427ذم القعدة عاـ  9 2مؤرخ في  23 -06قانكف رقـ  - 3

كالمتضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في 
 .2006ديسمبر  24بتاريخ  84
ػػػضػػػػمف الػػػػقػػػػكاعػػػػد يػػػػػتػ  2009غػػػػشت سػػػػنػػػػة 5 مكافؽالػ ق 1430شػػػػػػعػػػػػػبػػػػػػاف عػػػػػاـ  14مػػػػػػؤٌرخ في  04 -09قػػػػػػانػػػػػػكف رقـ  - 4

 47الخاصػة لمػكقايػة مف الجػرائـ المتػصمػة بتػكنػكلكجػيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ككمكافحتيا، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
 .2009غشت  16بتاريخ 
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 . معيف لبرنامج تنفيذا لممعطيات اآللية بالمعالجة أكثرأك  منيا كاحد يقـك ،مترابطةأك  البعض بعضيا

 اشترط األخرل التشريعات مع مقارنةك  لممعطيات اآللية المعالجة لنظاـ تعريفو في الجزائرم لممشرع كفقا

 اآللية المعالجة كظيفة عمى كركز ،بينيا فيما األنظمة بيفك  النظاـ أجيزةأك  مككنات بيف الترابط ضركرة

التي  األفعاؿ صكر في فقط بؿ حصرىا فمـ يركز عمى كسائؿ ارتكابيا ،بذلؾ مجاليا مكسعا لممعطيات
 في المشرع قدر كقد ليا محبل المعمكماتي النظاـ يككف التي الجرائـ أم ،عمكماتيالم النظاـ عمى عتداءا تشكؿ

 بعد معمكماتإلى  فتحكليا اآللي الحاسبإلى  تدخؿ التي المعطيات ىك المعمكماتية جكىر أف ىذا تدخمو

 .عدة أكجو المعطيات مف ىذه بحماية قاـ حيث ،كتخزينيا معالجتيا

إستعمؿ مصطمح ضيؽ لمتعبير عف  أنوناحية المصطمحات مف يؤخذ عمى المشرع الجزائرم 
لي لية لممعطيات جرائـ الحاسب اآلنظمة المعالجة األأمصطمح المساس ب ىكك  الجرائـ المعمكماتية

مضمكف  ال افإ األنترنت،دكف حيث أنو يعبر عف جرائـ التي يستعمؿ في إرتكابيا الكمبيكتر 
تتطمب  األنترنت الف أنشطة ، األنترنتالكقت جرائـ تشمؿ في نفس النصكص التجريمية الكاردة 

معالجة ضمف أجيزة أك  أجيزة كمبيكتر ترتكب بكاسطتيا كىي تستيدؼ أيضا معمكمات مخزنة
ذا تديرىا،أك األنترنت كمبيكتر كىي الخكادـ التي تستضيفيا مكاقع  فصمت كسائؿ تقنية  كا 

في  بارة عف برمجيات كبركتكككالت مدمجةالمعمكمات، فاف ىذا لف يتحقؽ ألف الشبكات ذاتيا ع
نظاـ الحكسبة بذاتو، إال إذا تـ حصر فكرة الشبكات باألسبلؾ، كىذا يخرج مف نطاؽ الجرائـ 

 جرائـ االتصاالت التي تستيدؼ ماديات الشبكة.إلى  المعمكماتية

ف ىذا منتجاتو الك  الراجح أف الغاية مف التجريـ ىي حماية النظاـ المعمكماتي في حد ذاتو
  األخير يضمف برامج المعمكمات المخزنة في الذاكرة.

ػاضفرعػاضثاظي
ػصورػاضجرغطظػاضططضوطاتغظ

ترتكب الجريمة المعمكماتية لدكافع تختمؼ تبعا لطبيعة المجـر كمدل خبرتو في مجاؿ 
أك  كالمساكمة عمى البرامج -الحاسب اآللي، كىي غالبا تدكر ما بيف تحقيؽ الكسب المادم

التحدم كالرغبة في االنتقاـ، كما يعد التسابؽ ك  المتعةأك  -كمات المتحصمة بطريقة الغش المعم
 الفضائي دافعا ليذه الجريمة. ك  العسكرم
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تقع ىذه الجريمة في بيئة المعالجة اآللية لمبيانات يستمـز عمى مرتكبيا التعامؿ مع البيانات 
مف العبث بتعديميا كمحكىا كتخزينيا ا بما يمكنو إلكتركنيمجمعة كمجيزة بغرض معالجتيا 

 كاسترجاعيا كطباعتيا.
ما تأخذ شكؿ إة، فيي لكتركنيتتميز ىذه الجرائـ بطبيعة خاصة ككنيا تتـ في البيئة اإل 

 عمى األشخاص.أك  اعتداء كاقع عمى األمكاؿ

 : االعتداء الواقع عمى األموالأوال
عبارة عف معمكمات ذات قيمة اقتصادية  قميةالر  ةلكتركنيتعد األمكاؿ المادية في البيئة اإل 
ظـ أضفت عمييا مع -األنترنت يمكف سرقتيا عبر  -ةإلكتركنيمتجسدة في نبضات (1)عالية

 تجريـ جميع صكر العدكاف الكاقعة عمييا. ب التشريعات حماية خاصة
المالية، حيث يسعى عمالقة مجتمع  يستيدؼ ىذا االعتداء بصفة أساسية المؤسسات

 غير مشركعة.أك  الحصكؿ عمي المعمكمات سكاء كانت الطرؽ مشركعةإلى  اؿاألعم
كذلؾ يمكف أف يصيب ىذا النكع مف االعتداء المعمكمات المخزنة في ذاكرة الحاسبات  

المكجكدة لدل المحاميف كاألطباء كمراكز البكليس كالنقابات المينية كاألحزاب السياسية، كما يمكف 
كذلؾ بالنسبة لممعمكمات العسكرية كىي معمكمات تكثر الطمب عمييا  أف يتحقؽ ىذا االعتداء
 .(2)خاصة الدكؿ األجنبية

 ثانيا: االعتداء الواقع عمى األشخاص
العامة  –المعنكية أك  يقع ضحية ىذه الجرائـ جميع األشخاص سكاء الطبيعيةيمكف أف 

 اقتصادية، االجتماعية ةشطفي ممارسة أن لكتركنيطالما كاف استخداـ الحاسب اإل –كالخاصة 
كجو الدقة ألف حتى العسكرية. مف الصعب تحديد نطاؽ ضحايا ىذه الجرائـ عمى ك  السياسيةك 

                                                           

الجتيا يمكف أف يعطي بمدا مميزات أساسية أف المعمكمات قكة اقتصادية، كالقدرة عمى تخزيف أنكاع معينة مف البيانات كمع»  - 1
ىشام محمد . »كتكنكلكجية عمى البمداف األخرل، كىك ما قد يؤدم إلى فقداف السيادة الكطنية مف خبلؿ انتقاؿ البيانات فيما بيف الدكؿ 

 .16، ص 1992الحديثة، اسيكط،  اآلالت، قانكف العقكبات كمخاطر تقنية المعمكمات، مكتبة فريد رستم
 .28، ص 1998، ثكرة المعمكمات كانعكاساتيا عمى قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة،محمد سامي الشوا -2
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قـك باإلببلغ عنيا حتى ال يعمف عف تفنادرا مف  تاف عممك  شيئا عنيا عمـتالضحايا غالبا ال 
 لية:يأخذ االعتداء الكاقع عمى األمكاؿ احدل الصكر التا .(1)انتياؾ نظامو

انتشار الشائعات كاألخبار الكاذبة التي تحمؿ رمكز الشعكب سكاء أكانت تمؾ الرمكز  -أ 
بعض المكاقع المشبكىة كالتي جندت نفسيا  األنترنت دينية، ظيرت في شبكة أك  فكرية سياسية

ليدؼ كاحد ىك خدمت تمؾ الشائعات كاألخبار الكاذبة تركز ىجكميا في الغالب عمى إبراز 
خص المستيدؼ كنشر بعض أسراره التي تـ الحصكؿ عمييا بطريقة غير مشركعة بعد سمبيات الش

أحد -بتمفيؽ تيـ كاذبة عنو، جـر قانكف كالية أركانساس أك  الدخكؿ عمى جيازه كالعبث فيو
أك  جريمة التخكيؼ ARK Code amn. §5-41-108 (2000) -الكاليات المتحدة األمريكية

أية كسيمة اتصاؿ أك  لكتركنياءة ضد أم شخص باستخداـ البريد اإلاإلسأك  التيديدأك  الترىيب
(2)أخرل

 

ففي أقؿ مف شير، سجمت لعبة "الحكت األزرؽ"  تدمير الشباب بدفعيـ لبلنتحار،  -ب 
، حيث أقدـ طفؿ في التاسعة مف عمره عمى االنتحار، بعد الجزائر ة ثاني ضحية ليا فيلكتركنياإل

تحٌدم المكت، فمؼ حببل حكؿ عنقو داخؿ حماـ المنزؿ إلى  ؿأف تجاكز كؿ مراحؿ المعبة ككص
 .(3)كشنؽ نفسو بطريقة مثيرة

فالسب يككف باستخداـ خاصية اإلرساؿ الفردم  لكتركنيالتشيير عبر البريد اإلك  السب -ج 
، أما التشيير يككف باستخداـ خاصية اإلرساؿ الجماعية، بحيث يتـ لكتركنيالمتكافرة في البريد اإل

يطمع عمى المراسمة ك  الفرد المقصكد بالسبإلى  ر قائمة المراسبلت كتصؿ المراسمةالسب عب
  .مجمكعة اإلفراد المشتركيف في قائمة المراسبلت

                                                           

دراسة مقارنة، الطبعة  ، جرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكفعفيفي كامل عفيفي -1
 .28ص  ،2007، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الثانية

2
 -  Arkansas Code AMN. §5-41-108 (2000) ,in ; https://law.justia.com/codes/arkansas/2010/title-

5/subtitle-4/chapter-41/subchapter-1/5-41-108/  
مكؿ مف مح 2017ديسمبر11نت،  . العربية ، الجزائر.. ىكذا يقكد "الحكت األزرؽ" األطفاؿ إلى االنتحار،منية غانمي -3

:  ،africa/2017/12/1/-https://www.alarabiya.net/ar/northالمكقع اإللكتركني التالي: تـ االطبلع عميو يـك
20/12/2017. 

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/12/1/
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إنشائيا، أما القكائـ البريدية فيي تخصص أك  جرائـ ارتياد المكاقع اإلباحية، الشراء منيا -د 
، كاستفادة ىذه (1)صايشترؾ فييا آالؼ األشخلتبادؿ الصكر كاألفبلـ الجنسية كغالبا تككف مجانية ك 

كالمزايا األخرل التي تقدميا حيث تتيح أفضؿ  األنترنت المكاقع كالقكائـ مف االنتشار الكاسع لشبكة 
الكسائؿ لتكزيع الصكر الفاضحة كاألفبلـ الخميعة بشكؿ عمني فاضح يقتحـ البيكت كالمكاتب، دكف 

 .(2)جغرافيةأك  حدكد دكلية

في أكضاع منافية لآلداب، كمف  -األطفاؿ–تبادؿ الصكر التي تيظير القصر  قانكفيحظر ال
مف  1-163التشريعات التي تحظر ىذا النكع مف التعامبلت التشريع الكندم، حيث تنص المادة 

، كذلؾ عمى عقاب كؿ شخص يحكز صكرا جنسية خاصة بالقصر (3)قانكف العقكبات الكندم
  .1996يع األمريكي في قانكف آداب االتصاالت عاـ التشر ك  (4)القانكف الفرنسي

 333المعدلة لممادة  01-14مف القانكف رقـ  10المادة  حتى المشرع الجزائرم جـر في
سنة بأم كسيمة  18كؿ مف صكر قاصرا لـ يكتمؿ سف  5 انكف العقكبات الجزائرممف ق 1مكرر 
صكر األعضاء الجنسية أك  ر حقيقية،غيأك  حقيقية ،ىك يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينةك  كانت

أك  تصديرأك  استيرادأك  تركيجأك  نشرأك  تكزيعأك  بإنتاجقاـ أك  ،أساساجنسية  ألغراض لمقاصر
 باحية متعمقة بالقصر.إحيازة مكاد ك  بيعاأك  عرض

                                                           

عمى قائمة مقترفي سنة،  61عمر الذم يبمغ مف القررت إحدل المحاكـ في اسكتمندا كضع المتيـ نيؿ ركس  - 1
التي لـ تبمغ السف القانكنية قد استمرت خمس أشير  ةمع فتا ةاالعتداءات الجنسية ضد األطفاؿ، بعدما تبيف ليا أف عبلق

عمى شبكة األنترنت، كاف يطمب منيا التجرد مف مبلبسيا بالكامؿ أثناء دردشتيا عبر كاميرا الكيب، اعترؼ ركس بارتكابو 
كسمككيات غير ميذبة تجاه الفتاة أدانتو المحكمة بممارسة الجنس عبر األنترنت مع فتاة قاصر، بعد تعرفيما في أفعاال 

 غرفة الدردشة عمى األنترنت، كما أدانتو بتيمة التقاط صكر فاضحة لمفتاة، كقضت بمعاقبو بالسجف لمدة خمس سنكات.
John Wilson RANDRIAMAHAFALY, De l’evolution de la cybercriminalité, mémoire de maitrise, 

université de Toliara, Madagascar, 2010, p29 
2
- Pascal VERGUCHT, La répression des délits informatique dans une perspective internationale, 

Thèse de doctorat, Montpellier, 1996, p 37. 
3
 -Loi concernant le droit criminel, L.R.C ,1985,ch.c-46, in ;law-loi.justice.g.c.ca/pdf/c-46.pdf. 

4
 - Article 227-23 du code pénale Français, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 .  
 156-66رقـ  األمر، يعدؿ كيتمـ 2014راير فب 4المكافؽ  1435ربيع الثاني عاـ  4مؤرخ في  01-14قانكف رقـ  -5

كالمتضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  1966يكنيك  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في 
 .2014فبراير 16 بتاريخ 07عدد 
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 المطلب الثاي 
 الجويمة المعلوماتية  إرتتاب  أسايب  

ة، مما إلكتركنياتية ىك الحصكؿ عمى معمكمات إف اليدؼ األساسي الرتكاب الجرائـ المعمكم
تشممو مف بيانات كمعطيات كبرامج بكافة أنكاعيا، كالتي قد تككف إٌما مخزنة في نظـ المعالجة 

جرائـ المعمكماتية مع الجرائـ التقميدية مف ال. تتشابو (1)األنترنت تمؾ المنقكلة عبر شبكة أك  اآللية،
بالتالي قد تقع ، اليب غير مشركعة في سبيؿ ارتكابو لجريمتولكسائؿ كأس حيث استخداـ المجـر

اإلتصاؿ بشبكة األنترنت، كما قد تقع داخؿ ىذا ك  عمى النظاـ المعمكماتي المزدكج بيف الحكسبة
كمع ذلؾ فإف جرائـ المعمكماتية تتميز بارتكابيا مف طرؼ البرامج. ك  النظاـ أم عمى المعمكمات

شأنو خداع الحاسب اآللي كالتحايؿ عمى أنظمتو المعمكماتية، كتتنكع يستعممكف كؿ ما مف   مجرميف
أساليب ارتكاب الجريمة المعمكماتية التي يستعمؿ مف خبلليا المجرمكف تقنيات مختمفة لتنفيذ 
ف أمكف حصرىا في الكضع الراىف إال أنو ال يمكف التنبؤ بالكسائؿ الفنية التي قد  جرائميـ كحتى كا 

 كنكلكجيا المعمكمات.تستحدث في مجاؿ ت

ػاضفرعػاألول
ػػباضظدبظػاضجرغطظػاضطرتصبظػبوادطظاضظظامػاضططضوطاتيػ

المعمكماتية بطرؽ متعدد كمتنكع، فمف أىـ أساليب ارتكاب  لمجريمة اإلجرامييتـ السمكؾ 
 الجرائـ المعمكماتيةيذكر:

 وال: استغالل البيانات المخزنة بشكل غير قانونيأ
انتياؾ أك  لية مثؿ التحايؿة معالجة البيانات اآلنظمأالغش في  سمكب فييتمثؿ ىذا األ

أك  لسبلمة الجياز، إدراج تسجيؿ ممؼ، تجسس عف رمكز المشتركيف، تدخؿ في نظاـ لعرض
جرائـ االعتداء عمى حرمة أك  ،لكتركنيسرقة البيانات، التجسس اإل  أكثرأك  تنفيذ عمميات كاحدة

كمات الشخصية المخزنة في قكاعد كنظـ المعمكمات كالدخكؿ الحياة الخاصة، سكاء حرمة المعم

                                                           
1

 - Marie BAREL, Fraude informatique et preuve : la quadrature du cercle ? ,p2, in ; 

http://sondage.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-

Delits_informatiques_et_preuve.pdf. consulté le 02/01/2016. 

http://sondage.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf
http://sondage.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf
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حرمة أك  كالتداكؿ غير المرخص لممعمكمات كاستخداميا لغير الغرض الذم أعٌدت مف أجمو،
 .(1)لكتركنياإلنساف في المراسبلت كاألحاديث الخاصة كالمكجكدة في الممفات الشخصية لمبريد اإل

 ير قانوني من قبل األفراد المرخص ليم باستغاللوثانيا: استخدام الحاسب اآللي بشكل غ

في إفشاء األسرار، تسريب المعمكمات، اختبلس المعمكمات، اختبلس  األسمكبيتمثؿ ىذا 
أمكاؿ معمكماتية التزكير المعمكماتي، جرائـ األمكاؿ حيث أف الحاسب أصبح أداة سمبية لبلعتداء 

خمؽ صكر مستحدثة مف الجرائـ إلى  مما أدل ت األنترنفي نطاؽ شبكة  عمى أمكاؿ الغير السيما
ة كالتصريح عمدا لكتركني، الجرائـ المتعمقة بالتجارة اإلاألنترنتكجريمة غسؿ األمكاؿ عبر 

 . (2)لمعطيات خاطئة، جرائـ التيرب الضريبي

ينبغي مراعاتو يتعمؽ بفصؿ ىذه الجريمة عف جريمة الحيازة غير  يكجد تمييز 
ذاتيا، ففي ىذه الحالة األخيرة  األنترنت صفحات عبر أك  ركر لمكاقعالمشركعة لكممة الم

بشكؿ مشركع، إال أنو يقكـ بارتكاب دخكؿ غير  األنترنت يككف المعتدم مكجكدا عمى 
يستمـز لمكلكج إلييا الحصكؿ عمى كممة  األنترنت مشركع عمى مكاقع كصفحات عبر 

 .(3)المركر

 تنفيذ جرائم تقميديةأو  طيطثالثا: استخدام الحاسب اآللي لمتخ
العرفية، تزييؼ العممة، جرائـ أك  مثؿ استخدامو في جريمة تزكير المحررات الرسمية

كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة  األنترنت األخبلؽ كالقذؼ كالسب كالتشيير عبر 
عف طريؽ أك  ،SMSكالياتؼ المحمكؿ عف طريؽ تقنية الرسائؿ، سكاء كانت رسائؿ نصية 

، جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، جرائـ القتؿ عف طريؽ استخداـ التقنية MMSكسائؿ 

                                                           

، الحماية الجنائية المكضكعية كاإلجرامية عمى المصنفات كالحؽ في الخصكصية في الكمبيكتر فتحي محمد أنور عزت - 1
 . 161ص  2007كاألنترنت في نطاؽ التشريعات الكطنية كالتعاكف الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

، الدليؿ في الجريمة المعمكماتية، كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر الدكلي األٌكؿ حكؿ "حماية أمف راشد بف حمد البمكشي - 2
يكنيك  4-2المعمكمات كالخصكصية في قانكف األنترنت برعاية الجمعية الدكلية لمكافحة اإلجراـ السيبرم بفرنسا، القاىرة 

 .5ص  ،2008
المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي،  ، األدلة اإللكتركنية فيفتحي محمد أنور عزت - 3

 .297ص ،2010دار النيضة العربية، القاىرة، 
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إلى  الدخكؿأك  إطبلؽ أشعة قاتمة يتـ التحكـ فييا آلياأك  الحديثة ببرمجة جياز التفجير
قكاعد البيانات الصحية كالعبلجية كتحكيرىا عبر التبلعب ببرمجياتيا، الجرائـ اإلرىابية 

 .(1)ؽ االتصاؿ بعناصر التنظيـ اإلرىابي لتنفيذ الجريمةكذلؾ عف طري

 الفوع الثاي :
 بالنسبة للجوائم الموتتبة داخل النظام المعلومات  

 : استغالل نظم المعمومات كمحور أساسي في الجريمة المعموماتيةأوال 
خبلؿ  مف -أك البرامج التي تحتكم عمييا-يتمثؿ أسمكب الجريمة في تدمير نظاـ المعمكمات 

البرامج المخربة التي تمحك البيانات كتعرقؿ سير العمؿ بؿ أك  المكاقع كبث الفيركساتإلى  التسمؿ
مف أىـ ىذه تقنيات ك  ،(2)خسائر اقتصادية فاضحةإلى  ترسؿ معمكمات مظممة غير حقيقة تؤدم

 يشرح فيما يمي: (Virus)استعماؿ البرامج الخبيثة ك  االختراؽ

(3)االختراق  -أ 
phishing: كذلؾ  تقكـ معظـ جرائـ المعمكماتية عمى تقنية االختراؽ

بغرض الدخكؿ غير المشركع ألنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، كاالختراؽ بشكؿ عاـ ىك 
القدرة عمى الكصكؿ ليدؼ معيف بطريقة غير مشركعة عف طريؽ ثغرات في نظاـ الحماية 

ى األجيزة الشخصية بكسائؿ غير البيانات المكجكدة عمإلى  الكصكؿأك  الخاص باليدؼ
 مشركعة.

 جياز الضحية عممو، فقد يتـ االختراؽ عف طريؽ:إلى  ال يحتاج التسمؿ
التي يستخدميا  IPاستخداـ نظـ التشغيؿ لككنيا مميئة بالثغرات مف خبلؿ البركتكككالت   .1

 .األنترنتنظاـ التعامؿ مع شبكة 
برنامجيف أحدىما بجياز الضحية  استخداـ البرامج، كيشترط في ىذه الطريقة كجكد .2

                                                           

1
 . 87، ص 2006، جرائـ نظـ المعمكمات، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة،  أيمن عبد اهلل فكري - 

2
مة في عصر العكلمة دراسة في الظاىرة اإلجرامية المعمكماتي، دار ، الجريعبد الفتاح بيومي حجازيراجع كؿ عف:  - 

، اإلجراـ المعمكماتي، دار النيضة حاتم عبد الرحمن منصور الشحات. 76، ص 2010االسكندرية، الفكر الجامعي، 
 .55، 32، ص 2002العربية، القاىرة 

 ، محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي: hackingteam، اختراؽ مسعود كبيا - 3
hack.htm-team-http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking   تـ :.  .29/08/2016االطبلع عميو يـك

https://www.arageek.com/author/masuodkabaha
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-team-hack.htm
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-team-hack.htm
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كيسمى بالبرنامج الخادـ ألنو ينفذ المياـ المككمة إليو داخؿ جياز الضحية كبرنامج آخر يكجد 
 . (1)بجياز المخترؽ كيسمى بالبرنامج المستفيد

أسمكب التفتيش في مخمفات التقنية كذلؾ بالبحث في مخمفات الحكاسيب مف القمامات  .3
 مستكل الجياز عف أم شيء يساعد عمى اختراؽ النظاـ.  كالمكاد المترككة عمى

انتحاؿ شخصية المكقع، يقكـ ىذا األسمكب عمى قياـ المخترؽ بكضع في مكقع  .4
كبيف المكقع األنترنت بيني بيف البرنامج المستعرض لمحاسب الخاص بأحد مستخدمي 

(WEB) ز حاسكبو مراقبة كمف ىذا المكقع البيني يستطيع المجـر المعمكماتي مف خبلؿ جيا
أم معمكمة متبادلة بيف الضحية الذم يزكر المكقع كبيف المكقع نفسو، كما لو أف يقكـ 

 . (2)تغييرىاأك  بسرقة ىذه المعمكمات

: تعد الفيركسات بمثابة المرض المعدم الذم (Les Virus)البرامج الخبيثة  -ب 
ف بفائدتيا، كفيركس يشكىيا فتذىب في كمتا الحالتيأك  يصيب المعطيات فيقضي عمييا

حد كبير الفيركس الذم يصيب اإلنساف لقدرتو عمى االنتقاؿ مف إلى  الحاسب اآللي يشبو
آخر، فيك برنامج مثؿ أم برنامج آخر مكجكد عمى جياز الحاسب اآللي يصمـ إلى  حاسب

                                                           

أخطر ىذه البرامج برنامج "حصاف طركادة"، كتتجمى خطكرتو لتميزه بالقدرة عمى االختراؽ دكف أمكانية كشفو كتتبعو  -1
كالقضاء عميو كاحتبلؿ ىذا البرنامج مكانا داخؿ النظاـ المخترؽ حتى كلك قاـ الضحية بحذفو فبل فائدة مف ذلؾ، كما أنو 

كيمكف إرسالو لمضحية عف طريؽ رسائؿ إلكتركنية أك عف  ،مرة كاحدة فقط حتى يقـك بمياـيكفي أف يعمؿ البرنامج ىذا ل
طريؽ استخداـ برامج الدردشة، كبكاسطتو يتمكف المخترؽ أف يحصؿ عمى كممة سر الدخكؿ عمى الجياز كيدخؿ بطريقة ال 

 .John Wilson RANDRIAMAHAFALY, op.cit, p20-22 تثير أم شؾ، كىذا ما يزيد مف خطكرة ىذا البرنامج.
ككؿ ما يحتاجو مف يقـك بيذه العممية ىك السيطرة عمى أحد المكاقع التي تتـ زيارتيا بكثرة كتحكيمو ليعمؿ كمكقع بيني  -2

ثـ يقـك المخترؽ بتركيب البرنامج الخاص بو ىناؾ، كبمجرد أف يكتب مستخدـ األنترنت اسـ ىذا المكقع فإنو يدخؿ في ىذا 
بكه الذم أعده المخترؽ. يمكف أف يككف االختراؽ ىنا باستخداـ البرككسي لمدخكؿ عمى المكاقع المحجكبة: المكقع المش

كالبرككسي ىك برنامج يقـك بحصر ارتباط جميع مستخدمي األنترنت في جية كاحدة ضمف جياز مكحد، كالمعنى المتعارؼ 
لمكاقع المحجكبة كالتي عادة ما تككف ىذه المكاقع عميو لدل مستخدمي األنترنت لمبرككسي ىك ما يستخدـ لتجاكز ا

المحجكبة أما مكاقع جنسية أك سياسية معادية لمدكلة أك مكاقع عممية خاصة أك حتى بعض المكاقع العادية، لذلؾ مف 
 يستخدـ البرككسي لمدخكؿ إلى ىذه المكاقع خطأ يستكجب المسؤكلية.

John Wilson RANDRIAMAHAFALY, op.cit, p25. Pascal VERGUCHI, op.cit, p 125. 



 اندنيم اإلنكتروني   انباب األول
 

26 

 

 كاالنتشار مف نظاـ آلخر عبر شبكات (1)نسخ كثيرةإلى  بشكؿ يجعؿ منو قادرا عمى نسخ نفسو
االتصاؿ كالقدرة عمى االختفاء داخؿ برنامج سميـ بحيث يصعب اكتشافو، كما أنو قد يككف مصمما 

 (2)تغيير معمكمات ثـ يقـك بتدمير نفسو ذاتيا دكف أف يترؾ أم أثر يدؿ عميوأك  لتدمير برامج أخرل
صابة الجياز بو كمف الرسائؿ البريدية المرسؿ معيا الفيركس يأك  فبمجرد فتح البرنامج الحامؿ لمفيركس

 Leكمف أمثمة الفيركسات يذكر: .ثـ يبدأ الفيركس بالعمؿ طبقا لؤلسمكب الذم صممت مف أجمو 

cheval de Troie، La porte dérobée،(3) Le logiciel espion، Le key logger 
 (E-Mail) لكترونيجرائم تضخم البريد اإل  :ثانيا 

كأكثر  األنترنت ىـ الخدمات التي تكفرىا شبكة باختصار أحد أ لكتركنييعد البريد اإل
 لكتركنيككنو أحد أىـ خدمات االتصاؿ الشخصي، تقكـ فكرة البريد اإلإلى  أدكاتيا، باإلضافة

مساحة عمى الحاسكب الخادـ، فيككف لكؿ مشترؾ في ىذا  لكتركنيعمى تخصيص مزكد البريد اإل
ة لكتركني، يمكف مف خبللو تبادؿ الرسائؿ اإل(4)المزكد مساحة فرعية خاصة بو كعنكانا خاصا بو

أكثر، كالبريد أك  شخصإلى  .. الخ، عف طريؽ إرسالو مف المرسؿ.كالممفات، كالرسـك كالصكر
في الكقت ذاتو شبيو بصندكؽ البريد العادم، مع فارؽ كجكد الرسائؿ الكاردة كالصادرة  لكتركنياإل

                                                           
1
  :لمبرامج الخبيثة ستة مستكيات لبلختراؽ بحسب درجة الخطكرة - 

 ىجـك قنبمة صندكؽ البريد كيؤدم إلى إعاقة النظاـ عف تقديـ الخدمة.أنيا المستكل األكؿ: يعرؼ  -

راءة الممفات أك نسخيا لممخترؽ غير المستكل الثاني: الدخكؿ غير مرخص بو لنظاـ المعمكمات كالحسابات بما يتيح ق -
 مرخص لو.

 المستكل الثالث: يتمكف المخترؽ فيو مف الدخكؿ إلى مكاقع غير مرخص لو بالدخكؿ إلييا. -

 .المستكل الرابع: يتمكف المخترؽ فيو مف قراءة ممفات سرية -

 المستكل الخامس: يتمكف المخترؽ مف نقؿ كنسخ الممفات السرية -
 دس: يتمكف المخترؽ مف إيجاد قناة مفتكحة لمدخكؿ إلى سائر أرجاء النظاـ كالعبث بمحتكياتو.المستكل السا -

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، مرجع فتحي محمد أنور عزت  
 .343سابؽ، ص 

ماجستير، كمية الحقكؽ،  مذكرةالجريمة المعمكماتية في القانكف الجزائرم، التحرم عف ك  ، آليات البحثسعيداني  نعيم - 2
 .62، 60، ص 2013جامعة باتنة، 

 حكؿ التعريفات المختمفة لمفيركسات راجع: - 3
- Dominique LALOUX, Les virus informatiques, Morabout Alleur, Belgique 1989, p 261. 
- Jan HRUSKA ,Virus informatiques et lutte anti-virus, Paris, 1992, p20. 

أنكاع عناكيف البريد اإللكتركني: العنكاف اإللكتركني يتخذ أحد صكرتيف، إما أف يككف عنكانا إلكتركني دكلي تشير الى  - 4
شريف ( .dzأك عنكاف إلكتركني كطني تشير الى اسـ الدكلة التي ينتمي الييا العنكاف مثؿ) (com.) ؿانشطة دكلية عامة مث

دار النيضة العربية، القاىرة،  ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت في عبلقتيا بالعنكاف اإللكتركني،محمد غنام
 .96، ص2003

André BERTRANT  ,  Thierry PIETTE-COUDOL , Que sais-je ? Internet et le droit ?p.u.f , 2000, p 53. 
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مف كمبيكتر المرسؿ  لكتركنيإرساؿ رسالة البريد اإلكال يشترط أف يتـ  ككذا الرسائؿ التي ألغيت
، بمعنى أنيا قد ترسؿ مف أم لكتركنيباستخداـ اشتراكو الخاص بخدمة البريد اإلأك  الخاص بو

أك  ، كما يمكف أف يضمنيا المرسؿ اسمو الحقيقي كاسـ مستعار(1)أم خادـ كبأم اشتراؾإلى  جياز
لشخص آخر فيرسؿ الرسالة باسمو، كىي  لكتركنياإليستخدـ عنكاف البريد أك  اسـ لشخص آخر

في صكرىا األكلية رسالة غير مكقعة، لكف التطكر التقني أكجد العديد مف كسائؿ تكقيعيا كربطيا 
 .(2)مصدرىاإلى  في نسبة الرسائؿ لكتركنيبشخص مرسميا كمف ذلؾ استخداـ التكقيع اإل

 لكتركنييعد العدكاف بتضخيـ البريد اإلSpam صكر العدكاف عمى قكاعد البيانات  أكثر
 مجيكؿ المصدر يسبب مشاكؿ ضخمة لممتعامميف بو إلكتركنييتـ بتكجيو بريد  تداكال، بؿ أشيرىا

لممستسمـ النيائي مجيكال  لكتركنيحساب البريد اإلإلى  يأخذ العدكاف باإلثقاؿ شكؿ كصكؿ الرسائؿ
لؾ، كىي برمجيات محظكرة لككنيا تيدد لممصدر، كيستخدـ في إرساليا برمجيات معدة خصيصا لذ

، بحيث إذا امتؤل لـ يعد باإلمكاف فتحو لكتركنيقكاعد البيانات بتضخيـ قاعدة عمؿ البريد اإل
، كعادة ما (3)ليوإاالمتناع عف تأدية الخدمة المنكطة إلى  أدلكالتعامؿ بو، فالتضخـ الحادث فيو 
 .. الخ..لمشركعات كىمية،مكاد دعائية أك  تتضمف الرسائؿ مكضكعات فاضحة

 الخفي  األنترنت : جرائم استعمال ثالثا 

الخفي الذم يطمؽ عميو  األنترنت العادم التقميدم، نكع آخر مف  األنترنت بدأ ظيكر بجانب شبكة 
المرسؿ إليو أم معمكمة مف أك  ، الذم ال يعرؼ فيو عف المتعامؿ بو سكاء المرسؿDarknetاسـ 

 . (4)غيرىا مف المعمكمات الشخصيةإلى  كاء االسـ، الجنسية، محؿ اإلقامةالمعمكمات الشخصية س

                                                           
1

 - Adam C ENGST, Internet starter Kit for Macintosh, 4
th
 Edition, Hayden Books, U.S.A, 1996, in; 

http://vintageapple.org/macbooks/pdf/Internet_Starter_Kit_for_the_Macintosh_4th_Edition_1996.pdf
. consulté le 22/10/2016. 

مرجع  ،2010، االسكندريةفف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي،  خالد ممدكح إبراىيـ، - 2
 .55سابؽ، ص 

3
- « Le spam peut bien étre présenter comme : spam couriel, spam SMS, spam vocal », Emmanuelle 

MATIGNON, la cybercriminalité : un focus dans le monde du télécom, mémoire master droit du numérique 
admistrations, école de droit de la sorbonne, université paris1,paris , 2011-2012 , p 27-28. 

4
العسكرية األمريكية كذلؾ بيدؼ حماية المعمكمات العسكرية السرية ككؿ ما  إف ىذا النكع مف األنترنت في البداية صنعتو القكات - 

مف أجؿ التصدم لؤلنظمة الدكلية العربية الديكتاتكرية كاإلطاحة بيا، قد استعمؿ  Darknetيتعمؽ بسيادة الدكلة، ثـ بدأ استعماؿ 
بالتالي تـ إسقاط النظاـ العراقي، التكنسي، ك  كنيا،لتحريض الشعكب لمنيكض بالدفاع عف حقكقيـ كحرياتيـ التي لطالما عاشكا بد

 المصرم كفي سكريا.

http://vintageapple.org/macbooks/pdf/Internet_Starter_Kit_for_the_Macintosh_4th_Edition_1996.pdf
http://vintageapple.org/macbooks/pdf/Internet_Starter_Kit_for_the_Macintosh_4th_Edition_1996.pdf
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كمرتكبي اإلجراـ المنظـ العابر لمحدكد خاصة تجار ( 1)بدأت الجيات اإلرىابية
المخدرات غير المشركعة كتجار األسمحة غير المشركعة كتجار األفبلـ اإلباحية لؤلطفاؿ 

نجحكا في ذلؾ دكف أف تتمكف الجيات األمنية  لتركيج بضاعتيـ، كقد Darknetباستعماؿ 
 المختصة مف التكصؿ إلييـ.

 تستعممو الجيات اإلجرامية في بيع TORمكقع يطمؽ عميو اسـ  Darknetيكجد في شبكة 
شراء كؿ ما تريده مف مكاد غير مشركعة دكف ترؾ أم معمكمة شخصية كال مكقع محدد متعمؽ أك 

ه العممية في فرنسا ثـ بعد بضع ثكاف يسجؿ مكانو في أم بمد بو، حيث يمكف أف يككف عند إجراء
 مكاف كجكده.إلى  آخر مف العالـ مثبل ركمانيا، كبالتالي ال يمكف التكصؿ

 ؟ Darknetالشراء عبر شبكة ك  كيؼ تتـ عممية البيع
البائع صاحب البضاعة غير المشركعة يعرض كؿ بضاعتو في جدكؿ، المشترم يحدد نكع مف 

اعة كالكمية التي يريدىا، دكف أف يحدد مكقعو، بؿ يقـك بذلؾ عبر رمكز مف الصعب جدا ىذه البض
يحضر البضاعة المطمكبة كيغمفيا في شكؿ ببلستيكي متطٌكر ال يسمح لمرائحة  البائعفيميا، أك  فكُّيا

سبة طرد بريدم عادم، أٌما بالن كيبعثيا في شكؿ رسالة، أك -إذا كانت البضاعة مخدرات-بالخركج 
األفبلـ اإلباحية الخاصة باألطفاؿ، فقد يتـ إدخاليا بيدؼ إخفاءىا في ك  لؤلسمحة غير المشركعة

أم شيء ال يثير الشؾ، ثـ يبعث في صكرة طرد عف طريؽ البريد، أما أك  شاشة الحاسكبأك  تمفزيكف
 ؿ البضاعة )الثمف(.الطرد البريدم كذلؾ بكؿ سيكلة، فعميو دفع مقابأك  المشترم فعندما يستمـ الرسالة

 فكيؼ يتـ ذلؾ؟ 
نقكد غير إلى  نقكد مممكسة ثـ يطمب تحكيمياأك  يفتح المشترم حساب بنكي يدخؿ فيو أمكاؿ

"البيتككيف"  bitcoinكيطمؽ عمى ىذا النكع مف النقكد اسـ األنترنت مممكسة يتعامؿ بيا عبر 
فيقـك بشراء عدة ، (1)اؿ نقكد ماديةآخر دكف استعمإلى  ة، يتـ سحبيا مف حسابلكتركنيالعممة اإل

 األنترنت كليس بالطريقة التقميدية التي تستعمؿ في  bitcoinكيدفع مقابميا بػ  األنترنت أشياء عبر 

                                                           
1
، في  إرىابيلصالح  األشخاصتجنيد  أك، إرىابية أفعاؿكاالتصاؿ الرتكاب  عبلـاإلجـر المشرع استخداـ  تكنكلكجيا  - 

رمػػػػػضػػػػػػاف عػػػػػاـ  14مػػػػػؤرخ في  02-16مف  قػػػػػػانػػػػػكف رقـ  2المعدلة بمكجب المادة  5ك 4فقرة  11مكرر  87المادة 
 8ق المػػػػػكافؽ 1386صػػػػػفػػػػػػر عػػػػػاـ  18المؤرخ في  156-66يػػػتػػمػػـ األمػػر رقـ  2016 سػػػنػػػػةيكنيك  19ق المكافؽ ؿ1437

 . 2016يكنيك  22 اريخبت 37تضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  1966يكنيػك سنػة 
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 الخ.. .بتقديـ رمكز لمبطاقات البنكيةأك  العادم كىك إٌما بطاقات االئتماف
ندئذ أف يجسدىا عمى شكؿ داخؿ حسابو البنكي، يمكنو ع bitcoinالبائع عندما يحصؿ عمى  

الشراء ما دامت الجيات األمنية ك  أكراؽ نقدية مممكسة كىكذا يجد المجرمكف حريتيـ في عمميات البيع
الخفي كضبط المجرميف المتعامميف بو، حيث تمكنت  األنترنت الدكلية لـ تجد حبل نيائيا لغمؽ ىذا 

الذم تمت مف خبللو عٌدة  2014أكتكبر  كذلؾ في Darknetاألمريكية مف غمؽ أحد مكاقع  FBIقكات 
 .(2)جرائـ، لكف في اليـك التالي مف ذلؾ تمكف المجرمكف مف إعادة تشغيمو مٌرة أخرل

 نظام التشفير  :رابعا
يجعؿ نظاـ التشفير إقامة الدليؿ عمى ارتكاب الجريمة أمرا مستحيبل، كىذا ما حدث في قضية 

 Robert Fowrissonة كمضادة لمييكدية تحمؿ اسـ ، حيث نشرت رسائؿ عنصريFowrissonالسيد 
كالذم تـ إيكائو في أمريكا، إال أف المحكمة لـ تستطع  Ararghكتـ اكتشافيا عمى أحد المكاقع بعنكاف 

إقامة الدليؿ عمى أف ىذا المتيـ ىك صاحب الرسالة المجرمة، األمر الذم يقتضي إلزاـ معيد الكصكؿ 
 .(3)األنترنت كصيؿ األسماء المجيكلة بشبكة بتحديد شخصية المشترؾ كعدـ ت

 إماالمستقبؿ النيائي إلى  لعؿ مف مظاىر أىمية التشفير ىك أف المعمكمة حيف الشركع بإرساليا
ليو تككف عرضة إالمرئية( قبؿ أف تصؿ أك  التراسؿ المباشر)الصكتيأك  إلكتركنيعف طريؽ بريد 

. إف األنترنتا إزاء التطكرات القكية في نشاط اليكرة عبر ، كىذا أمر كارد دائم(4)الطبلع الغير عمييا
إعداد  ال تتكانى عف األنترنت لتقنية إخفاء المعمكمات بتشفيرىا جانب سمبي، فالمنظمات اإلرىابية عبر 

(5)مكاقع مشفرة لتعامبلتيا كالتعامؿ فيما بينيا، فالتشفير يعد مف المشكبلت التي تكاجو المشرع المقارف
. 

                                                                                                                                                                                     

 .6، ص 2002، القاىرة، األنترنت كالقانكف الجنائي، دار النيضة العربية، جميل عبد الباقي الصغير - 1
2
-Envoyé spécial 2014, le côté obscur du Net Darknet- Reportage complet, –in ; 

 https://www.youtube.com/watch?v=AERRgC-GIuM. Consulté le : 17/11/2014. 
األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي،  فتحي محمد أنور عزت، - 3

 .234، 322مرجع سابؽ، ص 
4

- Myriam QUEMENER, Cybercriminalité défi  mondial et réponses, Economica, Paris, 2007, p 240. 
5
 .3-392في المادة  انكف العقكبات الفرنسييعاقب عميو ق - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AERRgC-GIuM
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ػضثاضثاػاضفرعػ
ػاضجرغطظػاضططضوطاتغظصذفػأعمػطرقػ

الطرؽ المتبعة ك  ، حيث أف أشكاليااألنترنتمجمكعة الجرائـ التي ترتكب عبر يصعب حصر 
 .األنترنتفييا متنكعة كتزداد تنكعا كتعدادا كمما زاد التكغؿ في استخداـ الحاسب اآللي كشبكة 

 ذه الطرؽ:يمكف اكتشاؼ الجرائـ المعمكماتية بشكؿ عاـ بإحدل ى
إلى  يمكف اكتشافيا مف قبؿ احد المستخدميف الذم قد يشتبو في كلكج شخص آخر -

 ذلؾ بكاسطة برامج خاصة أعدت لذلؾ الغرض.ك  حاسكبو بشكؿ غير مشركع

 ،المبنى الخاص بوأك  ىك يحاكؿ اقتحاـ غرفة الحاسكبك  ضبط المجـر بالجـر المشيكد -
النظاـ أف ىناؾ شخص آخر متصؿ بالنظاـ إلى  كلكجوأف يبلحظ مدير النظاـ الحاسكب أثناء أك 

كممة ك  باستخداـ نفس اسـ المستخدـك  مف خارج المنظمة بكاسطة نكع مف أنكاع النظاـ الشبكي
كذلؾ قد تككف برمجيات متطكرة خاصة بالحماية باكتشاؼ الخطر ك  المركر الخاصة بمدير النظاـ،

م نشاطات مشبكىة عمى الشبكة نذار فكر تحسسيا ألذلؾ بتكجيو إك  بطريقة آلية،ك  مثبل فكر حدكثو
 الشبكة.أك  لممستخدـ لمحاسكبأك  لمدير النظاـ

 اكتشاؼ الجريمة المعمكماتية مف خبلؿ األدلة المتحصؿ عمييا. -

اكتشاؼ بعض الجرائـ المعمكماتية بالطرؽ سالفة الذكر إال إلى  بالرغـ مف التكصؿك  إال انو
 يرجع ذلؾك  قارنة بالعدد الجرائـ التي ترتكب دكف التمكف مف كشفيا،انو تبقى النسب ضئيمة جدا م

 صعكبات عديدة.إلى 
 :كتشاؼ الجرائـ المعمكماتية تكجز في اآلتيعممية إىناؾ الكثير مف األسباب تصعب 

إف الجرائـ المعمكماتية ال تقتصر عمى مكاف كزماف معيف، فأجيزة الحاسكب كالمحمكؿ  -
أك  في متناكؿ الجميع، بذلؾ يمكف ارتكاب الجريمة في داخؿ المنزؿ، كشبكات المعمكمات أصبحت

 حتى عمى متف طائرة.أك  عمى ظير سفينة،أك  في السيارة،أك  أماكف العمؿ، في

إف أشكاؿ ىذه الجريمة تتغير بسرعة فائقة تتجاكز أحيانا سرعة التكعية بأخطارىا  -
 كالتعامؿ معيا كالتقميؿ مف مخاطرىا.
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مؾ الجرائـ كتداخؿ أكثر مف كسيمة في كقكعيا، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف صعكبة تعقب ت -
التكاصؿ بأجيزة محمكلة في اليد مع أجيزة الحاسب اآللي مع شبكات المعمكمات، مما ييسر 

 مرتكبييا.إلى  صعكبة الكصكؿإلى  ارتكاب ىذه الجريمة كيؤدم

تمفة، فمنيـ األطفاؿ، كمنيـ مبرمجك ىكيات مخك  يشترؾ في الجرائـ المعمكماتية، أفراد ذك أعمار -
الكمبيكتر، كمنيـ المكجكديف في دكؿ مختمفة عف تمؾ التي يقع فييا االعتداء عمى نظـ المعمكمات، ككؿ 

صعكبة القبض كالمحاكمة في الكثير مف األحكاؿ، كمما يزيد ىذه الصعكبات ما يتسـ بو إلى  ذلؾ يؤدم
 .(1)التكرط في مؤامرات التجسس الصناعيأك  يارة كالمعرفةمف سمات الذكاء كالم لكتركنيالمجـر اإل

ال تزاؿ التشريعات الحالية في مختمؼ ببلد العالـ قاصرة عف التعامؿ مع أنكاع الجريمة  -
كثير مف التعديؿ لمتابعة ما يطرأ مف أشكاؿ جديدة لئلجراـ إلى  المعمكماتية، مما يحتاج أحيانا

 .لكتركنياإل

ببلغ عف ىذه الجرائـ، لعدة أسباب منيا: عدـ قدرتو الفنية التي يتجنب المجني عميو اإل -
خكفا مف اإلضرار بمصالحو، السيما إذا كقعت الجريمة عمى أك  تمكنو مف اكتشاؼ الجريمة

أك  تأثر المؤسسةإلى  تجارية كبيرة فربما يؤدم اإلببلغ عف الجريمةأك  مؤسسات مالية كمصرفية
يحجمكف عف تقديـ الدليؿ الذم  فقدكىك ما يعبر عنو بالرقـ األسكد، ، (2)خسائرإلى  مركزىا المالي

قد يككف بحكزتيـ عف ىذه الجرائـ، كقد يككف مقصدىـ مف ذلؾ استقرار حركة التعامؿ االقتصادم 
رغبتيـ في إخفاء األسمكب الذم ارتكبت بو الجريمة لكي ال يتـ تقميدىا مف أك  بالنسبة ليـ،

 .(3)اآلخريف

                                                           
1
ضمف الطكائؼ  اىناؾ عدة خصائص يتميز بيا المجـر المعمكماتي تميزه عف غيره مف المجرميف العادييف، كيمكف حصرى - 

 و Les Hakers)الياكرز  كيمكف تصنيفيـ إلى صنفيف: ،ة أك المخترقكففئة القراصن ،فئة صغار مجرمي المعمكماتية التالية:
، "الطبيعة القانكنية لبلستيبلء عمى األمكاؿ مف البنؾ فاضل نصر اهلل عوض. فئة الحاقديف ،فئة المحترفيف، Les crakers،الكراكر 

 .283، ص 1988، مارس 122د ، العدالككيتية، تصدر عف كمية الحقكؽ جامعة الككيت الحقكؽكمية اآللي"، مجمة 
 .37، ص 2006، جرائـ الحاسكب كأبعادىا الدكلية، دار الثقافة، عماف، محمد أحمد عياينة - 2
، "األدلة المتحصمة مف الكسائؿ اإللكتركنية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي"، بحث مقدـ عمي محمود عمي حموده - 3

انكنية كاألمنية لمعمميات اإللكتركنية، مركز البحكث كالدراسات، أكاديمية شرطة إلى المؤتمر العممي األكؿ حكؿ الجكانب الق
 .11، ص 2003أفريؿ  28، 26العربية المتحدة، المنعقد في الفترة  اإلماراتدبي، 
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سات المالية كالبنكؾ كالمؤسسات اإلدخارية كشركات اإلقراض كالسمسرة ىي التي عادة المؤس
، حيث يخشى القائمكف عمى إدارتيا مف شيكع أمر الجرائـ التي تقع داخميا عمى األمرتمجأ ليذا 

كىك ما قد يصيبيـ  ،انصرافيـ عنياإلى  الثقة فييا مف العمبلء المتعامميف معيا، مما قد يؤدم
 العدالة.إلى  تزيد بكثير عف كشؼ ستر ىذه الجرائـ كتقديـ مرتكبييابأضرار قد 
ذا نظرنا ىذا اإلحجاـ عند اإلببلغ عف مثؿ ىذه الجرائـ الفنية نجد أنو قد ترتب عميو إلى  كا 

 .(1)تككنممكافحتيانتائج
  .(2). سيكلة إزالة أدلة إدانة الجاني خبلؿ فترة بسيطة كبالتالي اختفاء األدلة بسيكلة

لماما كاسعا  . قمة الخبرة الفنية كذلؾ ألف ىذا النكع مف الجرائـ يتطمب خبرة فنية عالية كا 
  ال.(3)باستخداـ الحاسكب

 

 المبحث الثاني
 لكترونيالدليل اإل موضوع 

أف يعيد النظر إلى  إٌف طبيعة الجرائـ المعمكماتية بعناصرىا ككسائؿ ارتكابيا قد تدفع المشرع الجزائي
خاصة فيما يتعمؽ بمسألة اإلثبات باعتبارىا أىـ مكضكعات ىذا القانكف  ،لمسائؿ اإلجرائيةفي كثير مف ا

 -ذلؾ أف الدليؿ الذم قد يقكل عمى إثبات ىذا النكع مف الجرائـ البد أف يككف مف ذات طبيعتو التقنية-
مما يستكجب  ،ؿ منوىك األمر الذم ال تككف فيو القكاعد اإلجرائية التقميدية قادرة عمى استخبلص الدليك 

التحرم عف الجريمة المعمكماتية ك  تدخؿ المشرع لتكريس قكاعد إجرائية يمكف لمجيات المكمفة بالبحث
 .إثبات الجريمة المعمكماتية الدليؿ المناسب فيإلى  االعتماد عمييا في الكصكؿ

                                                           

جمة األمف ، "الجرائـ المعمكماتية أصكؿ التحقيؽ الجنائي الفني كالية التدريب التخصصي لممحققيف"، مىشام محمد فريد رستم - 1
 .26، ص 1999السنة الرابعة، العدد الثاني، يكليك  تصدر عف أكاديمية شرطة دبي، دكلة االمارات العربية المتحدة، كالقانكف،

 .166، ص 2004، التكنكلكجيا الحديثة كالقانكف الجنائي، دار الثقافة، عماف، محمد حماد مرىج الييتي - 2
ئـ الكمبيكتر كالجرائـ المرتكبة عبر األنترنت، دار النيضة العربية، القاىرة، ، إثبات جراسعيد عبد المطيف حسن - 3

 .95، ص1999
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 لكتركنيائي لمجرائـ المعمكماتية عمى الدليؿ اإلز بمعنى آخر ترتكز عممية اإلثبات الج 
 باعتباره أىـ الكسائؿ إلثبات كقكعيا.

)المطمب األكؿ(، ثـ  لكتركنيذاتية الدليؿ اإل زإبرالذا سيتـ العمؿ في ىذا المبحث عمى 
 دراسة أىـ تقسيماتو )المطمب الثاني(.

 المطلب األول
 لترووي الدليل اإل  ذاتية  

و لمقاضي لتحقيؽ حالة اليقيف اف الدليؿ ىك البرىاف المتحصؿ عميو بالطرؽ المشركعة لتقديم
 . (1)اإلثبات لما بينيما مف عبلقةك لديو كالحكـ بمكجبو، يخمط البعض أحيانا بيف الدليؿ 
، فإف التحقيؽ االفتراضيما يعرؼ بالكسط أك  ترتكب الجريمة المعمكماتية في كسط معنكم

 ،يؽ مف قبؿ التقنية ذاتيابكاسطة أدلة اإلثبات التقميدية أصبح دكف معنى إذا لـ يكف مدعما بتكف
مف ثمة ك  ظيكر طائفة خاصة مف األدلة الجزائية يمكف االعتماد عمييا في إثبات ىذه الجرائـ

 ،بحيث تككف مف ذات الطبيعة التقنية لمنظـ المعمكماتية التي تـ االعتداء عمييا ،فاعمياإلى  نسبتيا
 .ةلكتركنيلة اإلىي األدك  تتفؽ مع طبيعة الكسط الذم ارتكبت فيو الجريمةك 

الفرع ك  طبيعتو،لكتركني ك تعريؼ الدليؿ اإل األكؿفرعيف، يدرج في إلى  يقسـ ىذا الطمب
 .لكتركنيالثاني يدرس فيو اىـ خصائص الدليؿ اإل

ػاضفرعػاألول
ػطبغطتهضصتروظيػوتطرغفػاضدضغلػاإل

ريمة دكر أساسي في معرفة كيفية ارتكاب الجك  لو أىمية كبرل لكتركنيإف الدليؿ اإل
مف الناحية القانكنية ال  إلكتركنيتقييـ أم نظاـ ك  مرتكبييا،إلى  نسبياك  المعمكماتية، بيدؼ إثباتيا

                                                           
1
كممة اإلثبات تجمع كؿ عناصر التحقيؽ، كبالتالي يصدؽ القكؿ بأف اإلثبات ىك التنقيب عف الدليؿ كتقديمو كتقديره  - 

جة النيائية المتحصمة مف مراحؿ اإلثبات المختمفة، الستخبلص السند القانكني لمفصؿ في الدعكل، أٌما الدليؿ فيك النتي
 بمعنى ىك ثمرة اإلثبات، مف ذلؾ يظير أف مفيـك اإلثبات أكسع مف أف ينحصر في كممة الدليؿ.

أكاديمية تصدر عف ، "المفيـك العممي كالتطبيقي لمدليؿ الجنائي المادم"، مجمة مركز بحكث الشرطة، أحمد أبو القاسم
 .152، ص 2005العدد السابع كالعشريف، يناير  ،اىرة، القلؤلمفمبارؾ 
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عميو ك  لذلؾ النظاـ، نتائج صحيحة إال إذا تكافر لدل المقـك تصكرا كاضحاإلى  يمكف أف يصؿ
 .فومف الكاجب ليتسنى فيـ طبيعة ىذا النكع مف األدلة ال بد مف تناكؿ تعريك  فانو

 لكترونيتعريف الدليل اإل  أوال:
يرجع ذلؾ ك  ليؿ اإللكتركني،عدة تعاريؼ مختمفة لمد (1)قدـ الباحثيف في المجاؿ القانكني

أك  كؿ بيانات يمكف إعدادىا» البعض بأنو  وعرففيالعمـ الذم ينتمي إليو ىذا الدليؿ،  لمكضكع
الدليؿ "أنو بىناؾ مف يعرفو ك  (2)«ا تخزينيا في شكؿ رقمي بحيث تمكف الحاسكب مف أنجاز ميمة م

كيربائية ممكف أك  نبضات مغناطيسيةأك  ىك يككف في شكؿ مجاالتك  المأخكذ مف أجيزة الكمبيكتر
ىي مككف رقمي لتقديـ معمكمات في ك  تكنكلكجيا خاصةك  تطبيقاتك  تحميميا باستخداـ برامجك  تجميعيا

ذلؾ مف اجؿ ك  الرسـكك  األشكاؿك  ألصكاتاأك  الصكرأك  أشكاؿ متنكعة مثؿ النصكص المكتكبة
 . "اعتماده أماـ أجيزة تطبيؽ القانكف

ستيعاب ىذا النكع المستحدث إ لكتركنيالتعريفات التي جاءت بشاف الدليؿ اإل حاكلت مجمؿ
التي تتمثؿ ك  ،اإلشاراتمف الدليؿ عمى الرغـ مف ارتباطو بالعالـ االفتراضي إال أف ىناؾ بعض 

 في:

، فقد عد (3)لكتركنيعريفات السابقة مزجت مفيـك البرنامج بمفيـك الدليؿ اإلإٌف بعض الت  -
تخزينيا بشكؿ رقمي كما لك كانت محممة عمى أك  بأنو كؿ معمكمة يتـ إعدادىا لكتركنيالدليؿ إل

                                                           
1  - Compagnie Nationale des experts de justice en Informatique et Techniques Associées 

CNEJITA, La preuve numérique à l’épreuve du litige, colloque du 13 Avril 2010 à la première 
chambre de la cour d’appel de Paris, p 9. 

2
، الدليؿ اإللكتركني في جرائـ المعمكماتية، ص خالد ممدوح ابراىيم .29عائشة بف قارة مصطفى، مرجع سابؽ، ص  - 

تـ  . khaledMamdouh/posts/79345http://kenanaonline.com/users/المكقع اإللكتركني التالي:محمكؿ مف ، 01
 .14/05/2016االطبلع عميو يـك 

3
إال انو عمى الرغـ مف أف كبل المككنيف يتفقاف في خصكصية االلتصاؽ بمفيـك تقني المعمكمات مف حيث تككينيما، ألنيما عبارة  - 

كؿ الرقمي. الف المعمكمات داخؿ نظاـ المعالجة يظيراف في الشك  عف آثار معمكماتية رقمية تستخدـ الشبكة المعمكماتية أك األنترنت
اآللية سكاء كانت نصكص أك أحرؼ أك أرقاـ أك أصكات أك صكر أك فيديك أك برامج تتحكؿ إلى طبيعة رقمية حيث ترتكز تكنكلكجيا 

 اإلعداد قكامو الرقماف الصفر تحكيمو إلى نظاـ ثنائي في تمثيؿك  المعمكماتية عمى تقنية الترقيـ التي تقـك  بترجمة أم مستند معمكماتي
برنامج الحاسب اآللي يكمف في الكظيفة التي يؤدييا كؿ كاحد منيما، فيذا األخير لو دكر ك  الكاحد، إال أف الفرؽ بيف الدليؿ اإللكتركنيك 

ليؿ الجزائي اإللكتركني في القياـ بمختمؼ العمميات التي يحتكييا نظاـ المعالجة اآللية، عف طريؽ مجمكعة مف األكامر بذلؾ، أما الد
ممدوح عبد الحميد  نسبتيا إلى مرتكبييا.ك  دكر أساسي في معرفة كيفية حدكث جرائـ تقنية المعمكمات بيدؼ إثباتياك  فمو أىمية كبرل
كؿ تحقيؽ الجرائـ عمى الحاسكب، كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي األكؿ حك  في بحث  tcp/ip، استخداـ بركتكككؿ عبد المطمب

 .7، ص 2003نيساف  28- 26  ، المنعقد في الفترةاألمنية لمعمميات اإللكتركنية،  دبي، اإلمارات العربية المتحدةك  الجكانب القانكنية

http://kenanaonline.com/users/khaledMamdouh/posts/79345


 اندنيم اإلنكتروني   انباب األول
 

35 

 

إلى  التي تؤدم عند تنفيذىا في النظاـ المعالجة اآلليةك  كسيط معيف يمكف قراءتو عف طريؽ اآللة
إال أنو ال ننفي كجكد .(1)مثؿ ىذا التعريؼ يتفؽ مع مفيـك البرنامج المعمكماتيك  فة ما،إنجاز كظي

 X tree)مثؿ: برنامج معالجة الممفات مثؿ:  لكتركنيبرامج خاصة تساىـ استخبلص الدليؿ اإل

pro gold)( (2)، كبرنامج النسخ مثؿ
lap link بؿ أكثر مف ذلؾ قد تعد بعض البرامج لكحدىا ،)

 (.asylumا مثؿ برنامج االختراؽ )إلكتركنيدليبل 

ة في تمؾ التي يتـ استخراجيا مف لكتركنيكما حصرت بعض التعريفات السابقة األدلة اإل -
ة، فيي كما يمكف أف تستمد لكتركنيدائرة األدلة اإلإلى  ال شؾ أف ذلؾ فيو إضافةك  الحاسكب اآللي،

 .(3)ية كسيمة تقنية أخرلمف الحاسب اآللي، فمف الممكف أف يحصؿ عمييا مف أ

تشير مقدمات التعامؿ معو بككنو يعبر عف تجاكب متكامؿ يتطكر  لكتركنياف الدليؿ اإل
 ،ما يمكف الحصكؿ عميو بطريؽ الطابعةإلى  بسرعة كبيرة جدا، فبعد أف كاف الدليؿ الصامت يشير

اقتضى أف يككف لو .. الخ، فإف التطكر .كىك ما يسمى بمخرجات الحاسكب مثاؿ الكثائؽ كالصكر
، فيك المعمكمات ذات (4)منطؽ آخر يعبر عنو المظير التقني المعمكماتي المتسـ بالحركة كالذكاء

 المنقكلة في صكرة رقمية، كيمكف االعتماد عمييا أماـ المحكمة.أك  المخزنةأك  القيمة المحتممة
ات الجرائـ المعمكماتية ال يقتصر دكره في إثب في المسائؿ الجزائية لكتركنيإٌف الدليؿ اإل

 التحرش الجنسي بؿ يتعداهك  كاستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحة، ،كسرقة الممكية الفكرية ،فحسب
االختطاؼ التي تستخدـ فييا التكنكلكجيا ،جرائـ القتؿ،تجار بالمخدراتالجرائـ التقميدية كاإلإلى 

                                                                                                                                                                                     

 مدل حجيتو في اإلثبات الجزائي في القانكف الجزائرم"، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصاديةك  ، "الدليؿ اإللكتركنيرشيدة بوكر
 .307،305، ص2011، العدد الثاني، 27المجمد  دمشؽ،تصدر عف  كمية الحقكؽ جامعة  القانكنية،ك 
نظـ المعمكمات قانكف البرنامجيات دراسة متعمقة في األحكاـ ك  مكسكعة قانكف الكمبيكتر ،فاروق عمي الحفناوي - 1

 .79ص، 2003القانكنية ببرمجيات الكمبيكتر، الكتاب األكؿ، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 
 .32، 31، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2

3
غيرىا مف األجيزة التي تعتمد المعالجة اآللية ك  المساعد الرقمي الشخصيك  البطاقات الذكيةك  كالياتؼ المحمكؿ - 

 لممعمكمات يمكف أف تككف مصدرا لمدليؿ اإللكتركني. 
التجارية لممجتمع المعمكماتي، ك  المعامبلت المدنيةك  ئؿ الجنائية، األدلة اإللكتركنية في المسافتحي محمد أنور عزت - 4

 .635مرجع سابؽ، ص
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حيث يعتقد المجرمكف  ،(1)مف كالمحققيفالرقمية كأداة لتسييؿ التنفيذ بغرض التستر عف أعيف األ
  .مما يجعميـ يشعركف باألماف ،أف ىذه البيئة منفصمة تماما عف العالـ المادم

 ليس عمى صكرة كاحدة لكتركنيالدليؿ اإليمكف إستنتاج أف  بعد المبلحظات التي تـ عرضيا
نما لو خصكصية التنكع نظراك   ،مع الكاقعة اإلجرامية كرة تكافقوما تتنكع بو طبيعتو مف ضر إلى  ا 
مف جية الفقياء، يمكف أف يككف محؿ  لكتركنيبطبيعة الحاؿ فإف أم محاكلة لتقسيـ الدليؿ اإلك 

 ذلؾ سببو التطكر المستمر الذم يطرأ عمى البيئة الرقمية التي يعيش فييا الدليؿ،ك  جدؿ فقيي،
لـ ك  االفتراضي ال يزاؿ في بدايتوالسيما أف العالـ ك  ىك ما يجعمو مف األدلة المتطكرة بطبيعتيا،ك 

 منتياه.إلى  يصؿ بعد

 لكترونيثانيا: طبيعة الدليل اإل 
مقارنة ة لكتركنيتحديد طبيعة األدلة اإلبخصكص المكاقؼ الفقيية يعرض فيما يمي أىـ 

 ائية بصفة عامة: ز األدلة الجب
إال مرحمة متقدمة مف  ة ما ىيلكتركنياإل ةيرل أنصار ىذا االتجاه أف األدل -االتجاه األكؿ  

يمكف إدراكيا بإحدل الحكاس الطبيعية لئلنساف إذا ما كانت عمى شكؿ  األدلة المادية المممكسة
ة في لكتركنيفاألدلة اإل، لكتركنيباعتباره مصدر الدليؿ اإل، مطبكعات مستخرجة مف الحاسكب

 بصمات األصابعك  محةالقيمة عف اآلثار األسك  منظكر ىذا االتجاه ال تختمؼ مف حيث المفيـك
 .2غيرىا مف األدلة العمميةك  (DNAالبصمة الكراثية )ك 

ة نكع متميز مف لكتركنيالقكؿ بأف األدلة اإلإلى  ،يذىب أنصار ىذا االتجاه -االتجاه الثاني
 ،القانكنية زائيةليا مف المكاصفات ما يؤىميا لتقـك كإضافة جديدة ألنكاع األدلة الجك  كسائؿ اإلثبات

ة تتمتع لكتركنيالصكاب ألف األدلة اإلإلى  كالمادية. يميؿ ىذا االتجاه اكثر ،القكلية ،الفنية
ائية األخرل سكاء مف حيث البيئة التي تنبعث ز بخصائص جعمتيا متميزة عف غيرىا مف األدلة الج

                                                           
  .23، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 1
2

 .39، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 
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مف حيث الشخص القائـ عمى جمعو حيث يشترط فيو عمى األقؿ أف يككف ممما بتقنية أك  منيا
 . (1) ماتالمعمك 

ػاضفرعػاضثاظي

  أقسام الدليل اإللترووي 
التطكر السريع الطارئ عميو مما يزيد مف صعكبة جمعو، ك  نظرا لحداثة الدليؿ اإللكتركني

المقارنة بيف الدليؿ اإللكتركني  أساساف نجد الفقو الجنائي لـ يدرس تقسيماتو دراسة متعمقة. 
 لكتركني مف حيث نسبتو إلى مصدره.كالدليؿ المادم، ىك شكؿ كتقسيـ الدليؿ اإل

 أوال: تقسيمات الدليل االلكتروني
 اختمفت المحاكالت الفقيية في تقسيـ الدليؿ اإللكتركني، فقسـ الدليؿ اإللكتركني كما يمي:

 شبكاتيا.ك  األدلة اإللكتركنية الخاصة بأجيزة الكمبيكتر -

بيف أجيزة الشبكة العالمية  األدلة اإللكتركنية الخاصة ببركتكككالت تبادؿ المعمكمات -
 لممعمكمات.

 .(2)األدلة اإللكتركنية الخاصة بالشبكة العالمية لممعمكمات -

 كما كجد ىناؾ تقسيـ آخر لؤلدلة اإللكتركنية:
كسيمة إثبات، يمكف إجمالو ك  أدلة لـ تعد لتككفك  أدلة إلكتركنية أعدت لتككف كسيمة إثبات -
 فيما يمي:

o تعتبر ىذه السجبلت مف مخرجات ، ك بكاسطة الجياز تمقائيا السجبلت التي تـ أنشاؤىا
 .لـ يساىـ اإلنساف في إنشائياك  الجياز
o ىي تمؾ ، ك جزء تـ إنشاؤه بكاسطة الجيازك  السجبلت التي جزء منيا تـ حفظو باإلدخاؿ

 .معالجتيا مف خبلؿ برنامج خاصك  البيانات التي تـ إدخاليا
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كف كسيمة إثبات فيي تمؾ األدلة التي تنشأ دكف إرادة األدلة اإللكتركنية التي لـ تعد لتك -
يسمى ىذا النكع مف األدلة ، ك الشخص بمعنى أنيا أم أثر يتركو دكف أف يككف راغبا في كجكدىا

بالبصمة الرقمية أك اآلثار المعمكماتية لمرقمية كىي تتجسد في اآلثار التي يتركيا مستخدـ النظاـ 
كافة االتصاالت التي تمت مف ك  المرسمة منو أك التي يستقبميا المعمكماتي بسبب تسجيؿ الرسائؿ

الكاقع أف ىذا النكع مف األدلة لـ يعد أساسا لمحفظ ك  ،شبكة االتصاالتك  خبلؿ النظاـ المعمكماتى
لك بعد فترة ك  مف طرؼ مف صدر عنو غير أف الكسائؿ التقنية الخاصة تمكف مف ضبط ىذه األدلة

كذا ك  ت التي عبر المنظكمة المعمكماتية المرتبة بشبكة االتصاالتزمنية مف نشكئيا فاالتصاال
 المرسبلت الصادر عف الشخص أك التي يتمقاىا يمكف ضبطيا بكاسطة تقنية خاصة بذلؾ.

تبدك أىمية التمييز بيف ىذيف النكعيف في ككف أف النكع األكؿ مف األدلة اإللكتركنية قد أعد سمفا 
ىك ك  لذلؾ فإف عادة ما يعمد إلى حفظو لبلحتجاج بو الحقا ،التي يتضمنياككسيمة إلثبات بعض الكقائع 

بينما النكع الثاني مف األدلة الرقمية فمككنو  ،ما يقمؿ مف إمكانية فقدانو كما يككف مف السيؿ الحصكؿ عميو
لـ يعد أصبل ليككف أثرا لمف صدر عنو لذا فيك في الغالب ما يتضمف معمكمات تفيد في الكشؼ عف 

ىك عمى ك  التعقيد،ك  يككف الحصكؿ عميو باتباع تقنيات خاصة ال تخمك مف الصعكبةك  مرتكبيا،ك  لجريمةا
 .(1)العكس مف النكع األكؿ، إذ لـ يعد ليحفظ مما يجعمو عرضة لمفقداف بسيكلة

 ثانيا: أشكال الدليل اإللكتروني
ذ إشكاؿ المخرجات، إضافة إلى ىذا التقسيمات تـ تحديد أشكاؿ الدليؿ اإللكتركني حسب أ

 صكر: ك  أشكاؿ لو عدة
في العادة تقدـ ، ك ىي عبارة عف تجسد الحقائؽ المرئية حكؿ الجريمةك  :الصورة الرقمية - أ

الصكرة ك  ،(2)الصكرة في شكؿ كرقي أك في شكؿ مرئي باستخداـ الشاشة المرئية
إلى دليميف ىما: تمثؿ تكنكلكجيا بديمة لمصكرة التقميدية، يقسـ الدليؿ الرقمي  (3)الرقمية

                                                           

القانكف، ك  ، الدليؿ الرقمي في اإلثبات الجنائي، كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتيةطارق محمد الجممي - 1
 ، محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي: 29/10/2009-28رة المنعقد في الفت

dz.com/forum/threads/5952/-http://www.droit.  :  .14/05/2016تـ االطبلع عميو يـك
 .آللي عمى الشاشة الخاصة بويتمثؿ ىذا الشكؿ في عرض البيانات المعالجة أليا بكاسطة الحاسب ا -2
 .يستخدـ في ذلؾ الطابعاتك  مخرجات ذات طبيعة كرقية يسجؿ فييا المعمكمات عمى الكرؽ -3
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كذلؾ المستمسكات البيانية التي ك  ىك البنكد العينية أك الحسيةك  الدليؿ الرقمي األصمي
المحرر اإللكتركني األصمي، فيك بيانات  حجزىا،ك  تتعمؽ بيذه البنكد عند اإلمساؾ بيا

 يرسميا عف طريؽ كسيط إلكتركني فيترجميا الكسيط كفؽ برنامج معيفك  يدخميا المزكد
يمكنو ك  رىا إلى المتمقي الذم يمكنو استخراجيا باالستعانة بكسيط إلكتركني أخريمر ك 

ظيارىا عمى صكرة اإلدخاؿ،ك  قراءتيا بذات البرنامج ىك ك  الدليؿ اإللكتركني المكرر ا 
استنساخ رقمي دقيؽ لجميع المستمسكات البيانية التي تحتكييا البند العيني األصمي 

طبؽ ك  كرة المأخكذة عف الدليؿ الرقمي فيي صكرة دقيقةالمحرر الرسمي المكرر أك الص
 .المستقمة عف البنكد العينية األصميةك  األصؿ لممعمكمات الكاردة في الكثائؽ البيانية

تخزينيا بكاسطة اآللة ك  ىي التسجيبلت التي يتـ ضبطياك  :التسجيالت الصوتية -ب
 .األنترنتتشمؿ المحادثات الصكتية عمى ، ك الرقمية

: كتشمؿ النصكص التي يتـ كتابتيا بكاسطة اآللة الرقمية كمنيا لنصوص المكتوبةا - ج
 .البيانات المسجمة بأجيزة الحاسب اآلليك  الرسائؿ عبر البريد اإللكتركني

فإف الدليؿ اإللكتركني يمكف أف يأخذ  2002ككفقا لما قررتو كزارة العدؿ األمريكية سنة  
 األشكاؿ التالية: 

 المحفكظة مثؿ البريد إلكتركنيك  ىي الكثائؽ المكتكبةك  حفكظة في الحاسكبالسجبلت الم -
رساؿ غرؼ المحادثة عمى األنترنتك  ممفات برامج معالجة الكمماتك   .1ا 

لـ يممسيا  تعتبر مخرجات برامج الحاسكبك  السجبلت التي تـ إنشاؤىا بكاسطة الحاسكب -
 اإلنساف.
جزء أخر تـ إنشاؤه بكاسطة الحاسكب بعد ، ك خاؿالسجبلت التي جزء منيا تـ حفظو باإلد -

معالجة ك  ىي السجبلت التي تجمع بيف التدخؿ اإلنسانيك  ،(2)معالجتيا مف خبلؿ برامج معينة
طمب مف الكمبيكتر أف يقـك بمعالجتيا تكصبل إلى ك  الكمبيكتر، كما لك ادخؿ متيـ بيانات معينة

مف الضرائب فيقـك بتسجيؿ بيانات غير صحيحة  نتائج يسمح بيا البرنامج المستخدـ، كمف يتيرب
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أكراؽ العمؿ  ،كمف أمثمتيا ،(1)ربحو طالبا مف الكمبيكتر حساب الضريبة المستحقةك  عف دخمو
مف تـ تمت ، ك Excelالمالية التي تحتكم عمى مدخبلت تـ تقميميا إلى برامج أكراؽ لعمؿ مثؿ 

 .(2)معالجتيا بإجراء العمميات الحسابية عمييا
ىذا التقسيـ ىك نفسو الذم أخذ بو القضاء األمريكي، فسجبلت الحاسكب المقبكلة استثناء  اف

أماـ القضاء األمريكي إذا كانت معدة في ىيئة نصكص تتخذ أحد ىذه األشكاؿ: سجبلت 
الفرؽ بينيما يتكقؼ عمى ما إذا كاف الشخص ك  سجبلت الحاسكب المخزنة،ك  الحاسكب المتكالدة،
محتكيات ىذه السجبلت أم مصدرىا، فسجبلت الحاسكب المخزنة تشير إلى أك اآللة تنشئ 

ف صارت في شكؿ ك  حدثك  الكثائؽ التي تحتكم عمى كتابات شخص أك بعض األشخاص ا 
ىي ك  إلكتركني، مثؿ رسائؿ البريد. أما سجبلت الحاسكب المتكالدة، فالكمبيكتر ىك الذم يصدرىا،

لـ تمسيا األيدم البشرية مثؿ سجبلت الدخكؿ عمى  تحتكم عمى مخرجات برامج الحاسكب التي
، فيذه السجبلت ال تحتكم عمى بيانات بشرية، فيي مجرد األنترنتمصدرىا مزكد خدمة ك األنترنت 

 .(3)مخرجات كاف ال بد مف كجكد مدخبلت ليا ممثمة في لكغارتمات البرمجة
بالضركرة انو ليس ىناؾ كسيمة تجدر اإلشارة إلى أف ىذا التنكع في الدليؿ اإللكتركني يفيد 

نما تتعدد ىذه الكسائؿ،ك  كحيدة لمحصكؿ عميو، في كؿ األحكاؿ يظؿ الدليؿ المستمد منو رقميا، ك  ا 
ف اتخذ ىيئة أخرل، ففي ىذه الحالةك  حتى ف اعترؼ القانكف بذلؾ فانو يككف مؤسسا عمى طابع ك  ا  ا 

نو يجب اتخاذ مسمؾ االفتراض مف ىذا الدليؿ، فاك  لكي يحدث تكاصؿ بيف القانكفك  افتراضي،
 .(4)حيث اعتباره دليبل أصميا
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 المطلب الثاي 
ػخصائصػاضدضغلػاإلضصتروظي

الدليؿ اإللكتركني ىك الدليؿ المأخكذ مف أجيزة الرقمية، كىك يككف في شكؿ نبضات 
مغناطيسية أك كيربائية مف الممكف تجميعيا كتحميميا باستخداـ برامج كتطبيقات كتكنكلكجيا 
خاصة، كىك مككف رقمي لتقديـ المعمكمات في أشكاؿ متنكعة مثؿ النصكص المكتكبة أك الصكر 

، كذلؾ مف أجؿ اعتماده أماـ أجيزة إنفاذ كتطبيؽ القانكف.  أك األصكات كاألشكاؿ كالرسـك
تقـك خصائص الدليؿ اإللكتركني عمى مدل ارتباطو بالبيئة التي يحي فييا، كىي البيئة  

لمتطٌكرة بطبيعتيا، فيي تشمؿ عمى أنكاع متعددة مف البيانات الرقمية التي تصمح االفتراضية ا
منفردة أك مجتمعة لكي تككف دليبل لئلدانة أك البراءة، كانعكس ىذا عمى طبيعة ىذا الدليؿ فأصبح 

أىـ ىذه ندرج في ىاذيف الفرعيف يتصؼ بعدة خصائص جعمتو يتميز عف الدليؿ التقميدم، 
 الخصائص:

ػعػاألولاضفر
ػاضخصائصػاضطتطضقظػبطبغطته

 دليل عممي أوال: 

الدليؿ العممي يخضع لقاعدة لزـك تجاكبو مع الحقيقة كاممة كفقا لقاعدة أف القانكف مسعاه  
العدالة أما العمـ مسعاه الحقيقة، لو منطؽ ال يجب أف يخرج عنو إذ يستبعد تعارضو مع القكاعد 

ني يتميز بذات الطبيعة، حيث ال يجب أف يخرج ىذا النكع مف الدليؿ اإللكترك ك  العممية السميمة،
اٌل فقد معناه  .(1)األدلة عٌما تكصؿ إليو العمـ الرقمي كا 

إف الدليؿ اإللكتركني يحتاج إلى بيئتو التقنية التي يتككف فييا مف بيانات كمعمكمات ذات 
راكيا االستعانة بأجيزة ىيئة إلكتركنية غير مممكسة ال تدرؾ بالحكاس العادية، بؿ يتطمب إد

كمعدات، كأدكات الحاسبات اآللية. كاستخداـ نظـ برامجية حاسكبية، فيك يحتاج إلى بيئتو التقنية 
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التي يتككف فييا لككنو مف طبيعة تقنية المعمكمات، كألجؿ ذلؾ فإف ما ينطبؽ عمى الدليؿ العممي 
 .1ينطبؽ عمى الدليؿ اإللكتركني

 طبيعة تقنية ذوثانيا: 

كبيف البيئة  ،الطبيعة التقنية لمدليؿ تقتضى اف يككف ىناؾ تكافؽ بيف الدليؿ المرصكد إفٌ 
أك اعترافا مكتكبا أك ماال في جريمة  ،التي يعيش فييا فبل تنتج التقنية سكينا يتـ بو اكتشاؼ القاتؿ

ية تعامميا نما ما تنتجو التقنية ىك نبضات رقمية تشكؿ قيمتيا في إمكانا  ك  أك بصمة أصبع ،الركشة
نا نقرر كمثؿ ىذا األمر يجعم ،مع القطع الصمبة التي تشكؿ الحاسكب عمى أية شاكمة يككف عمييا

ي يجب أف إلكتركنيككف ىناؾ دليؿ أنو لكي ك  ي خارج بيتو التقنيةلكتركنانو ال كجكد لمدليؿ اإل
المعمكماتية ممثمة في يككف مستكحا أك مستنبطا مف البيئة الرقمية أك التقنية كىي في إطار جرائـ 

الشبكات التي يتـ تداكؿ ك  المضيفاتك  الخكادـك  ىك العالـ الكامف في الحاسكبك  العمـ االفتراضي
 .الحركة فيو عبرىا

نتيجة لمطبيعة التقنية لمدليؿ اإللكتركني فإنو اكتسب مميزات عف الدليؿ المادم مف حيث 
ليا نفس القيمة ك  اإللكتركنية مطابقة لؤلصؿبحيث يمكف استخراج نسخ مف األدلة  ،قابميتو لمنسخ

ىذه الخاصية ال تتكافر في أنكاع األدلة األخرل مما يشكؿ ضمانة شديدة الفعالية لمحفاظ ، ك العممية
باإلضافة إلى إمكانية تحديد ما إذا كاف الدليؿ الرقمي قد  ،التغييرك  التمؼك  عمى الدليؿ ضد الفقد
 . (2)التطبيقات الصحيحةك  ة مقارنتو باألصؿ باستخداـ البرامجذلؾ إلمكانيك  العبث بو أك تعديمو

 طبيعة رقمية ثنائيةذو ثالثا: 

نما لو خصية االلتصاؽ بمفيـك تكنكلكجيا ك  الدليؿ اإللكتركني ليس عمى ىيئة كاحدة، ا 
 المعمكمات مف حيث تككينو، إذ يتككف مف تعداد غير محدكد ألرقاـ ثنائية مكحدة في الصفر

التي تتميز بعدـ تشابييا فيما بينيا عمى الرغـ مف كحدة الرقـ الثنائي الذم تتككف منو، ك ، الكاحدك 
نما ىي مجمكعة مف األرقاـ ك  فالكتابة مثبل في العالـ الرقمي ليس ليا كجكد مادم في شكؿ كرقي ا 

كف التي ترجع إلى أصؿ كاحد ىك الرقـ الثنائي المشار إليو، فأم شيء في العالـ االفتراضي يتك
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 ىما في تككينيما الحقيقي عبارة عف نبضات متكاصمة اإليقاع تستمد حيكيتياك  الكاحدك  مف الصفر
 .(1)المكضكعك  أما تككيف معطياتو فإنيا تختمؼ مف حيث الحجـ، ك تفاعميا مف الطاقةك 

ػاضفرعػاضثاظي
 اضخصائصػاضطتطضقظػبطروظته

 دليل قابل لمنسخ :أوال 

كىذه ( 2)اإللكتركنية مطابقة لؤلصؿ كليا نفس القيمة العمميةيمكف استخراج نسخ مف األدلة  
الخاصية ال تتكافر في أنكاع األدلة األخرل التقميدية، مما يشكؿ ضمانة شديدة الفعالية لمحفاظ 

باإلضافة إلى  3عمى الدليؿ ضد الفقد كالتمؼ كالتغيير عف طريؽ النسخ طبؽ األصؿ مف الدليؿ
لدليؿ اإللكتركني قد تـ العبث بو أك تعديمو كذلؾ إلمكانية مقارنتو إمكانية تحديد ما إذا كاف ا

 التطبيقات الصحيحة. ك  باألصؿ باستخداـ البرامج

 دليل سيل اإلخفاء: ثانيا

مسألة أخرل ذات عبلقة بمسألة التطكير  قابمويقد  إف التخمص مف الدليؿ اإللكتركني
اإللكتركني نتيجة لمركنتو كضعفو، فإنو يسيؿ المستمر في تكنكلكجيا المعمكمات، كىي أف الدليؿ 

 .(4)فقدانو أك إتبلفو بالتالي يمكف التخمص منو بشكؿ آخر غير الحذؼ أك اإللغاء

 دليل متنوع ومتطّور: ثالثا
بحيث  ،أنكاع البيانات الرقمية الممكف تداكليا رقمياك  كافة أشكاؿاإللكتركني يشمؿ الدليؿ 

تتصؿ بالضحية عمى النحك الذم يحقؽ ىذه ك  ة مف نكع خاصبيف الجريمة رابطك  يككف بينيا
بيف الجاني، كتعنى ىذه الخاصية أنو عمى الرغـ مف أف الدليؿ اإللكتركني في ك  الرابطة بينيا

                                                           

 .311ص، مرجع سابؽ، رشيدة بوكر - 1
حيث سمح بعرض  مف القسـ الرابع مف قانكف التحقيؽ الجنائي، 39المادة في نص المشرع البمجيكي  جاء بوىذا ما  -3

 لية لمبيانات عمى الجيات القضائية.نسخ مخزنة في نظـ المعالجة اآل
-Code d’instruction criminelle Belge ,in ; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1808111730&table_name=loi.. 
3

 .36، مرجع سابؽ ص عائشة بن قارة مصطفى - 

التجارية لممجتمع المعمكماتي، ك  المعامبلت المدنيةك  ة في المسائؿ الجنائية، األدلة اإللكتركنيفتحي محمد أنور عزت -4
 .653مرجع سابؽ، ص 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1808111730&table_name=loi
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الرقمية إال أنو مع ذلؾ يتخذ أشكاال مختمفة يمكف أف يظير ك  أساسو متحد التككيف بمغة الحكسبة
ءة مف خبلؿ ضبط مصدر الدليؿ كما ىك الشأف حاؿ المراقبة كأف يككف بيانات غير مقرك  ،عمييا

كقد يككف بيانات مفيكمة كما لك كاف كثيقة معدة بنظاـ  ،الخكادـك  الممقماتك  عبر الشبكات
كما مف الممكف أف يككف صكرة ثابتة أك متحركة معدة بنظاـ التسجيؿ السمعي  ،المعالجة اآللية

ىذا التنكع إنما ، ك قد يككف أيضا مرتبطا بالتشفير، ك إلكتركنيأك يككف مخزنا في البريد  (1)البصرم
يعد عف أتساع قاعدة الدليؿ الرقمي بحيث يمكنو بيذه الصكر أف يشمؿ أنكاعا متعددة مف البيانات 

  .الرقمية التي تصمح منفردة أك مجتمعة الف تككف دليبل باإلدانة أك البراءة
نظرا الرتباطو  ،طكرا فيي خاصية تكاد تككف تمقائيةأما عف ككف الدليؿ اإللكتركني دليبل مت

العالـ االفتراضي الذات ال يزاالف في ك  بالطبيعة التي تتمتع بيا حركة التصاؿ عبر األنترنت 
 .(2)لف يككف مف السيؿ احتكاؤىماك  لـ يصبل بعد إلى منتاىاك  بداياتيما

الكقت، حيث يمكنو أف  يحمميا في ذاتك  الدليؿ اإللكتركني يرصد معمكمات عف الجاني
بعض األمكر الشخصية عنو، لذا فاف ك  سمككياتوك  يسجؿ تحركات الفرد، كما أنو يسجؿ عاداتو

 .(3)البحث قد يجد غايتو بسيكلة أيسر مف الدليؿ المادم

                                                           

1  - Jacques FRANCILLION, «  Les crimes informatiques et d’autre crimes dans le domaine de la 

technologie informatique en France », RIDP, v 64, 1
er
 et 2eme trim, 1993, p 309. 

 .132 ص، مرجع سابؽ، سعيداني نعيم - 2
 .36، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 3
 



 اندنيم اإلنكتروني   انباب األول
 

45 

 

 الفصل الثاني
 لكترونيجمع الدليل اإل  إجراءات

نكع  ،كاسطة نظاـ المعالجة اآلليةكبة بالجرائـ المرت مف نكعاف األخيرة اآلكنةفي ـ العال يشيد
مثؿ استخدامو في  :ة ككسيمة مساعدة الرتكاب الجريمةلياألمف الجرائـ يستخدـ فيو نظاـ المعالجة 

ال عبلقة لو بالكسط االفتراضي إال مف حيث الكسيمة، كذلؾ  تيريب المخدرات،أك  تبييض األمكاؿ
إلخفاء معالميا، كالمراسبلت التي أك  الجريمة،الرتكاب  قد يستعمؿ نظاـ المعالجة اإللية لمتمييد

يطمب منو إخفاء معالـ أك  معمكمات عف جريمة ينكياف ارتكابيا تتضمفك  يبعث بيا الجاني لشريكو
ىذه الجريمة، فتمؾ المراسمة تصمح كدليؿ إثبات ليذه الجريمة حاؿ كقكعيا رغـ أنيا لـ ترتكب ضد 

ىذا النكع مف  جرائـ االعتداء عمى نظـ المعالجة اآللية:ك  ،(1)ال بكاسطتوك  اآلليةنظاـ المعالجة 
فييا  لكتركنيالتي يككف الدليؿ اإلك  الجرائـ ىك ما يمكف تسميتو بجرائـ المعمكماتية بالمعنى الدقيؽ

 ىك الدليؿ األفضؿ إلثباتيا.

 اف خصائصو كأقسامو جعمت منو أال ،الجرائـالنكعيف مف إلثبات  لكتركنيالدليؿ اإليصمح 
األفضؿ إلثبات الجرائـ المعمكماتية، حيث أىمية ىذا النكع مف األدلة بالنسبة ليذا النكع مف الجرائـ 

 .تظير عند صعكبة إثبات كقكعيا
التقميدية في بيئة تكنكلكجيا  جراءاتدكر بعض اإليبقى  لكتركنيذاتية الدليؿ اإلأماـ 
التي  جراءاتاإل جب مجمكعة أخرل مفضئيؿ مما إستك  -الشيادة مثبلأك  كالمعاينة-المعمكمات 
 . ا الدليؿتبلءـ كطبيعة ىذيمكنيا أف ت

التقميدية لجمع الدليؿ  جراءاتاإل ،مبحثيفإلى  عمى ىذا قسـ الفصؿبناءا 
 )المبحث الثاني(.لكتركنيالحديثة لجمع الدليؿ اإل جراءات، اإل)المبحث األكؿ(لكتركنياإل

                                                           

 .313، مرجع سابؽ، ص رشيدة بوكر - 1
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 المبحث األول
 لكترونيمع الدليل اإل التقميدية لج جراءاتاإل

أف الحؽ مكضكع التقاضي يتجرد مف كؿ قيمة إذا لـ يقـ الدليؿ عمى الكاقعة التي يستند 
 الذم يستنتج باتباع كسائؿ اإلثبات المختمفة. إلييا، فالدليؿ ىك عصب الكاقعة

قامتيا أماـ القضك الحقيقة  إلظياريقصد باإلثبات، القكاعد المتعمقة بالبحث عف األدلة   اءا 
أك  تحقؽ حالة اليقيف لدل القضاء إلدانة المتيـ،ك  األدلة تؤكد كقكع الجريمة،فتقديرىا مف جانبو ك 

  . ترجح حالة الشؾ لديو فيقضي بالبراءة

يقسـ ىذا ، اإلثبات إجراءاتيحتاج الستخبلصو اتباع  األدلةمثؿ باقي  لكتركنياف الدليؿ اإل
 التحقيؽ الشخصية. إجراءاتالثاني ك  التحقيؽ المادية، إجراءاتيتضمف  األكؿمطمبيف، إلى  المبحث

 المطلب األول
 المادية  رجواااتاإل 

تتبع الستنتاج  ذات طبيعة مادية تنـ بنتائج مادية مممكسة إجراءاتيتناكؿ ىذا المطمب ثبلث 
 التي سيتـ دراستيا في الفركع التالية:كىي ، لكتركنيالدليؿ اإل

ػاضفرعػاألول
ػاضططاغظظ

محؿ الكاقعة إلى  التحقيؽ تتطمب سرعة االنتقاؿ إجراءاتإجراء مف ( 1)لمعاينةتعتبر ا 
إلى  إثبات كقكعيا كنسبتيافي اإلجرامية لمباشرتيا كذلؾ إلثبات حالتو كضبط األشياء التي تفيد 

                                                           
المعاينة بأنيا "اإلجراء الذم يتضمف كصؼ مكاف الحادث بما فيو مف أشياء كأشخاص، كالفحص الدقيؽ لكافة  تعرف - 1

الجاني بالمكاف، كالتي تشير إلى شخصيتو كشركائو كما قد يفيد في إثبات ارتكاب  المحتكيات بيدؼ كشؼ مخمفات كآثار
الجريمة كتكضيح قدرا مف االستنتاجات المنطقية تشكؿ في حد ذاتيا األساس الذم تقاـ عميو عممية التحقيؽ كالبحث التالية 

ئـ الحاسكب كاألنترنت، رسالة الماجستير ائي الفني في الجراز ، ميارات التحقيؽ الجمحمد بن نصير محمد السرحاني « .
 .100، ص 2004الرياض،  ،في عمـك الشرطة، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية
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 .(1) فاعميا

 لكترونيأوال: دور المعاينة في استنتاج الدليل اإل 
رائـ التقميدية حيث تساىـ في تصكير كيفية كقكع تعد المعاينة ذات أىمية بالغة في الج

ف دكرىا أ إالالجريمة كظركؼ مبلبسات ارتكابيا كما تكفر األدلة المادية التي يمكف تجميعيا، 
 لؤلسباب التالية:ذلؾ يرجع ك ، (2)ة كضبطيالكتركنياإل األدلة عفكشؼ الفي  يتضاءؿ
 كراءه آثار مادية مرتكبيا ما يترؾ بكاسطتيا قٌمماأك  الجرائـ التي تقع عمى الشبكات. 
  مدة الزمنية الاألعداد الكبيرة مف األشخاص الذيف قد يترددكف عمى مسرح الجريمة خبلؿ

ما بيف اقتراؼ الجريمة المعمكماتية كالكشؼ عنيا، األمر  -التي غالبا ما تككف طكيمة نسبيا -
زكاؿ بعضيا كىك ما يمقي أك  ريمةعبث بآثار الجأك  تمفيؽأك  الذم يتيح فرصة لحدكث تغيير

 .3عمى الدليؿ المستقى مف المعاينةعمى الشؾ ك ظبلال مف الشؾ 
  محكىاأك  في البيانات عف بعدالجاني تبلعب إمكانية.  

 جراءاتمف قانكف اإل 43المشرع الجزائرم في المادة -أماـ ىذه األسباب قررت جزاءات جنائية 
عمى  -(4)الجزائية الفرنسي جراءاتمف قانكف اإل 55رنسي في المادة المشرع الفك  الجزائية الجزائرم،

                                                           

 أنظر عف ىذا التعريؼ:- 1
، الذم يتضمف 1966يكنيك سنة  8المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66رقـ  األمرمف  79المادة   -

  .المعدؿ كالمتمـ 1966جكاف  11بتاريخ  48ة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد الجريدقانكف اإلجراءات الجزائية، 

-Art 77-1 du Code de procédure pénale Français  Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 

renforçant l'efficacité de la procédure pénale - art. 12, JORF 24 juin 1999. 
Art77-1-1  Code de procédure pénale Modifié par Loi  n°2016- du 3 juin 2016731renforçant la lutte 

contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de 

la procédure penale art. 58 ,in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231.  
عف  "األساليب الحديثة كالميارات المتقدمة في تحقيؽ الجرائـ اإللكتركنية"، مجمة الفكر الشرطي ،عمي  احمد البسيوني - 2

، 81د دكلة اإلمارات العربية المتحدة، المجمد الحادم كالعشركف، العدمركز بحكث الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، 
 .51ص 

3
 .49، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 

4  - Article 55 du Code de procédure Pénale Français Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 

1992 - art. 11, JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994    dispose que :" Dans les lieux 

où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de 

l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques‖. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000759946&idArticle=LEGIARTI000006493199&dateTexte=19990625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000759946&idArticle=LEGIARTI000006493199&dateTexte=19990625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231
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تعديؿ في المكاف الذم كقعت فيو الجريمة قبؿ قياـ سمطة أك  كؿ مف يقـك بإجراء أم تغيير
أغمب الجرائـ التقميدية، إاٌل إلى  كاف كانت أحكاـ ىذه النصكص تنصرؼ ،التحقيؽ بإجراء المعاينة
عاينة مكٌكنات الحاسكب ذات الطابع المادم كأشرطة الحاسكب، كاألقراص أنو يمكف تطبيقيا عند م

 كغيرىا. 

  ثانيا: مسرح المعاينة
في كؿ األحكاؿ عند تمقي ببلغ عف كقكع إحدل الجرائـ المعمكماتية كبعد التأكد مف البيانات 

ا يختمؼ عف مسرح الجريمة لمعاينتو، كمسرح الجريمة ىنإلى  الضركرية في الببلغ يتـ االنتقاؿ
السرقة، فعند الشركع في معاينة مسرح الجريمة المعمكماتية أك  مسرح الجريمة التقميدية كالقتؿ

 ينبغي التعامؿ معو عمى أنو مسرحاف:

 الذم يتـ ك  ىك مسرح بعيد عف المجاؿ اإلفتراضي، كقعت فيو الجريمة :المسرح التقميدم
عديدة كالبصمات، أك متعمقات  ني كراءه مف أثارمعاينتو مف أجؿ إيجاد ما قد يمكف أف يخمفو الجا

 شخصية أك أدكات مادية إستعممت في إرتكاب الجريمة. 

مسرح الجريمة ىك السيطرة الكاممة عمى إلى  ربما كاف األمر األكثر أىمية لممحقؽ فكر كصكلو
أف  المنشآت كاألشخاص في كافة حدكد مسرح الجريمة كالمناطؽ المحيطة بو كالتي مف الممكف

لككف ىذا  -المعاينة، كنتيجة الختبلؼ مسرح الجريمة المعمكماتية عف غيره مف الجرائـ تطاليا
ينبغي تعامؿ خاص  -ة ذات الطبيعة غير المرئيةلكتركنيالنكع مف الجرائـ يتميز بكجكد األدلة اإل

 . (1)يككف ذلؾ مف خبلؿ اتباع عدة قكاعد فنيةك  معو،

                                                           

 أبرزىا ما يمي: -1
شبكات ك  عدد األجيزة المتكقع مداىمتياك  حماية كتأميف مسرح الجريمة، بتكفير معمكمات مسبقة عف مكاف الجريمة، نكع -

 االتصاؿ الخاصة بيا. 

عداد خطة لميجـك عمي ذلؾ المكافك   -  تككف مكضحة بالرسكمات.ك  ا 

ف اغمب الجرائـ المعمكماتية تككف داخؿ أماكف ليا أل باإلذف بالتفتيش، فقكف دائمااعكاف متخصصيف لمتفتيش ير إعداد  -
 خصكصيتيا.

 معالجتيا.ك  إيجاد األدلة، -

، "التحقيؽ في الجرائـ الحاسب اآللي"، المجمة العربية لمدراسات محمد األمين البشري .اخذ كؿ األجيزة الضركرية لتسييؿ التفتيش -
 .357ص ، 2000العدد الثبلثكف، نكفمبر  األمنية، الرياض،جامعة نايؼ العربية لمعمـك ر عف تصد التدريب،ك  األمنية
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تو، في االرقمية التي تتكاجد كتنتقؿ داخؿ بيئة الحاسكب كشبك: ىك البيانات المسرح افتراضي
، كالتعامؿ مع األدلة المكجكدة في ىذا المسرح يجب 1ذاكرتو كفي األقراص الصمبة المكجكدة بداخمو
 أال يتـ إال عمى يد خبير متخصص في ذلؾ.

ى الرغـ مف أف كعم -ةلكتركنيأف القاعدة العامة التي يكصي بيا الخبراء عند جمع األدلة اإل
فمجرد مغادرة مسرح الجريمة   مف األدلة، يستطاعىي جمع قدر ما  -لكؿ قضية ظركفيا الخاصة

 يصبح مف الصعب العثكر عمى أية أدلة في حاؿ قرر المحقؽ العكدة إليو مرة أخرل.

 الفوع الثاي 
 الرفريش

التحقيؽ االبتدائي  إجراءات ىناؾ الكثير مف التعريفات االصطبلحية لمتفتيش، مجمميا أنو إجراء مف
جنحة تتحقؽ كقكعيا في محؿ يتمتع بحرمة أك  سكاء لجناية البحث عف األدلة الماديةإلى  التي تيدؼ

 .(2) قانكنية محددة جراءاتالمتيـ تبعا إلإلى  نسبتياأك  الشخص كذلؾ بيدؼ إثبات ارتكابياأك  المسكف
غير المتيـ في كؿ األحكاؿ أك  لمتيـمتعمقا با ،شخصاأك  محؿ التفتيش قد يككف مسكنا

 .(3)تفتيش جائز بالشركط القانكنية المقررةال

مستخدمي أك  ، قد يككف مف مستغميالكسائؿ اإللكتركنيةيقصد بالشخص كمحؿ لتفتيش  -
مف أم أك  برامج تطبيقات،أك  ، سكاء أكانت برامج نظاـاألجيزة اإللكتركنية أك خبراء البرامج

أك  أجيزة حاسب آلي محمكلةأك  معدات معمكماتيةأك  حكزتيـ أجيزةأشخاص آخريف يككف ب
كفي جميع األحكاؿ يقصد بالشخص كمحؿ قابؿ  ،مستنداتأك  متصمة بجياز المكدـىكاتؼ 

 لمتفتيش كؿ ما يتعمؽ بكيانو المادم كما يتصؿ بو.
                                                           

1
 .51، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 

 اإلسكندرية، ، قانكف اإلجراءات الجنائي، الجزء األكؿ، مؤسسة الثقافة الجامعية،عوض محمد عوض: راجع كؿ عف - 2
، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، أحمد فتحي سرور. 475، ص 1989

، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم، ديكاف المطبكعات أحمد شوقي الشمقاني. 544، ص 1981القاىرة، 
 .40، ص 1999الجامعية، الجزائر، 

دار الكتب القانكنية، القاىرة،  زكير في جرائـ الكمبيكتر كاألنترنت،، الدليؿ الجنائي كالتعبد الفتاح بيومي حجازي - 3
 .377ص  ،2005
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المأكل ك أ كافة محاؿ اإلقامةالكسائؿ اإللكتركنية يقصد بالمنازؿ كما في حكميا لتفتيش  -
مؤقتة كسكاء كانت أك  كالممحقات المخصصة لمنافعيا كالتي يستغميا الشخص سكاء بصفة دائمة

شبكات اتصاؿ خاص، كعممية التفتيش ىنا تخضع لذات شركط أك  منطقيةأك  مككنات مادية
 .(1)تفتيش المنازؿ إجراءاتكقكاعد 

 الوسائل اإلكترونيةنظام تفتيش : قابمية أوال
 تيش في الجرائـ المعمكماتية ينصب عمى المككنات اآلتية: أف محؿ التف

  ىي القطع الصمبة المممكسةك  مككنات مادية – 
 البرمجيات.  ىيك  منطقية مككنات -
 .(2) شبكات االتصاؿ البعدية السمكية كالبلسمكية -

 ة:لكترونيالكيانات المادية لموسائل اإل تفتيش صالحية  -أ 

المككنات المادية لمحاسكب ك لؤلجيزة اإللكتركنيةلمادم ال مانع قانكني مف تفتيش الكياف ا
كممحقاتو كمعداتو، ألنو يرد عمى أشياء مادية ال خبلؼ حكؿ خضكعيا لمتفتيش طبقا لقكاعد 

، إال أف حكـ ىذه المككنات يتكقؼ عمى طبيعة المكاف (3)الجزائية الخاصة بيذا اإلجراء جراءاتاإل
األماكف الخاصة، إذ أف لصفة المكاف أىمية خاصة في أك  عامةالمكجكدة فيو، سكاء في األماكف ال

أحد ممحقاتو كاف ليا حكمو، أك  مجاؿ التفتيش، فإذا كانت مكجكدة في مكاف خاص كمسكف المتيـ
فبل يجكز تفتيشيا إاٌل في الحاالت التي يجكز فييا تفتيش مسكنو، كبنفس الضمانات المقررة قانكنا 

 ية. ائز في أغمب التشريعات الج
22 -06بمكجب القانكف رقـ بمجمكعة مف اإلستثناءات  المشرع الجزائرمجاء 

السالؼ   
عمى  الجزائية جراءاتمف قانكف اإل 64المادة الكاردة في يث استثنى تطبيؽ الضمانات الذكر، ح

مف بينيا الجرائـ الماسة بأنظمة ك  47طائفة مف الجرائـ المذككرة في الفقرة الثالثة مف المادة 

                                                           

 .262، مرجع سابؽ، ص حسن أحمد الشيري - 1
 .11، ص 1991المكسكعة الشاممة لمصطمحات الحاسب اإللكتركني، مطابع المكتب المصرم الحديث، القاىرة،  محمد فيمي، - 2
ف إجراءات جزائية جزائرم أف التفتيش يرد عمى األشياء، كىي كممة يقصد مف معناىا قانك  64ك 44المادتيف كرد في  -3

 المككنات المادية.
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غير سكني في كؿ أك  في كؿ محؿ سكني حيث أجاز إجراء التفتيش ،المعالجة اآللية لممعطيات
 ذلؾ بناء عمى إذف مسبؽ مف ككيؿ الجميكرية المختص.ك  الميؿأك  ساعة مف ساعات النيار

ف المشرع الجزائرم غمب في ىذه الحالة مصمحة المجتمع في تحقيؽ العدالة عمى مصمحة إ
مى الحفاظ عمى حرمتيـ الخاصة السيما حرمة المسكف باعتبار مستكدع األفراد في حقيـ ع

أف االعتداء مشركع عمى حرمة الحياة الخاصة لمشخص، إال أف إلى  أسرارىـ، فظاىر النص يشير
التعديؿ ك  يقؿ مف خطكرتو الطبيعة الخاصة لمجريمة المعمكماتية، فيي جريمة قابمة لممحكك  ما يبرره

قد تككف الصعكبة أكثر إذا كاف ىذا الدليؿ ك  باألمكر التقنية، رتكبيا ذك درايةمك  في اقؿ مف ثانية،
 .1ائيةز الكحيد في الدعكل الج لكتركنياإل

 ىك يحمؿ مككنات الحاسبك  أما بالنسبة لبلماكف العامة، فإذا كجد الشخص في ىذه األماكف
 يجكز فييا تفتيش األشخاصما يشابيو فاف تفتيشيا ال يككف إال في الحاالت التي أك  مككناتوك 
 القيكد المنصكص عمييا في ىذا المجاؿ.ك  بنفس الضماناتك 

 ة:لكترونيموسائل اإل لالكيانات المعنوية تفتيش صالحية   -ب

 التفتيش، يرد عميو كمحؿ المعمكماتية لمنظـ المادية بصبلحية المككنات انتيى قد األمر كاف إذا

 لضبط تمييدا لمتفتيش مكضكعا تككف دية مسألة معقدة ألفالما غير مككناتوإلى  ذلؾ امتداد فإف

 األدلة.

 المختصة المحكمةإلى  لتقديميا بالجريمة األدلة المادية المتعمقة عف لمبحث كسيمة التفتيش أف

نطاؽ  ة فيلكتركنياإل أدلة عف البحث اعتبار إمكانية حكؿ كالتساؤؿ يثكر الشؾ إدانة، لذلؾ كدليؿ
 ليس ليا تياذا حد في البرامجأك  ةلكتركنياإل البيانات أف باعتبار التفتيش فم الحاسكب نكعا نظـ

 لغياب الطبيعة نظرا المسألة صعكبة الفقو كيستشعر الخارجي المحيط في مادم محسكس مظير

 رئيسيف: الشأف مساريف بيذا سمؾ الفقو، (2) لممعمكمات المادية

                                                           

1
 .54عائشة بف قارة مصطفى، مرجع سابؽ، ص - 

 .40ص  األمكاؿ، مرجع سابؽ، عمى االعتداء جرائـ الخاص القسـ العقكبات قانكف شرح ،وزير العظيم عبد - 2
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 عبارة "أم أكردت اإلجرائية التي ف النصكصبي يعتمد في التفسير عمى الربط المسار األول:

، (1)البرامجأك  البيانات المنطقية في كمفيكميا الطبيعية العمـك كبيف المادة بيا يقصد شيء" كالتي
 األشياء نطاؽ في تدخؿ كبالتالي ،فبرامج الحاسكب يمكف أف تنطبؽ عمييا خصائص كسمات المادة

 المادة أفإلى  ذلؾ في مستنديف ،(2)تطبيقات برامجأك  اـنظ برامج أف تككف ذلؾ في كيستكم المادية

 فإف عميو كبناء فيو كالتحكـ قياسو يمكف الحيز كأف ىذا معيف، فراغ في يشغؿ حيزا ماديا ما كؿ ىي

 بمقياس قياسو كيمكف الحاسكب ذاكرة في ماديا يشغؿ حيزا البرنامجأك  الكياف المنطقي لمحاسكب

التي  بعدد الحركؼ لمحاسكب الداخمية الذاكرة حجـأك  سعة تقاس كذا، كى(Byte)معيف ىك البايت 
 .( 3)فييا نياخز  يمكف

تخكؿ سمطات التحقيؽ  (4)الجزائية اليكناني جراءاتمف القانكف اإل 251أخذت بذلؾ المادة 
بأنيا  ،شيء أميفسر الفقو الجنائي عبارة ك  حماية الدليؿ،ك  إمكانية القياـ بأم شيء ضركرم لجمع

ا، لذلؾ فاف ضبط البيانات إلكتركنيتمؾ التي تمت معالجتيا أك  تد لتشمؿ ضبط البيانات المخزنةتم
 المخزنة في الذاكرة الداخمية لمحاسب اآللي ال تشكؿ أية مشكمة في القانكف اليكناني.

ائي اإلجرائي مع ز عدـ إمكانية انسجاـ كتطابؽ أحكاـ التفتيش في القانكف الج المسار الثاني:
قد يتطمبو كشؼ الحقيقة في الجرائـ المعمكماتية مف بحث كتنقيب عف األدلة في برامج  ما

 .(5)الحاسكب كبياناتو

                                                           

، 2006القاىرة، ، الحماية الجنائية لممستند اإللكتركني دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، أشرف توفيق شمس الدين - 1
األنترنت، دار الفكر الجامعي، ك  مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيكتر ،عبد الفتاح بيومي حجازي .101ص 

 .379، ص 2006اإلسكندرية، 
2  -  Loi Canadienne concernant le droit criminel, L.R.C ,1985,ch.c-46, in ;law-loi.justice.g.c.ca/pdf/c-

46.pdf. 
النيضة  مقارنة، دار المعمكماتي دراسة المتيـ كضمانات اآللي الحاسكب نظـ تفتيش ،الاله أحمد عبد ىالليمأخكذ عف:  - 3

 .75، ص 2006العربية، القاىرة،
4  - Code of penal procedure Greece, in ; 

https://www.unodc.org/res/cld/document/grc/penal_code_excerpts_html/Greece_Criminal_Code_Excerpts.pdf  
، ، القاىرةاألنترنت، عالـ الكتب الحديثةك  لتفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسكب، اعمي حسن محمد الطوالبةمأخكذ عف:  - 5

 .146، ص 2004

https://www.unodc.org/res/cld/document/grc/penal_code_excerpts_html/Greece_Criminal_Code_Excerpts.pdf
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ىذه الغاية التقميدية لمتفتيش إلى  يقترح ىذا المسار، إزاء النقص التشريعي ضركرة أف يضاؼ
اسب اآللي، بيانات الحأك  إمكانية البحث كالضبط المكاد المعالجة عف طريؽ الحاسب اآللي

لتصبح الغاية الجديدة مف التفتيش بعد ىذا التطكر التقني الحديث ىك البحث عف األدلة المادية 
 .(1)كأية مادة معالجة بكاسطة الحاسب اآللي

كبالتالي  ،الممغنطة في القانكف الفرنسي مف قبيؿ األشياء المحسكسة ةلكتركنياإل معمكماتالال تعد  
، المشرع الفرنسي بتعديؿ نصكص التفتيش لمكاكبة ىذه التغيرات قاـك  ،الشائعمعني ال تعتبر شيئا ماديا بال

تجيز التفتيش في جميع األماكف التي  (2)الجزائية الفرنسي جراءاتاإلمف قانكف  94المادة  فبعدما كانت
 عبارة "المعطياتتككف مفيدة إلظيار الحقيقة، تمت إضافة  مادية يمكف العثكر فييا عمى أشياء

 بيذا المشرع الفرنسي سد الفراغ القانكني.ك  مباشرة بعد كممة األشياء،المعمكماتية" 
أف المشرع الجزائرم جـر أفعاؿ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات بمكجب القانكف  
 حينما ،السالؼ الذكر 04-09القانكف خبلؿ مف الجزائرم مكقؼ المشرع كيتضح( 3)( 15-04رقـ )

 يجكز أنو عمى نصت التي منو 05 المادة بمكجب كذلؾ تفتيش المنظكمات المعمكماتية، صراحة أجاز

 الجزائية جراءاتاإل قانكف إطار في القضائية الشرطة ضباط ككذا القضائية المختصة لمسمطات

 المعمكماتية المعطيات ككذا منيا جزءأك  معمكماتية منظكمةإلى  بعد عف كلك بغرض التفتيش الدخكؿ

 معمكماتية. تخزيف منظكمة نة فييا ككذاالمخز 

                                                           

في ىذا الصدد بحؽ الدكؿ األعضاء في تفتيش أجيزة الكمبيكتر في إطار  سالفة الذكر،صرحت اتفاقية بكدابست    - 1
عمى أف لكؿ طرؼ مف حقيا أف تسف مف حيث نصت  ،مف القسـ الرابع 19كذلؾ مف خبلؿ المادة  ،ائيةز اإلجراءات الج

 القكانيف ما ىك ضركرم لتمكيف السمطات المختصة بالتفتيش أك الدخكؿ إلى:
 .نظاـ الكمبيكتر أك جزء منو أك المعمكمات المخزنة بو -
 .الكسائط التي يتـ تحزيف معمكمات الكمبيكتر بيا ما دامت مخزنة في إقميميا -

2
 -Art 94 du Code de procédure pénale Français, in ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C44325B43422F8B25815066DDC94 

Voir aussi :  Art 56 du Code de procédure pénale Français modifié par Loi n 2016-731 du 3 juin 2016, 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité 

et les garanties de la procédure pénale, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231.  
-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  2004نكفمبر سنة  10المكافؽ  1425رمضاف عاـ  27مؤرخ فيال 15-04قانكف رقـ  3

 .2004نكفمبر 10 بتاريخ، 71المتضمف قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  156

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231
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التي تجير التفتيش في  السالؼ الذكر، 22-06مف القانكف 10المادة إلى  ىنا اإلشارةيجدر  
 مف ىذا القانكف، كبغير عمـ 47غيرىا كلك خارج المكاعيد المحددة في المادة أك  المحبلت السكنية

ذا تػػػػػعػػػػمػؽ األمػػػػر بػػػػػجػػػػرائـ المخدرات رضا األشخاص الذيف ليـ حؽ عمى تمؾ األماكف، إأك 
كالجرائـ المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرائـ المػاسة بأنظمػة المعالجة اآللية لػممعطيػات كجرائـ 

 تبييض األمػكاؿ كاإلرىػػاب كالجػرائػـ المتػػعػمػػقػة بػػالػػتػشػػريع الخػاص بالػصرؼ.

ح التساؤؿ حكؿ الحالة التي يمكف أف يككف فييا مالؾ ىذا الصدد يمكف أف يطر في 
الممفات قد قاـ بتشفيرىا، فإف مجرد التفتيش الركتيني في ىذه الحالة ال يعد أك  الحاسكب

نما  كافيا، إذ ال يرتبط األمر ىنا بمجرد القياـ بعمميات التفتيش اإلدارم في داخؿ الحاسكب، كا 
التشفير كالقياـ بفكو كي يمكف معرفة محتكل الممؼ معترؾ إلى  يمـز ىنا أف يتضمف الدخكؿ

المشفر، كيعد مثؿ ىذا األمر مف أقكل اىتمامات الجيات القائمة عمى تنفيذ القانكف في العالـ 
فيذا األمر يستمـز االعتراؼ لمحاسكب بالخصكصية تجريدا لو مف التصاقو  ،(1)المعاصر

 بالمكاف المكضكع فيو.

 :الالسمكيةو  بعدية السمكيةاإلتصال ال شبكات تفتيش  - ج

خاصة بعد إنتشار  أماـ أعماؿ التفتيشلحديثة تحديات كبيرة التكنكلكجيا اكضعت     
التي سيمت مف نقؿ األدلة اإللكتركنية بيف ك  إستعماؿ الشبكة المعمكماتية في كؿ أرجاء العالـ

حتى في أك  ر، لكف قد يككف المكقع الفعمي لمبيانات داخؿ اختصاص قضائي آخعدة أماكف
يؿ يمكف تفتيش األنظمة المتصمة بالنظاـ المأذكف بتفتيشو إذا تكاجدت في دكائر ف بمد آخر،

 حتى خارج الببلد؟أك  اختصاص مختمفة

بكاسطتيا الجريمة أك  النياية الطرفية التي يمكف أف ترتكب عميياأك  اف الحاسكب 
 .(2)قةالمعمكماتية تخضع لمقانكف اإلجرائي الخاص بتمؾ المنط

                                                           
كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، ، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية فتحي محمد أنور عزت - 1

 .629ص  ،مرجع سابؽ
 .42كاألنترنت، مرجع سابؽ، ص  الحاسكب نظـ عمى الجنائي ، التفتيشعمي حسن محمد الطوالبة - 2
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 1427رمضاف عاـ  12مؤٌرخ في  348 -06المرسػػـك تنػفيذم رقـ المادة األكلى مف جاء في 
يػتػضمف تػمػديد االخػػتصاص المحػػػػػػػػػػمػػي لػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػعػض المحػػػػػػػػػػػػػاكػػـ  2006 أكتػكبر سػنة 5المكافػػؽ 

 63حقيػؽ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد كككػبلء الجميكريػ الجميكريػة كقضػاة الت
عمى جكاز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة ليشمؿ اختصاص ، 2006أكتكبر  08بتاريخ 

محاكـ أخرل عف طريؽ التنظيـ في جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة كالجرائـ الماسة بأنظمة 
سالؼ الذكر،  04-09زائرم في القانكف رقـ كذلؾ، نظـ المشرع الج .المعالجة اآللية لممعطيات

أحكاما جديدة خاصة باالختصاص في مجاؿ بالجريمة المعمكماتية تتماشى كالتطكر الذم لحؽ 
منو نص عمى أنو زيادة عمى قكاعد االختصاص المنصكص عمييا في  15الجريمة، ففي المادة 

في الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات قانكف اإلجراءات الجزائية، تختص المحاكـ الجزائرية بالنظر 
اإلعبلـ كاالتصاؿ المرتكبة خارج اإلقميـ الكطني عندما يككف مرتكبيا أجنبيا، كتستيدؼ مؤسسات 

 .الدكلة الجزائرية كالدفاع الكطني أك المصالح االستراتيجية لبلقتصاد الكطني
ة األمريكية كغيرىا إذا كانت بعض منظمات الضبط القضائي العالمية مثؿ المباحث الفيدرالي

فإف تطبيؽ ىذا  ،(1)برمجيات يمكنيا القياـ بإجراء التفتيش عف بعدإلى  التكصؿ تاستطاع
ف اتباع مثؿ ىذا المنيج يعـ  المكضكع بالنسبة لمدكؿ األخرل يجد صعكبات كبيرة، السيما كا 

عرضت  مبرر قانكني في الدكؿ األخرلإلى  الفكضى كيضفي عدـ المشركعية لككنو ال يستند
 لمبحث في حيث قد يتـ انتياؾ حكاسب كخكادـ دكؿ مف قبؿ دكؿ أخرل.

إلى  إزاء اإلمكانيات القائمة في التفتيش عف بعد فإف األمر ال يخمك مف ضركرة التكصؿ
اتفاؽ دكلي في ىذا اإلطار، بحيث يسمح في ىذا الشأف بإقرار التفتيش عف بعد في ظؿ 

قرار  المجتمع الدكلي لمثؿ ىذا اإلجراء يجعؿ منو أمرا مشركعا إذا تـ المشركعية الدكلية ذاتيا، كا 
 في الحدكد المتفؽ عمييا.

 :ما يميالتساؤؿ السالؼ كجب التفرقة بين ئلجابة عفل
                                                           

 كىذا ما أكد عميو:  -1
Loi française n° 2011-267, du 14 Mars 2011, dire d’orientation de programmation pour la 

performance de la sécurité intérieure L’OPSI 2, à légalité la hacking au détour des disposition de 

l’article 706-102-1 du code de procédure pénale.  
La troisième section de XVIII

ème
 congrès international de droit pénal, Istanbul du 20 au 27 Septembre 

2009, in ; www.uterchtlawreview.org/article/abstract/10.18352/ulr.105/ 

http://www.uterchtlawreview.org/article/abstract/10.18352/ulr.105/
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كجدت  :في مكان آخر داخل الدولةتفتيش أنظمة متصمة بالنظام المأذون بتفتيشو المتواجد  -
المشكمة كذلؾ مف خبلؿ نصيا عمى جكاز تفتيش بعض التشريعات اإلجرائية المقارنة حبل ليذه 

نظـ المعمكمات المتصمة بالحاسكب الذم يجرل تفتيشو، كتسجيؿ كؿ البيانات البلزمة كأدلة 
األلماني الذم يجيز  ، التشريعإثبات إلدانة المتيـ أماـ المحكمة. كمف بيف ىذه التشريعات

المقتضيات إلى  ف في مكقع آخر استناداسجبلت البيانات التي تكك إلى  التفتيش في ىذه الحالة
1ائية األلمانيز الج جراءاتمف قانكف اإل 110

. 

السالؼ مف قانكف التحقيؽ الجنايات البمجيكي مكرر  88كذلؾ المشرع البمجيكي في المادة 
في جزء منو أك  إذا أمر قاض التحقيؽ بالتفتيش في نظاـ المعمكماتي» التي تنص عمى: الذكر، 

نظاـ معمكماتي آخر يكجد في مكاف آخر غير مكاف البحث إلى  مكف أف يمتدفإف البحث ي
، فأجاز لرجاؿ الضبط القضائي األطبلع عمى ، كالمشرع الفرنسي قد حسـ ىذه المسألة«األصمي 

ما دامت ىذه البيانات متصمة في البيانات المخزنة في النظاـ المذككر أك أم نظاـ معمكماتي أخر 
  .متاحة ابتداء مف النظاـ الرئيسيتككف أك  يتـ الدخكؿ إليياأك  ظاـ الرئيسيشبكة كاحدة مع الن

الفقرة  05سار المشرع الجزائرم عمى نيج التشريعات المقارنة فأجاز بمكجب نص المادة 
جزء منيا، ككذا المعطيات أك  في حالة تفتيش منظكمة معمكماتية 04-09 رقـ الثانية مف القانكف
نة فييا إذا كانت ىناؾ أسباب تدعك لبلعتقاد بأف المعطيات المبحكث عنيا المعمكماتية المخز 

مخزنة في منظكمة معمكماتية أخرل كأف ىذه المعطيات يمكف الدخكؿ إلييا انطبلقا مف المنظكمة 
جزء منيا بعد إعبلـ السمطة القضائية أك  ىذه المنظكمةإلى  األكلى، يجكز تمديد التفتيش بسرعة

 بذلؾ.المختصة مسبقا 
يظير لنا بصكرة كاضحة جدا قصكر اإلجراءات  األجيزة المرتبطة بوإلى  متداد التفتيشإ اإن

الجياز الثاني، بؿ  إلى مكاف مكافال فبل تكمف األىمية في تغيير،التقميدية لجمع الدليؿ اإللكتركني
عد يكحا أال إف ذلؾ يتـ باستعماؿ كسائؿ تقنية حديثة "برامج الدخكؿ"، كىنا يبقى السؤاؿ مطر 

 استعماؿ ىذه البرامج اعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد، خاصة كأف األجيزة األخرل تنتمي
 أشخاص غير المتيـ؟إلى 

                                                           
1
 -§110, Strafprozebordnung(stPO), in ; www.gesetze-im-internet.de/stpo/stPO.pdf. 
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فترض ي :موجود في مكان آخر خارج الدولةتفتيش أنظمة متصمة بالنظام المأذون بتفتيشو ال -
أنظمة تقنية المعمكمات خارج الدكلة أف يقـك مرتكب الجريمة المعمكماتية بتخزيف بياناتو في 

عف طريؽ شبكات االتصاؿ بيدؼ عرقمة سمطات التحقيؽ في جمع األدلة، فمف المشاكؿ 
إلى  الحقيقية التي تكاجو جيات التحقيؽ في جمع األدلة، حالة تطمب امتداد اإلذف بالتفتيش

رل، كىك ما يسمى خارج اإلقميـ الجغرافي لمدكلة، كدخكلو في المجاؿ الجغرافي لدكلة أخ
 .(1)بالتفتيش العابر لمحدكد، كقد يتعذر القياـ بو بسبب تمسؾ كؿ دكلة بسيادتيا

نظـ الحاسكب الكاقعة في إقميـ بمد أجنبي ينبغي مراعاة العديد مف إلى  اف امتداد التفتيش
ما ىذا ، ك معاىدات في ىذا المجاؿك  الضمانات التي يككف متفؽ عمييا سمفا عف طريؽ اتفاقيات
 .يؤكد أىمية التعاكف الدكلي في مكافحة الجرائـ المعمكماتية

لك كانت تمؾ ، ك الشبكة المتصؿ بياإلى  تفتيش الكمبيكترإمتداد المجمس األكركبي أجاز 
1995لسنة  13التكصية رقـ  مف 1المادة في نص  ،الشبكة تقع خارج إقميـ الدكلة

المتعمقة  (2)
ائية المتصمة بتقنية المعمكمات عمى أنو يمكف أف يمتد ز الج راءاتجبالمشكبلت القانكنية لقانكف اإل

 إجراءاتإذا كاف مف الضركرم اتخاذ  ،نظاـ المتكاجد في الخارجالإلى  نطاؽ تفتيش الكمبيكتر
حتى  ،مف التفتيش كيتعيف أف يكجد أساس قانكني المتداد مجاؿ ىذا النكع ،عاجمة في ىذا الشأف

فة لسيادة دكلة أجنبية، فإنو مف الضركرم الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة ال يشكؿ ذلؾ األجراء مخال
 نظاـ يتكاجد عمى إقميميا.إلى  التي يمتد التفتيش

ضبط أجيزة أك شبكات ك  تفتيشتجيز  2001تفاقية بكدابست عاـ مف ا 32المادة  ماأ
ذلؾ ك  د فييا األجيزةإذف الدكلة الثانية التي تتكاجبدكف ك  مكجكدة خارج إقميـ الدكلة مصدرة اإلذف

إذا كانت البيانات المراد تفتيشيا مباحة لمجميكر أك أف تككف الدكلة مصدرة اإلذف حائزة عمى رضا 
 صاحب ىذه البيانات. 

المشرع الفرنسي تفتيش األنظمة المتصمة حتى كلك كانت متكاجدة خارج اإلقميـ الكطني  أجاز
الجزائية الفرنسي المضافة  جراءاتمف قانكف اإل الفقرة الثانية 1 – 57كىك ما كرد في المادة 

                                                           

1 - Myriam QUENER, op.cit,  p 2. 
2
 - Conseil de l’Europe, recommandation n° R (95) 13 du comité des ministres aux états membre , cité 

précédement,p2. 
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إذا تبيف مسبقا أف ىذه المعطيات المخزنة »  2003-239مف القانكف رقـ  17/2بمكجب المادة 
في نظاـ معمكماتي مكجكد خارج اإلقميـ الكطني كأنو يمكف الدخكؿ إلييا كأنيا متاحة انطبلقا مف 

ف طرؼ ضباط الشرطة القضائية مع مراعاة الشركط النظاـ الرئيسي فإنو يمكف الحصكؿ عمييا م
 «.المنصكص عمييا في المعاىدات الدكلية 

أخذ المشرع الجزائرم المسار نفسو مثؿ المشرع الفرنسي حيث أجاز ىك كذلؾ تفتيش 
فقرة  05األنظمة المتصمة حتى كلك كانت متكاجدة خارج إقميـ الدكلة، كىذا ما نصت عميو المادة 

إذا تبيف مسبقا بأف المعطيات البحكث عنيا كالتي يمكف الدخكؿ » ...  04-09رقـ  مف القانكف 3
إلييا انطبلقا مف المنظكمة األكلى مخزنة في منظكمة معمكماتية تقع خارج اإلقميـ الكطني، فإف 
الحصكؿ عمييا يككف بمساعدة السمطات األجنبية المختصة طبقا لبلتفاقيات الدكلية ذات الصمة 

 «.بدأ المعاممة بالمثؿ ككفقا لم

 ة لكترونيثانيا: ضوابط التفتيش في البيئة اإل 
التحقيؽ االبتدائي الخطيرة التي تمس الحرية، فكاف ال بٌد أف يتـ  إجراءاتيعتبر التفتيش مف 

نازليـ إال كضع قيكد كضكابط لتنظيـ التفتيش لكي يضمف عدـ التجاكز عمى حرية األشخاص كحرمة م
تضمنت معظـ التشريعات اإلجرائية المقارنة ضكابط معينة يجب إتباعيا عند  ،تحقيؽفي إطار حاجة ال

الماسة بالحرية كالتفتيش كىدؼ ذلؾ ىك تحقيؽ  جراءاتالتعرض لمحريات الشخصية بإجراء مف اإل
 المكازنة بيف مصمحة المجتمع في عقاب المجـر كبيف حقكؽ األفراد كحرياتيـ. 

 نكعيف، ضكابط مكضكعية كشكمية:إلى  تيشتنقسـ الضكابط العامة لمتف
 الضوابط الموضوعية لمتفتيش نظم الحاسوب: -أ 

التي يجب أف تككف متكفرة قبؿ القياـ ك  الضركريةيقصد بيذه الضكابط بصفة عامة، الشركط 
 ىي: ك  بإجراء التفتيش،

 ة:لكترونيوجود سبب لمتفتيش في البيئة اإل  .0

في  إلكتركنيالسعي نحك الحصكؿ عمى دليؿ  سبب التفتيش في الجرائـ المعمكماتية ىك
 ،عمى النحك التالي: حقيقة الحدثإلى  تحقيؽ قائـ مف أجؿ الكصكؿ
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 جنحة:أو  وقوع الجريمة المعموماتية بالفعل سواء كانت جناية .3

ىذه  أف تككفإلى  باإلضافة باطبل، يعتبر جريمة يشكؿ ال فعؿ أجؿ مف يقع الذم أف التفتيش
كلك قامت  مستقبمية جريمة في أدلة لضبط اإلجراء بيذاالقياـ  يجكز فبل عبلف كقعت قد الجريمة
مف  05ك 04المادتاف  نصإلى  بالرجكع أنو إال بالفعؿ، ستقع أنيا عمى الجدية كالدالئؿ التحريات

إما  النظاـ المعمكماتي تفتيش إجراءإلى  المجكء إمكانية أجاز قد المشرع أف يتبيف 04-09القانكف رقـ 
 .ةجرائـ معين كقكع احتماؿ عف معمكمات تكفر حالة فيأك  جرائـ حدكث مف كقايةلم

أو  اتيامو بارتكاب الجريمة المعموماتيةأو  ضرورة االشتباه في شخص معين .2
 المشاركة فييا:

ال يكفي لقياـ سبب التفتيش كقكع جريمة معمكماتية، بؿ ال بد أف يككف ىناؾ اتياـ مكجو ضد 
كافر دالئؿ كافية تدعك لبلعتقاد بارتكاب لمجريمة حتى يمكف انتياؾ حؽ أف تتأك  شخص معيف

الخصكصية لديو كتفتيش حاسكبو الشخصي كبرامجو الخاصة كيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ بما نصت 
جزائية الجزائرم، كمف الدالئؿ المستمدة مف الكاقع كالقرائف التي تنبئ عف  إجراءاتقانكف  46عميو المادة 
شخص لجريمة معمكماتية كترجح إمكانية نسبتيا لو كفؽ السياؽ العقمي كالمنطقي أف يتـ تحديد ارتكاب ال

( الذم تـ ارتكاب الجريمة بكاسطتو، ككاف ذلؾ الحاسكب يخص شخصا بعينو، كىك IPىكية الحاسكب )
سكف مأك  الشرط ذاتو المتطمب في حاؿ التفتيش بصدد جريمة تقميدية، ذلؾ أنو ال يمكف تفتيش شخص

 شريكا.أك  ما لـ تكف ىناؾ دالئؿ عمى ارتكابو إحدل الجرائـ بكصفو فاعبل

 غيره: أو  عمى وجود معدات معموماتية تفيد في كشف الحقيقة لدى المتيم توافر إمارات قوية  .4

األسباب عمى ك  يككف لدل المحقؽ حتى يؤذف لو بإجراء التفتيش ما يكفي مف اإلمارات ال بد أف
  عند أك في مسكف المتيـ أك غيره. -يحتمؿ أف تكشؼ لف الحقيقة-لكتركنية كجكد مستندات إ

يقصد بمحؿ التفتيش ذلؾ المستكدع الذم يحتفظ فيو المرء باألشياء محل التفتيش:  .5
أك  ، فاف محؿ التفتيش ىي كؿ مككنات الحاسكب سكاء كانت مادية(1)المادية التي تتضمف سره

 اصة بو، كما سبؽ بيانو.معنكية، ككذلؾ شبكات االتصاؿ الخ

                                                           

 .63، ص 2005، ضكابط التفتيش في التشريع المصرم كالمقارف، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، قدري عبد الفتاح الشياوي - 1
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 مف األماكف فيما إذا كاف فيو، المكجكدة المكاف طبيعة عمى يتكقؼ المككنات ىذه تفتيش حكـ

األماكف  في الكيانات إذا كجدت ىذه أف في ىنا التفرقة أىمية كتكمف الخاصة، األماكف مف أـ العامة
 اإلذف بالتفتيش اشتراط انكنا السيماق المقررة الضمانات بنفس المساكف تفتيش حكـ ليا يككف الخاصة

 ال أنو الجزائية جراءاتاإل قانكف مف  44المادة عميو نصت ما كىك المختصة القضائية السمطات مف
جراءإلى  الدخكؿ القضائية الشرطة لضباط يجكز  ككيؿ مكتكب مف بإذف إال التفتيش المساكف كا 

الجرائـ المعمكماتية،  فييا بما الجرائـ بجميع الضمانة خاصة كىذه التحقيؽ، قاضي مفأك  الجميكرية
 تجيز أغمب التشريعات فإف العامة األماكف في الحاسكب المكجكدة مككنات عمى الكاقع التفتيش أما

 كالتأكد أجؿ مراقبتيا مف األنترنت  كمقاىي لمجميكر العامة المفتكحة المحاؿ دخكؿ الضبطية لرجاؿ

 بالتفتيش. إلذف حاجة دكف سيكلة بكؿ مةكاآلداب العا لؤلخبلؽ احتراميا مف
المعنكية لمحاسكب كشبكات االتصاؿ ك  مدل قابمية المككنات الماديةإلى  سبؽ كأف أشير
 الخاصة بو لمتفتيش.

 السمطة المختصة بالتفتيش: .6

التحقيؽ التي تمس بالحرية الشخصية لؤلفراد، حرصت  إجراءاتإف التفتيش إجراء مف 
 .مؿ تمؾ الحريات كالحقكؽ كتضمنياإسنادىا لجية قضائية تك ائية عمىز التشريعات الج

بنظاـ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ، إلى األخذ ذىبت القكانيف في الجزائر كفرنسا 
 .(2)أما األكلى فعيدت لمنيابة العامة( 1)حيث عيدت ىذه األخيرة لقاضي التحقيؽ

 اإلذن بالتفتيش:  .7

أصدره ككظيفتو كتاريخ كساعة صدكره كاسـ كأسماء ذف التفتيش مف إيجب أف يتضمف 

                                                           
 كف اإلجراءات الجزائية بمكجب قاـ المشرع الفرنسي بتعديؿ قان - 1

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, in ;
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271253&dateTexte. 

 : ومن 2نص المادة  حيث جاء في 

collège d’instruction dans les articles 80-1, 80-1-1 , 113-8, 116,137-1,137-2,138,139,140,141-
1,142,144-1,145,146,147,148,148-1-1,175,175-1,175-
2,176,177,179,180,181,182,184,188,197,496,495… du code du procédure pénale , les mots : «  juge 
d’instruction   sont remplacés par les mots :   collège de l’instruction ». 

 قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، سالؼ الذكرمف  45ك 44المكاد  - 2
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 المقصكديف بالتفتيش كأف يحدد لو فترة معقكلة كيمكف تجديدىا عند انقضائيا بغير تنفيذ.
كؿ ما يتكاجد في المسكف، كمف إلى  يصدر اإلذف بتفتيش مسكف المتيـ كينصرؼ ىذا اإلذف
البيئة الرقمية كالتغمغؿ في إلى  الكلكجثـ ىؿ يجكز بمقتضى ىذا اإلذف لضباط الشرطة القضائية 

 المنظكمة المعمكماتية لمبحث عف أدلة إثبات التي يمكف أف تككف محؿ الضبط؟
األشياء أك  الشخصك  في ىذه الحالة يجب أف يحدد في إذف التفتيش المكاف المراد تفتيشو

مصنفات  ،فاؿة خاصة باألطإلكتركنيصكر جنسية  ،ضبطيا )أجيزة الحاسكبك  المراد تفتيشيا
إال  ،اليدؼ مف ىذا التحديد في إذف التفتيش ىك تجنب التفتيش االستكشافي ،..(.ة مقمدةإلكتركني

كيرجع  ،أف ىناؾ صعكبة في احتراـ ىذا الشرط أثناء الممارسة العممية في تفتيش أجيزة الكمبيكتر
 باإلضافة ،مف الممفاتالطبيعة الخاصة ليذه األخيرة الذم يحتكم بدكره عمى عدد كبير إلى  ذلؾ
كضع أسماء إلى  فقد يعمد المتيـ ،أف أسماء ىذه الممفات ال تدؿ بالضركرة عمى ما تحتكيياإلى 

كما تثار صعكبة قانكنية أثناء تنفيذ إذف التفتيش  .مستعارة لممفات تحتكل عمى مكاد غير مشركعة
إذف قضائي إلى  احد منيافيؿ يعتبر كؿ ممؼ "صندكقا مغمقا" يحتاج كؿ ك  ،عمى ىذه الممفات

 1مستقؿ عف اآلخر ؟
لكؿ تضاربت أحكاـ القضاء األمريكي بخصكص مدل ضركرة صدكر إذف تفتيش مستقؿ 

أف الديسؾ بما فيو مف ممفات كجياز  األحكاـحيث اعتبرت بعض  ،ممفات الحاسكبممؼ مف 
دكر إذف قضائي الكمبيكتر بما يحتكيو مف ممفات، صندكقا مغمقا كاحدا كمف ثـ ال يشترط ص

 .2مستقؿ لكؿ ممؼ عمى حدا
أف كؿ ممؼ في الكمبيكتر يتطمب إذنا  إلى (3)خبلؼ ذلؾ اتجيت أحكاـ أخرل لمقضاء األمريكي 

 يرجع أساس ىذا الحكـك  ،بناء عمى ذلؾ فإنيا اعتبرت أف الممؼ الكاحد صندكؽ مغمؽك  خاصا لتفتيشو،

                                                           

1
 .65 ، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 

2
 .65 ، صنفسو، مرجع عائشة بن قارة مصطفى - 

 vs. United سيمكف  عف دليؿ جريمة في قضيةقضت المحاكـ األمريكية بقبكؿ التفتيش عمى أحد المكظفيف لمكشؼ  - 3

 circuit1452089.html.-
th

4-; caselaw.findlaw.com/usin States 206 f.3d 392 (4th cir 2000) Simon,

Consulté le: 23/04/2016.  
 يةكرفضت تفتيش قامت بو الشرطة عمى أحد المكظفيف لمتدخؿ في عمؿ المكظؼ بحذؼ ممفات عمؿ قبؿ التفتيش، قض 

Rossi Vs. Town of Pelham 35f.supp.(D.N.H 1997)2d 58 65-66, in; 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-paed-2_06-cv-05315/pd//. Consulté le: 23/04/2016. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-paed-2_06-cv-05315/pd/
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المعمكمات التي تتعمؽ بالحياة الخاصة لصاحب ىذا اعتبار أف الكمبيكتر يحتكل عمى الكثير مف إلى 
ذا أجيز لرجاؿ الضبط القضائي فتح الممفات  -بمعنى اختبلط الممفات المجرمة مع البريئة-الجياز كا 

 االعتداء عمى الحياة الخاصة لؤلفراد.إلى  األخرل المكجكدة داخؿ الجياز فإف ذلؾ سكؼ يؤدم بالفعؿ
، ىذا مف جية ،ال يعقؿ صدكر أذكف تفتيش بحسب عدد الممفات ألنوذلؾ، يبرر ال كالكاقع العممي 

كؿ ممفات الحاسكب الف إذف التفتيش ليس إذنا عمى إلى  كمف جية ثانية ال يتصكر امتداد إذف التفتيش
 .(1)كلكنو مقيد بالغرض منو ،حرمة مسكنو بغير قيدأك  بياض باستباحة حرمة الشخص

 بإجراء أف القكاعد الخاصة ذلؾ صريحة، بصكرة المسألة ذهحبل لي الجزائرم المشرع يقدـ لـ

 محمو المساكف التقميدم الذم بالتفتيش تتعمؽ الجزائية جراءاتاإل قانكف في المذككرة التفتيش

يتحدث  لـ 04-09 بالقانكف الكاردة المعمكماتي الخاصة بإجراء التفتيش القكاعد كأف ا،تيكممحقا
السمطة  التحقيؽ إعبلـ جيات عف تحدث أنو األمر في ما كؿ إطبلقا، الشرط ىذا عف المشرع

 معمكماتية أخرل. منظكمةإلى  التفتيش تمديد حالة في المختصة القضائية

 آخر إذفإلى  دكف حاجة المعمكماتية المنظكمة تفتيش يجكز أنو السككت ىذا يعني فيؿ
 الحاسكب؟ يتكاجد فيو لمسكف الذمبا المتعمؽ اإلذف فقط كيكفي المعمكماتية المنظكمة يخص بالتفتيش

مف أسرار  يحتكيو كما المعمكماتي النظاـ فإف المشرع يحمييا التي الخصكصية لمعيار طبقا
النظاـ المعمكماتي  ىذاإلى  الدخكؿ جكاز عدـ لمبدأ بالتبعية يخضع فإنو األشخاص، كخصكصيات

 المختصة. القضائية السمطة مف إذف دكف كتفتيشو

 ة لتفتيش نظم الحاسوب اآللي:الضوابط الشكمي -ب 

كشبكات الكسائؿ اإللكتركنية الضكابط المكضكعية لصحة إجراء تفتيش إلى  ضؼأ
 جراءاتتحقيؽ مصمحة العدالة في ضماف صحة اإلإلى  تيدؼ شكمية ، ىناؾ ضكابطاؿاالتص

سياجا يحمي الحقكؽ  –مقتضيات اإلجراء إلى  باإلضافة -التي تتخذ لجمع األدلة، كتقيـ 
 الحريات الفردية. كتتمثؿ ىذه الضكابط الشكمية في:ك 
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 إجراء التفتيش بحضور بعض األشخاص المعنيين بالقانون: -0

 لضماف اإلطمئناف عمى سبلمة اإلجراء، كجب حضكر االشخاص المعينيف بالقانكف: 
ا ف التشريعات اإلجرائية المقارنة لـ تشترط لصحة التفتيش حضكر شيكد عند تفتيشيـ، أما فيمإ

أك  المشتبو فيوأك  يتعمؽ بتفتيش المساكف كما في حكميا تكجب حضكر عممية التفتيش شيكدا
عمى كجكب حصكؿ إجراء ( 1)الجزائية الجزائرم كالفرنسي جراءاتاإل يفينص كؿ مف القانكن .المتيـ

 –نو المتيـ عندما يتـ تفتيش مسكأك  ممحقاتيا بحضكر المشتبو فيوأك  التفتيش المتعمؽ بالمساكف
ذا تعذر ذلؾ بامتناعو عف  –ضابط الشرطة القضائية أك  سكاء مف طرؼ قاضي التحقيؽ كا 

كاف ىاربا، يتـ ىذا اإلجراء بحضكر شاىديف مف غير المكظفيف الخاضعيف أك  حضكر التفتيش
 لسمطة القائـ بالتفتيش.

جب القانكف رقـ بمك  انكف اإلجراءات الجزائيةاف التعديؿ الذم أدخمو المشرع الجزائرم عمى ق
منو، استغنى المشرع عف ضمانو حضكر األشخاص المحدديف في الفقرة  45المادة في ( 06-22)

، األكلى مف ىذه المادة في جرائـ معينة منيا جرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات
خاصة  ركني،لكتمف السرية أثناء جمع الدليؿ اإل ضركرة إضفاء نكعإلى  الحكمة مف ذلؾ ترجعك 

كما أف ىذه  ،التبلعب فيو حتى عف بعدك  كأف ىذا الدليؿ ذك طبيعة خاصة مف حيث سرعة تعديمو
ما يطمؽ عمييا أك  ،بدأت تأخذ "التفتيش عف بعد" الضمانة بدأت تتضاءؿ أىميتيا في الدكؿ التي

 Perquisition en ligne (2)في الفقو الفرنسي مصطمح 

 فتيش في الجرائم المعموماتية:الميعاد الزمني إلجراء الت -3

حرصا عمى تضييؽ نطاؽ  المحددة زمنيةالفترة خبلؿ اليتـ التفتيش  يقصد بشرط الميعاد الزمني أف
 االعتداء عمى الحرية الفردية كحرمة المسكف فاختمفت التشريعات اإلجرائية في كقت تنفيذ التفتيش.

يحظراف تفتيش المنازؿ كما في حكميما  الجزائية الجزائرم كالفرنسي جراءاتاإلإف قانكنيف  

                                                           

نكف قامف  56سالؼ الذكر، كالتي ىي ترجمة حرفية لممادة اإلجراءات الجزائية الجزائرم،  مف قانكف 45المادة  - 1
 .سالؼ الذكر اإلجراءات الجزائية الفرنسي
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-06مف القانكف رقـ  10نصت عمييا المادة  (2)اف ىناؾ حاالت استثنائية إال، (1)في كقت معيف
ائية، يجكز فييا الخركج عف ىذه المكاعيد كيصح إجراء ز الج جراءاتالمتمـ لقانكف اإلك  المعدؿ 22

اذا تعمؽ األمر بالجرائـ المنظمة عبر الحدكد  التفتيش في أم ساعة مف ساعات الميؿ كالنيار، ذلؾ
كذا الجرائـ ك  جرائـ تبيض األمكاؿك  الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،الكطنية

  .المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ
 اءاستثنالتغيير في كقت قياسي بك  قابمية الدليؿ اإللكتركني لممسحالمشرع الجزائرم تدارؾ 

  .ـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات مف حظر التفتيش ليبلالجرائ

 محضر التفتيش في الجرائم المعموماتية: -2

ف التفتيش في األصؿ يعتبر عمبل مف أعماؿ التحقيؽ، ينبغي تحرير محضر يثبت فيو كؿ إ 
كجكب ـك لز ك  الكتابة في إذف التفتيش تطشتر ، لذلؾ إكما أسفر عنو التفتيش إجراءاتما تـ مف 

ال فإٌنو ال يعتبر مكجكدا، ذلؾ ألف التكقيع ىك السند  التكقيع عميو ممف أصدره إقرارا بما جاء فيو، كا 
 الكحيد الذم يشيد بصدكره ممف صدر عنو. 

تحرير محضر يتناكؿ دليبل عمميا يعني في الحقيقة ضركرة تكافر مسمؾ عممي في تحريره 
بحيث يجب أال يتخذ المحضر المظير التقميدم فقط،  يتكافؽ مع ظاىرة الدليؿ العممي تحديدا

فيجب مثبل التذكير بضركرة االرتباط بالخبرة كتحديد الخبرة في تحرير المحضر، فتحديد الخبرة ال 
يعني أف يككف كاتب المحضر مف الخبراء العممييف ىنا بقدر ما تعني ضركرة تكافر الخبرات في 

 .(3)قائمة بيف الخبرة كالخبراتىذه النكعية مف القضايا، كالمفارقة 
                                                           

1
مف الساعة الخامسة صباحا إلى  سالؼ الذكر، تجيز التفتيش  اإلجراءات الجزائية الجزائرم مف قانكف 47المادة  - 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي تجيز التفتيش مف الساعة السادسة صباحا  59الساعة الثامنة مساء، أما في المادة 
 إلى الساعة التاسعة مساء.

 Article 59 du Code de procédure pénale Français Modifié par  Loi 93-1013  du 24 août 1993 en 

vigueur le 2 septembre 1993, modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la 

procédure pénale (rectificatif), in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=.  
 .68، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2
الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي،  ، األدلة اإللكتركنية في المسائؿفتحي محمد أنور عزت - 3

 .639مرجع سابؽ، ص 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BAB734E110EFB099664CBB28B23AB75.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BAB734E110EFB099664CBB28B23AB75.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
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ػاضفرعػاضثاضث
ػاضضبط

يقصد بالضبط كضع اليد عمى شيء يتصؿ بجريمة كقعت، كيفيد في كشؼ الحقيقة عنيا 
 إجراءاتمف أك  االستدالؿ إجراءاتكىك مف حيث طبيعتو القانكنية قد يككف مف  ،كعف مرتكبيا

 .(1)التحقيؽ
ف أحكاـ الضبط كالتفتيش في مكضع كاحد، لكف أف التشريعات اإلجرائية عادة ما تجمع بي

ليس معنى ذلؾ أف الضبط ال يقع إال نتيجة التفتيش، إذ مف الممكف أف يككف الضبط نتيجة 
المتيمكف باختيارىـ، كذلؾ يجكز لسمطة أك  كما أنو يجكز أف تضبط أشياء قدميا الشيكد ،معاينة
 .(2)ي حيازتو إليو كيمزمو بذلؾأف تطالب أحد األفراد بتقديـ شيء مكجكد ف التحقيؽ

التي تفيد كشؼ الحقيقة -أما الضبط في المجاؿ المعمكماتية ىك كضع اليد عمى المككنات 
المادية لمحاسكب كاألدلة المعمكماتية المخزنة في الحاسكب  -في جريمة كقعت كجار التحقيؽ فييا

مييا تسمية المنقكالت في الحاسكب الخادـ كالتي يطمؽ عأك  في الشبكةأك  محؿ التفتيش
إلى  المعمكمات مف حاسب معيفأك  اإلكتركني، إلمكانية نقؿ البيانات المعالجة (3)المعمكماتية

عف طريؽ األقراص كالشرائط أك  حكاسب أخرل سكاء عف طريؽ شبكات االتصاؿ التي تربط بينيا
 الممغنطة، فمككنات الحاسب اآللي يصدؽ عمييا كصؼ الشيء المنقكؿ.

 لكترونيصالحية ضبط الدليل اإل  : أوال 
 بيف خبلؼ يكجد كال المقارف الفقو في يثير مشاكؿ ال لمحاسكب المككنات المادية ضبط إف

 لتأكيد كامؿ بشكؿ الحاسكب ضبط إمكانية بؿ حتى المككنات، ىذه إمكانية ضبط في القانكف فقياء

                                                           

 . 448، ص 2001، دار النيضة، القاىرة، بعة الثانيةطال، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، محمد أبو العال عقيدة - 1
 .193ص ،تيـ المعمكماتي، مرجع سابؽتفتيش نظـ الحاسب اآللي كضمانات الم، ىاللي عبد الاله أحمدراجع كؿ عف:  - 2

 .554، ص 2008، اإلسكندريةالجنائية،  دار الجامعة الجديدة،  اإلجراءات ،محمد زكي أبو عامر
أشياء ذات طبيعة معنكية كىي البيانات، المراسبلت كاالتصاالت اإللكتركنية، فالبيئة االفتراضية ال تنتج سكينا أك سبلحا ألنيا  -3

نما تن ، الجكانب اإلجرائية لجرائـ نبيمة ىبة موالي عمي ىروالتج نبضات رقمية تشكؿ قيمة كجكىر الدليؿ إلكتركني. ناريا، كا 
 .266، ص 2005دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  في مرحمة جمع االستدالالت األنترنت
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 لمككنات بالنسبة أما( 1)التحقيؽ جيات مع غير متعاكف الجياز مشغؿ بالدليؿ إذا كاف االحتفاظ

 ،كلما فرض الكاقع ضركرة اف يشمؿ التفتيش المككنات المعنكية لمحاسكب ،الحاسكب المعنكية
ليس بالكيفية المنصكص عمييا  لكف إجراء الضبط عمى الكيانات المنطقية لمحاسكب إباحةوجب 

كعمى ىذا األساس استمـز  ت،بمكجب النصكص التقميدية النتفاء الطابع المادم عف ىذه البيانا
التدخؿ التشريعي لتكسيع دائرة األشياء التي يمكف أف يرد عمييا الضبط لتشمؿ بجانب األشياء 

 ة بكافة أنكاعيا كأنماطيا.لكتركنيالمادية البيانات اإل
المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف  04-09تدخؿ المشرع الجزائرم بمكجب القانكف رقـ  

عندما »التي تنص عمى أنو  06تصمة بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كاستحدث المادة الجرائـ الم
تكتشؼ السمطة التي تباشر التفتيش في منظكمة المعمكماتية معطيات مخزنة تككف مفيدة في 

مرتكبييا، كانو ليس مف الضركرم حجز كؿ المنظكمة يتـ نسخ كؿ أك  الكشؼ عف الجرائـ
ة تككف قابمة إلكتركنيذا المعطيات البلزمة لفيميا عمى دعامة تخزيف المعطيات محؿ البحث كك

 .. «..الجزائية جراءاتلمحجز كالكضع في إحراز كقؼ القكاعد المقررة في قانكف اإل
الجزائية لسد ىذا الفراغ التشريعي  جراءاتبإدخاؿ تعديؿ عمى قانكف اإل قاـ المشرع الفرنسي

2003لسنة  239بمكجب قانكف األمف الداخمي رقـ 
-57استحدثت المكاد  17، حيث أف المادة (2)

كجكب عمى  1-57مف المادة  3فقرة  تنصك  الجزائية، جراءات، مف قانكف اإل97-1، 76-3، 1
جراء تفتيش النظاـ المعمكماتي يتعيف نسخيا عمى إالتي يتـ الحصكؿ عمييا مف البيانات  تحريزك  نسخ

ائي ز بتعديؿ قانكف التحقيؽ الج 2000نكفمبر  28بمقتضى قانكف  كذلؾ المشرع البمجيكي فقاـ دعامات.
مثؿ نسخ المكاد المخزنة في نظـ  لكتركني،اإلالتي سمحت بضبط األدلة  bis 39بإضافة المادة 

 المعالجة اآللية لمبيانات بقصد عرضيا عمى الجيات القضائية.

                                                           

 .353، ص مرجع سابؽكالقانكف،  الشرطة كدكر لفنيةا كالمصنفات المؤلؼ كحقكؽ الككمبيكتر ، جرائـعفيفي كامل عفيفي -1
2  - Art 57-1 Créé par Loi 2003-239 , cité précédemment,  art. 17  dispose que : 

«  Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent 

article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis 

et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. » 
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 لكترونيالضبط الدليل اإل  إجراءاتثانيا : 
 -مما يجعؿ تمؾ األدلة عرضة لئلتبلؼ كاإلفساد-ة المعمكماتية عند المحقؽأماـ غياب الثقاف
 كذلؾ عمى النحك التالي:( 1)الخاصة لمحفاظ عمييا كصيانتيا مف العبث جراءاتيتعيف اتخاذ بعض اإل

اإلعبلـ كاالتصاؿ  بتكنكلكجيات المتعمؽ 04-09كضع المشرع الجزائرم في قانكف رقـ  
 البحث محؿ نسخ المعطيات طريؽ عف تككف ة، األكلىلكتركنياألدلة اإل طلضب طريقتيف كمكافحتيا

 مقرر ىك ما حسب أحراز ككضعيا في لحجزىا قابمة ىذه األخيرة تككف ةإلكتركني تخزيف دعامة عمى

 تككف الثانية الجزائية، كالطريقة جراءاتاإل قانكف عميا في المنصكص الدليؿ تحريز قكاعد في

 Lapالمناسبة، كحاليا يتـ استخداـ برامج متخصصة في النسخ مثؿ برامج  التقنيات باستعماؿ

Linkإحدل القطع المككنة لو التي استخدمت في أك  ، كما يكجد أسمكب تجميد التعامؿ بالحاسكب
ىذا اإلجراء في حالة ما إذا إلى  يتخذ ىذا األسمكب عدة مظاىر، كيتـ المجكءك  ارتكاب الجريمة،

 لمنع الكصكؿ إلييا. ،ضررا بالمجتمعأك  ف خطراكانت البيانات تتضم
 

 ثالثا: الصعوبات التي تواجو المحقق أثناء عمميات الضبط 
الممغنطة  األسطكاناتك  إٌف الضبط الذم يرد عمى عناصر معمكماتية منفصمة مثؿ الديسكات

 لكف الصعكبات تثكر:ك  ال يثير أم صعكبات حينما يتـ الضبط،
الشبكة كميا، ذلؾ ألنيا تحتكم عمى عناصر ال يمكف أك  كمو عندما يمـز ضبط النظاـ-
مع ذلؾ يتعيف ضبطيا ألنيا تتضمف عناصر لئلثبات في الجريمة، ليذا يتـ إعماؿ مبدأ ك  فصميا،
التي تفيد في كشؼ الحقيقة، بطريقة ال  الذم يقصد بو، اقتصار الضبط عمى األدلةك  التناسب

. يفيد مبدأ التناسب إقامة (2)الشبكات المتصمة بوك  النظاـتعطيؿ كؿ العمؿ في إلى  يؤدم الضبط
مصمحة صاحب النظاـ في تسيير ك  مصمحة الدكلة في كشؼ الحقيقة، ،التكازف بيف مصمحتيف

 . عدـ ضياع فرص الربح عميوك  إعمالو
 الشبكاتأك  الكبيرة المعمكماتية األنظمة في تتـ التقنية الكسائؿ ليذه الضبط عممية كانت إذا -

 تطكؿ لمدة زمنية قد دائرتو عف بالكامؿ المعمكماتي النظاـ عزؿإلى  الضبط إجراء يؤدم فقد الكبيرة

                                                           
 سالؼ الذكرالجزائية الجزائرم  اإلجراءاتقانكف  84ك 45المكاد أنظر  - 1
 .71، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2
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 عدـ إبداءإلى  بالنظاـ باإلضافة المستخدمة بالجية أضرار إلحاؽ في يتسبب قد مما تقصر،أك 

 قد يعنيو لما التحقيؽ مع سمطات كالفعاؿ الكامؿ لمتعاكف االستعداد المعمكماتية األنظمة مستخدمي

 بالسرية. مساسا ليا بالنسبة الضبط إجراء

 عمى حرمةأك  الغير حقكؽ عمى اعتداء أحيانا يمثؿ قد المعمكماتية مجاؿ في الضبط أف -

  .(1)كالحريات الحقكؽ ىذه لحماية البلزمة الضمانات اتخاذ يستكجب مما حياتيـ الخاصة

 النظاـ، كمما ىذا يحكييا التي البيانات حكؿ النظاـ مستخدـ قبؿ قد تفرض أحزمة أمنية مف - 

شفرات ترميز أك  المركر شفراتأك  السر لكممات معرفتو عدـ المحقؽ عمى مف صعكبة األمر يزيد
 التحقيؽ. لجيات الشفرات ىذه عف الكشؼ في تعاكنو فيو المشتبو يبدم ال كقد البيانات
قى ببلغ يفيد ارتكاب جريمة جنائية تميكذلؾ مف الصعكبات التي تكاجو المحقؽ انو عندما  -

أك  لممرسؿ لكتركنيعمى أحد المكاقع، كال يستطيع التحرم عف مرتكبييا إال بالدخكؿ لممكقع اإل
لمكاقع عدة لضبط مرتكب الجريمة، كىك أمر ال يجكز البدء فيو إال بمكجب إذف مف النيابة العامة 

مر يتطمب القياـ بالتفتيش كالمعاينة فإذا قاـ كندبيا لخبير الفني بعد أداء اليميف، ألف ذلؾ األ
ذا تـ ضبط األجيزة بمكجب إذف  مأمكر الضبط بذلؾ قبؿ اإلذف مف النيابة كاف اإلجراء باطؿ كا 
كلكنو فحص الدليؿ المعثكر عميو فنيا بمعرفتو ال يعد ذلؾ مف قبؿ الخبرة ألف المشرع أكجب 

 .(2)فتيامعينة يترتب البطبلف عمى مخال إجراءاتمراعاة 

                                                           

، "التحقيؽ كجمع األدلة في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية"، كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي محمد أبو العال عقيدة - 1
األكؿ حكؿ الجكانب القانكنية كاألمنية لمعمميات اإللكتركنية، مركز البحكث كالدراسات، أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات 

 .39ص ، 2003أبريؿ  28 – 26العربية المتحدة، المنعقد في الفترة 
، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت -2

 .625مرجع سابؽ، ص  
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 المطلب الثاي 
 الشخصية  رجواااتاإل 

ف كاف بعضيا مستحدث في ك  حتى- التقميدية جراءاتاإلتمؾ  ،الشخصية باإلجراءاتيقصد  ا 
التي يتدخؿ فييا بعض األشخاص بحكـ صفتيـ، كبكاسطتيـ يتـ الحصكؿ عمى  -األكنة االخيرة

  الدليؿ.

ػولاضفرعػاأل
ػاضذكادةػ

أك  حقيقة كاقعة معنية، عمـ بيا الشاىد مف خبلؿ ما شاىده الشيادة بصفة عامة ىي إثبات
أدركو بحكاسو األخرل عف تمؾ الكاقعة بطريقة مباشرة، كالشيادة عمى ىذا النكع تعد أك  سمعو

ائية، ألنيا تنص في الغالب عمى كقائع مادية تقع فجأة، ز كسيمة إثبات أساسية في المسائؿ الج
 .(1)ادةيتعذر إثباتيا إال عف طريؽ الشي

في الحصكؿ عمى الدليؿ  جراءاتال تقؿ الشيادة أىمية في الجرائـ المعمكماتية عف باقي اإل
، فالقاعدة العامة تقتضي بأف يمتـز الشاىد باإلفصاح بما يعممو مف معمكمات بخصكص لكتركنياإل

 .(2)لكاقعة الجريمة كالفاعميف فييا، كاإلدالء بكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة مف كقائع أخر 
كالمصطمحات األنترنت بمبادئ الحاسكب ك  يجب إلماـ المحقؽ في الجرائـ المعمكماتية

المتعمقة، كمبادئ كأسس أمف المعمكمات بالشكؿ الذم يمٌكنو مف التكاصؿ الجيد مع الشيكد 
  .(3)كالمتيميف مف جية كمع خبير الحاسكب في فريؽ التحقيؽ مف جية أخرل

 كالتزاماتو. -الشاىد المعمكماتي -المقصكد بالشاىد في الجريمة المعمكماتيةإلى  فيما يمي سيتـ التطرؽ
                                                           

 .30، ص 1980ة، ، الشيادة كدليؿ إثبات في المكاد الجنائية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىر إبراىيم الغمار - 1
حيث شيد فييا الشيكد بأف مبرمجي "يكنيسكف" قد طمب منيـ نسخ  Broderbundة كىك ما حدث فعبل في قضي - 2

 .78، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى .برمجية "بردرباند" إال أنيـ قامكا ذلؾ بإىماؿ
3
مكماتية ضركرة حضكر خبير الحاسكب لعممية كاف األسمكب األمثؿ في عممية استجكاب الشيكد  في الجريمة المع - 

االستجكاب كتمكينو مف االشتراؾ فييا بتكجيو األسئمة الفرعية لمشاىد، كربما قاـ بكتابة السؤاؿ عمى قطعة مف الكرؽ 
د محم ككضعيا أماـ المحقؽ ليقـك األخير بتحٌيف الفرصة المناسبة إللقاء السؤاؿ بما يتناسب كاألصكؿ الفنية لبلستجكاب.

 .  380، التحقيؽ في الجرائـ المستحدثة، مرجع سابؽ، ص األمين البشري
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 : المقصود بالشاىد المعموماتي أوال
الشاىد في الجريمة المعمكماتية يختمؼ مف حيث صفتو عف غيره أك  إٌف الشاىد المعمكماتي

لمنظاـ المعمكماتي  غالبا ما يككف مف أصحاب المعرفة التقنية ،مف الشيكد في الجرائـ التقميدية
بؿ كبلىما يختمفاف عف بعضيما  ،ال يقصد مف ذلؾ أف يككف الشاىد خبيرا، ك كذلؾ بحكـ عمميـ

أما  ،أصكؿ فنيةأك  حيث يقدـ ىذا األخير تقارير كآراء تكصؿ إلييا بتطبيؽ قكانيف عممية ،البعض
 .(1)القاضي معمكمات حصميا بالمبلحظة الحسيةإلى  الشاىد يقدـ

التخصص في ك  صاحب الخبرة المعمكماتية شاىد المعمكماتي بأنو " ذلؾ الشخص الفنييعرؼ ال
جكىرية ىامة الزمة لمكلكج في نظاـ ك  الذم تككف لديو معمكمات أساسية عمـك الحاسب اآللي،ك  التقنية

المعالجة اآللية لممعطيات إذا كانت مصمحة التحقيؽ تقتضي التنقيب عف أدلة تتعمؽ بالجريمة 
 .(2)"داخمو

 كما يمي: (3)نماذج عف ىؤالء الشيكد

 مشغمك الحاسكب: ذلؾ الشخص الذم تككف لديو خبر كبيرة في استخداـ جياز الحاسب اآللي -
 المعدات المتصمة بو.ك  الممحقاتك  معداتوك  ىك المسؤكؿ عف تشغيؿ الجيازك  مككناتو،ك 

رامج الخاصة بجياز كتابة أكامر البف في ىـ مخططك البرامج، متخصصك ك  خبراء البرمجة: -
 مخططك برامج النظـ.ك  ىـ فئتيف، مخططك البرامج التطبيقيةك  الحاسب اآللي،

يقكمكف بتتبع البيانات داخؿ النظاـ، كما يقكمكف ك  المحممكف: ىـ الذيف يحممكف الخطكات -
 .كحداتإلى  تقسيمياك  تحميمياك  دراستياك  بتجميع بيانات النظاـ

المسؤكلكف عف أعماؿ الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب  االتصاالت: ىـك  ميندسك الصيانة -
 شبكات االتصاؿ المتعمقة بو.ك  بمككناتو

 .4 ىـ الذيف ليـ أعماؿ اإلدارة في النظـ المعمكماتيةك  مديرك النظـ: -

                                                           

 .78، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 1
تصدر عف مركز بحكث  ، "التفتيش في الجرائـ المعمكماتية"، مجمة الفكر الشرطي،عادل عبد اهلل خميس المعمري -2

 .52ص ، 86المجمد الثاني كالعشركف، العدد  ،مارات العربيةدكلة اإل الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة،
 .157، مرجع سابؽ، ص  األنترنتك  ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيكترعبد الفتاح بيومي حجازي - 3
4

 79، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 
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ىذه الفئات، ىناؾ أشخاص آخركف يعدكف بمثابة شيكد في الجريمة المعمكماتية، إلى  إضافة
المستيمؾ مف بينيـ: مقدمك الخدمات الكسطية في إلى  األنترنت شبكة  كىي فئة ليا دكر كثير في

أيضا متعيدك الكصكؿ كمتعيدك اإليكاء مسؤكلك المنتج مسؤكلك ناقؿ ، األنترنتمجاؿ المعمكماتية ك 
 .(1)المعمكمات كمسؤكلك متعيد الخدمات، كذلؾ مكرد المعمكمات كمؤلؼ الرسالة

 تيثانيا : التزامات الشاىد المعموما
مف أىـ ىذه ك  في الجرائـ التقميدية، ىدتعد التزامات الشاىد المعمكماتي نفسيا التزامات الشا

 االلتزامات يذكر:

 حضكر الشاىد:  -أ 

إلى  تؤدمأك  اف سمطة التحقيؽ كامؿ الحرية في أف تسمع الشيكد عف الكقائع التي تثبت
سنادىا كليا كذلؾ أف تسمع شيادة الشيكد  براءتو منيا،أك  المتيـإلى  ثبكت الجريمة كظركفيا كا 

 .(2)الذيف يطالب الخصـ سماعيـ ما لـ يرل عدـ الفائدة مف سماعيـ
 ، كالتي تحيؿالجزائية الجزائرم جراءاتقانكف اإل1 -223نص المشرع الجزائرم في المادة  
رفض أك  صراحة عمى عقاب الشاىد المتخمؼ عف الحضكر –مف القانكف نفسو  97المادة إلى 
 أداء الشيادة.أك  ؼ اليميفحم

03-15القانكف  أجاز
تػػطػمب ذلؾ أك  منو إذا اسػػتػدعػى بػعػػد المػػسػافػػة 15ك 14في المادة  (3)

استػجكاب كسماع األطراؼ عف طػػػػريؽ المحػػػػادثػػػة المػػػرئػػػيػػػػة عف بػػػػعػػػػد مع  حسف سير الػعدالة
 الجزائية. جراءاتكؽ كالػقكاعػد المػنصػكص عػميػيا فػي قانػكف اإلمػػػػراعػػػاة احػػػػتػػػراـ الحقػ

 حمف اليمين: -ب 

الجزائية الجزائرم عمى إلزاـ أف يؤدم الشاىد اليميف  جراءاتمف قانكف اإل 227تنص المادة 

                                                           

 .79، ص نفسو، مرجع عائشة بن قارة مصطفى - 1
 .448، ص 1988، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،يمحمد نجيب حسن -2
، يػػتػعػػمػؽ بػػعػػصػػرنػة العدالة 2015رػػ أٌكؿ فػػبػػرايالمكافق 1436ربػيع الػػثػػاني عػاـ  11مػؤرخ في  03-15قػانػكف رقـ  -3

 .2015فبراير  10بتاريخ ، 06الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
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كيترتب ، (1)مف القانكف نفسو 93القانكنية حسب الصيغة القانكنية المنصكص عمييا في المادة 
 .ذا اإلجراء بطبلف شيادتوعمى مخالفة ى

 (2)الجزائية الفرنسي جراءاتمف قانكف اإل 3-331قد استقرت المحاكـ الفرنسية طبقا لممادة 

عمى الحكـ ببطبلف الشيادة إذا حمؼ الشاىد "أف يقكؿ الحؽ" بدال مف عبارة "كؿ الحؽ" ألنو قد 
عبارة "ال شيء غير الحؽ" ألنو إذا حمؼ بأف يقكؿ "كؿ الحؽ" كلـ يقؿ أك  يخفي جزءا مف الحقيقة،

 . (3)قد يقكؿ الحقيقة كيضيؼ ليا شيء غير حقيقي

 أداء الشيادة:  -ج 

قكؿ الحقيقة، حيث الشيادة كذبا مف أجؿ تضميؿ بكالتزاـ  (4)بشيادتواإلدالء ب يمتـز الشاىد
الي مف القانكف العقكبات الجزائرم، بالت 332الحقيقة تعد شيادة زكر منصكص عمييا في المادة 

سمطات التحقيؽ ما يحكزه مف معمكمات جكىرية الزمة إلى  يتعيف عمى الشاىد المعمكماتي أف يقدـ
 .لمكلكج في الحاسبات كالمكاقع التي تحتكم عمى المعمكمات التي تشكؿ جريمة بحثا عف أدلة تثبتيا

ليؿ فني يتعمؽ عمى تقديـ د المعمكماتي طرح الفقو المقارف عدة تساؤالت، منيا مدل إجبار الشاىد
عف آثار  -تحميؿ ذاكرة النظاـ المعمكماتيأك  بطباعة-جيات التحقيؽ يكشؼ لبيذه الجريمة كالذم 

 . التي تساعد في كشؼ الحقيقةبعض البيانات 
األدلة ك  بشاف البكليس 1984الصادر في  اإلنجميزممثؿ القانكف  -األكربية القكانيف ىناؾ بعض 

 ذلؾ لفحص األماكفك  إنعاش الذاكرة، ى " الشاىد أف يقـك بإجراءالتي أكجبت عم -(5)ائيةز الج
المستندات التي تكجد تحت سيطرتيـ إذا لـ تترتب عمى ذلؾ أضرار خطيرة، الف االلتزاـ بالتعاكف ليس ك 

                                                           
أقسـ باهلل » السالؼ الذكرمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  2-93جاءت صيغة اليميف القانكنية حسب المادة  - 1

 «.العظيـ أف أتكمـ بغير حقد كال خكؼ كأف أقكؿ كؿ الحؽ كال شيء غير الحؽ 
2  - Article 331, paragraphe 3, dispose que : « avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent 

le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". 
، تفتيش نظـ الحاسب اآللي كضمانات المتيـ المعمكماتي، مرجع سابؽ، ص ىاللي عبد الاله أحمد راجع كؿ مف: - 3

 .83، مرجع سابؽ، ص ائشة بن قارة مصطفىع. 846
4
سالؼ الذكر، تحدد كاجبات الشاىد في الشيادة بخصكص الكقائع كف اإلجراءات الجزائية الفرنسي مف قان 331المادة  - 

 المسندة إلى المتيـ أك بخصكص شخصية ىذا األخير أك أخبلقياتو.
5 - Art 53,  Police and Criminal Evidence Act 1984 , in ; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf.
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لكف إلزاـ الغير بتقديـ المساعدة لمسمطة القضائية عف ك  فقط بمجرد إصدار األمر بإحضار الشيكد،
 .(1)المساعدة لمكصكؿ إلييا، كما تسمح ىذه التشريعات باالستفادة بالشيكد كخبراءأك  لةطريؽ تقديـ األد

كممات السر التي يككف عمى عمـ بيا، لكف أك  لذلؾ فاف الشاىد يمتـز بالكشؼ عف الشفرات
، يميؿ ليذا االتجاه الفقو األلماني حيث يرل أف عدـ التزاـ الشاىد (2)ال يجكز إكراىو عمى ذلؾ

البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب عمى أساس أف االلتزاـ بأداء الشيادة ال يتضمف ىذا  بطبع
كشؼ شفرات أك  الكاجب، كال يجكز إكراه الشاىد لحممو عمى اإلفصاح عف كممات المركر السرية

 .(3)تشغيؿ البرامج المختمفة
ساس أف المشرع أف بعض الفقياء في فرنسا يؤيدكف ىذا االتجاه كيبرركف مكقفيـ عمى أ

الفرنسي طالما لـ ينظـ ىذه المسألة فإنو ال مناص مف تطبيؽ قكاعد العامة في الشيادة، كمف ثـ 
فإف الشيكد الذيف تقع عمى عاتقيـ االلتزاـ بالشيادة يككنكف مكمفيف بالكشؼ عف كممات المركر 

فإنيـ  يعمى سر المين السرية التي يعرفكنيا، كشفرات تشغيؿ البرامج، باستثناء حاالت المحافظة
 .(4)يككنكف في حؿ مف ىذا االلتزاـ

يجب اإلشارة في ىذا الصدد أنو نتيجة قصكر أحكاـ الشيادة في الحصكؿ عمى الدليؿ 
تستطع فكرة االلتزاـ بأداء الشيادة أف  جب البحث عف كسيمة قانكنية جديدة تحقؽ ما لـك ، لكتركنياإل

اإلعبلـ في الجريمة المعمكماتية"، كىي أف تستعمؿ بعض الدكؿ تؤديو، كىذه الكسيمة ىي "االلتزاـ ب
كسائؿ لمضغط عمى الشيكد بيدؼ حمميـ عمى التعاكف اإليجابي مع سمطات التحقيؽ، حيث يسأؿ 

الذم يعطي أكامر خاطئة عف جريمة شيادة الزكر ألنو أك  كممة السرأك  الشاىد الذم يخفي الشفرة
أكصى المؤتمر  .(5)باعتباره شريكا في الجريمة مكضكع المحاكمة يعكؽ سير العدالة، كما قد يسأؿ

                                                           

نيضة العربية، القاىرة، دراسة مقارنة، دار ال التكنكلكجيا الحديثة،ك  ، أدلة اإلثبات الجنائيجميل عبد الباقي الصغير - 1
 .106، ص 1992

2 - Sahir ERMAN, « Les crimes informatiques et d’autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatique en Turquie », RIDP, v 64, 1
er
 et 2eme trim, p 624. 

 . كذلؾ:162األنترنت، مرجع سابؽ، ص ك  ـ الكمبيكتر، مبادئ اإلجراءات الجزائية في جرائعبد الفتاح بيومي حجازي - 3
Jacques FRANCILLON, op.cit, p 309. 
4
- Jacques FRANCILLON, ibid, p 309. 

 .85، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 5
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بالتعاكف 1الدكلي الخامس عشر لمجمعية العامة لقانكف العقكبات الذم عقد في ريك دم جانيرك بالبرازيؿ 
الفعاؿ بيف المجني عمييـ كالشيكد كغيرىـ مف مستخدمي تكنكلكجيا المعمكمات بقياـ الشاىد باإلفصاح 

 الكشؼ عف الشفرات الخاصة بالبرامج المختمفة.أك  لسرعف كممات ا

ػظياضفرعػاضثا
ػاضخبرة

 إجراء فاف ،األدلة الفنية مف يعتبر الذم تقريره في يثبتو الذم الخبير رأمإلى  تنصرؼ الخبرة

 األمكر بعض في رأييـ بالخبراء ليستطمع األدلة، لممحقؽ االستعانة جمع إجراءات مف ىك ندب خبير

أك  الدعكل إلقامة ال كجو بأف قرار بإصدار ينتيي الذم ميمتو في التحقيؽ تأدية أثناء لو تعرض التي
 تككيف القاضي في تساعد فإنيا المحاكمة مرحمة في الخبرة كأما ،(2)محكمة المكضكعإلى  بإحالتيا

 . في القضية لمفصؿ عقيدتو

 أوال: المقصود بالخبرة 

 مجاؿ اإلثبات لمساعدتو في القاضيأك  المحقؽ بيا تعيفيس التي الفنية ىي االستشارة الخبرة 

بحكـ  المختص القضائية السمطة عضك ال تتكافر لدلالتي  داريةاإلأك  فنيةالالمسائؿ  تقدير في
 . (3)كثقافتو عممو

الجزائية الجزائرم  جراءاتىتـ المشرع الجزائرم بتنظيـ أعماؿ الخبرة، حيث أجاز قانكف اإلإ 
 .(4)أكثرأك  كلقاضي التحقيؽ كلممحاكـ كذلؾ االستعانة بخبير كاحد لمنيابة العامة

في إثبات الجرائـ المعمكماتية، حيث اف نجاح االستدالالت كأعماؿ لخبرة تزداد أىمية ا
فأصبح إنشاء  ،التحقيؽ في الجرائـ المعمكماتية يككف مرتينا بكفاءة كتخصص ىؤالء الخبراء

ة، كلتقييـ عممية اإلثبات لكتركنيطمبا ممحا لفحص األدلة اإلة ملكتركنيائية اإلز المعامؿ الج
                                                           

1 - congrès international de droit pénal, 15
ème,

 Rio De Janeiro, Brésil , 4-10 septembre 1994, in ; 

http://www.penal.org/sites/default/files/files/RIDP_1995_1_2.pdf. consulté le 19/10/2017.  
جامعة كمية الحقكؽ، دكتكراه،  ، السياسة الجنائية في مكاجية جرائـ األنترنت، رسالةحسين بن سعيد بن سيف الغافري - 2

 .440، ص 2009القاىرة، 
 ،عثمان أمال. 24محمد عبيد سيؼ سعيد المسمارم، مرجع سابؽ، ص  ،عبد الناصر محمد محمود فرغميراجع كؿ عف:  - 3

 .28 ص ،1964القاىرة،  الحقكؽ، جامعة كمية دكتكراه، رسالة الجنائية، المسألة في الخبرة
 سالؼ الذكر. كف اإلجراءات الجزائية الجزائرمقان 156لى إ 143المكاد مف  - 4

http://www.penal.org/sites/default/files/files/RIDP_1995_1_2.pdf
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تساعد الخبرة في  .(1)كتحميؿ الجرائـ في نطاؽ ما يعرؼ باسـ "نظـ الخبرة األمنية" لكتركنياإل
 المجاؿ المعمكماتي عمى: 

 .لكتركنيالكشؼ عف الدليؿ اإل -

ف أصالتو كمصدره كدليؿ لمتحقؽ م لكتركنيإجراء االختبارات التكنكلكجيا عمى الدليؿ اإل -
 يمكف تقديمو ألجيزة إنقاذ القانكف.

 .لكتركنيتحديد الخصائص الفريدة لمدليؿ اإل -

عادة تجميعو مف المككنات المادية لمكمبيكتر. لكتركنيإصبلح الدليؿ اإل -  كا 

لمتأكد مف عدـ كجكد معمكمات أثناء عممية  لكتركنيعمؿ نسخة أصمية مف الدليؿ اإل -
 استخبلص الدليؿ.

 .(2)ة التي تككف قد تبدلت خبلؿ الشبكة المعمكماتيةلكتركنيجمع اآلثار المعمكماتية اإل -

القكاعد القانكنية التي تحكـ الخبرة عمكما باختبلؼ األمكر الفنية لنفس الخبرة التقنية  تخضع
التي تحكـ عمؿ الخبير الفني، إال أف ىناؾ بعض التشريعات نظمت أعماؿ الخبرة في مجاؿ 

، مثؿ يامـ تكتؼ بالنصكص التقميدية التي تنظمف ئـ المعمكماتية بنصكص قانكنية خاصةالجرا
 .(3)ائي البمجيكي ز القانكف التحقيؽ الج

المتضمف  04-09الفقرة األخيرة مف القانكف رقـ  05المشرع الجزائرم في المادة  أشار
كاالتصاؿ كمكافحتيا أنو يمكف القكاعد الخاصة بالكقائع مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ 

لمسمطات المكمفة بتفتيش المنظكمات المعمكماتية تسخير كؿ شخص لو دراية بعمؿ المنظكمة 
بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعمكماتية التي تتضمنيا قصد أك  المعمكماتية محؿ البحث

 مساعدتيا كتزكيدىا بكؿ المعمكمات الضركرية إلنجاز ميمتيا.

 يا: القواعد القانونية التي تحكم الخبرة التقنيةثان
الخبرة ىي إجراء يستيدؼ استخداـ قدرات شخص الفنية كالعممية كالتي ال تتكافر لدل رجؿ 

                                                           
 .9، مرجع سابؽ، ص كاألنترنت، البحث كالتحقيؽ الجنائي الرقمي في جرائـ الحاسب اآللي ممدوح عبد الحميد عبد المطمب - 1
 .170، مرجع سابؽ، ص سعيداني نعيم - 2

3  - art 88bis du  Code d’instruction  criminelle, cité précédemment. 
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 المحقؽ مف أجؿ الكشؼ عف دليؿ يفيد في معرفة الحقيقة بشأف كقكع الجريمة.أك  القضاء
 النقاط التالية:إلى  تطرؽالسيتـ  بيذا

 ء:تعيين الخبرا -أ 

إلى  قد تعترض المحقؽ أثناء سرياف التحقيؽ، بعض المسائؿ الفنية اليامة التي يحتاج كشفيا
 جراءاتمف قانكف اإل 144خبرة عممية دقيقة، حدد المشرع الجزائرم طرؽ اختيار الخبراء في المادة 

لعممية، فبل كيشترط في الخبير حقيقة الجمع بيف العمـ ذم االختصاص كالخبرة ا ،الجزائية الجزائرم
يكفي فقط كفاءة عممية عالية في مجاؿ التخصص، بؿ يضاؼ إلييا سنكات مف أعماؿ الخبرة في 

ف كاف القضاء الفرنسي يستمـز في ىذه الحالة ، المجاؿ يجكز لمقاضي ندب خبير مف خارج الجدكؿ، كا 
ال ترتب البطبلف عمى قرار ندب الخبير  .(1)ضركرة أف يقـك القاضي بتسبيب قراره كا 

يصح لقاضي التحقيؽ أف ينتدب بقرار مسبب أم شخص يأنس فيو الكفاءة خاصة في مجاؿ 
سكاء كاف اسمو مقيدا في جدكؿ الخبراء أـ لـ يكف، إال أف ىذا األخير يجب ، األنترنتالحاسكب ك 

مف المرسـك الرئاسي رقـ 19تنص الماٌدة ك  ،(2)استحبلفو اليميف بأف يؤدم عممو بصدؽ كأمانة
المحدد لتػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ  15-261

عمى انو يمكف اف تستعيف اليػيئة  (3)المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتو
 . ف يعينيا في أعمالياأم شخص يمكف أأك  بػأم خبير
 
 

                                                           

 .182، ص 1999 ،بطبلف اإلجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية سميمان عبد المنعم، - 1
قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، ترؾ القانكف لقاضي التحقيؽ حرية ندب خبير  3 -145ىذا ما جاء في نص المادة  -2

مف ىذا القانكف  149كما تنص المادة قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  147كاحد أك خبراء متعدديف كىذا حسب المادة 
كيتعيف عمى ىؤالء أف يخمفكا اليميف كفقا  عمى استطاعة ىذا الخبير االستنارة في مسألة خارجية عف تخصصو بفنييف آخريف

الخبرة التقنية، ذلؾ أنو مف مف القانكف نفسو. كىذا التعدد ضركرم في ماؿ  145لمشركط المنصكص عمييا في المادة 
ف كاف يممؾ القدرات المالية عمى  الصعكبة كجكد متخصص منفرد لو الدراية الكاممة بتقنيات الحاسكب كنظمو، حتى كا 

 الظيكر بمظير المنفرد في مجاؿ الخبرة القضائية ىذا مف جية.
يػحػػدد تػشػكػػيػمػة  2015 أكػتػكبػػر سػنػة 8ؽ المػكاف 1436ذم الحػجػة عاـ  24مػؤٌرخ في  261-15مػرسـك رئػاسي رقـ  -3

ػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػ
 .2015 أكتكبر 08في  بتاريخ  53ة عدد كمكافحتو، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائري
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 ين:لكترونيأنواع الخبراء اإل  -ب

برامج أك  المتخصص في كتابة أكامر البرامج سكاء كانت برامج النظـ كى المبرمج: .1
التطبيقات، فالمتخصص في كتابة أكامر التطبيقات يعرؼ مكاصفات النظاـ اإلدارم المطمكب مف 

ة رقمية، أـ المتخصص ببرامج النظـ فيقـك لكتركنيبرامج اإلإلى  محمؿ النظـ، ثـ يقـك بتحكيؿ ذلؾ
باختيار كتعديؿ كتصحيح برامج نظاـ الحاسب الداخمية، التي تتحكـ في كحدات اإلدخاؿ كاإلخراج 

 إضافات ليذه البرامج.أك  إدخاؿ أم تعديبلتإلى  ككسائط التخزيف، باإلضافة

يع بيانات نظاـ معيف كما ىك الشخص الذم يحمؿ خطكات العمؿ كيقـك بتجم المحمل: .3
 ىك الحاؿ في نظـ المعمكمات اإلدارية كغيرىا.

ة الرقمية لكتركنيىك المسؤكؿ عف صيانة التقنيات اإل ميندس الصيانة واالتصال: .2
 كشبكاتيا كفحصيا.

ىك المختص بتشغيؿ الحاسب اآللي كمككناتو، كلديو  مشغل الحاسب اآللي وشبكاتو: .4
 البرامج كتشغؿ الجياز كاستخداـ أدكات إدخاؿ البيانات.خبرة في قكاعد كتابة 

 .(1)ىك المختص باإلدارة في النظـ المعمكماتية مدير النظام المعموماتي: .5
 
 حمف اليمين:  - ج

 جراءاتمف قانكف اإل 145يجب لصحة عمؿ الخبير أداء اليميف القانكنية طبقا لممادة 
ء أم ضمانة أخرل مف الضمانات. ككما سبؽ الذكر الجزائية الجزائرم، كال ينبغي عف ىذا اإلجرا

اء الخبير لميميف يـك تسممو العمؿ يغنى عف أدائو اليميف عند مباشرة كؿ مأمكرية لو، إما إذا دأإف 
كاف اسمو غير مقيد في الجدكؿ، أك  كاف الخبير مف غير خبراء كزارة العدؿ المعنييف بالقانكف،

 ف يؤدم عممو بكؿ صدؽ كأمانة.يجب في ىذه الحالة أداء اليميف بأ
 

                                                           

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت - 1
 .104مرجع سابؽ، ص 



 اندنيم اإلنكتروني   انباب األول
 

78 

 

 تقرير الخبرة: - د

، يحمؿ اإلستنتاجات التي تكصؿ إليياتقريرا إجراء الخبرة البلزمة يعد الخبير بعد انتيائو مف 
فيكدع تقرير كتابي مرفؽ بممحؽ إيضاحي مفسر، حتى يسيؿ عمى جيات التحقيؽ فيـ الخبرة، 

كعمى الخبير تقديـ التقرير  ،عيا الذاتي بالدليؿكحتى تتمكف جيات الحكـ مف تككيف عقيدتيا كاقتنا
لمقاضي استبدالو في الحيف مع إلزامو برد جميع ال جاز الفني خبلؿ المدة المحددة بأمر الندب، كا  

كما قد يتعرض  ،(1)ساعة 48األشياء كاألكراؽ كالكثائؽ التي تككف قد عيد بيا إليو في ظرؼ 
 .(2)ى جزائيةعقكبات تأديبية كحتإلى  الخبير المقصر

 حجية تقرير الخبير التقني:   - ه

يتعرض ليزات  -رغـ استقراره  –اف المبدأ المستقر عميو اف القاضي خبير الخبراء، إال أنو 
عنيفة إزاء التزايد المتكاصؿ لمبدأ التفاعؿ القانكني مع الظكاىر العممية التي تقع في اختصاص 

قافة القاضي المبنية عمى معايير العدالة كالدراسات التي ال تسمح ثأك  آخر غير الجكانب النظرية،
التي  األنترنت منطؽ التفاعؿ مع ظاىرة مثؿ أك  القانكنية مف التفاعؿ معيا، السيما في فرضية

 .(3)ثقافة جديدة عمى الجيؿ المعاصر ،تشكؿ
 قدير القاضي، فالقانكف لـ يضؼً تاف الخبرة شأنيا شأف باقي أدلة اإلثبات تخضع حجيتيا ل
، كليذا األخير مطمؽ الحرية في 4عمى تقرير الخبير أية قكة ثبكتية خاصة، فيي ال تمـز القاضي

 استبعادىا كما يشاء، كلو كذلؾ أف يأمر بإجراء خبرة تكميميةأك  تقديره، فمو أف يأخذ بنتائج الخبرة
يا الخبراء حكؿ نفس مقابمة السيما إذا تعارضت النتائج التي تكصؿ إليأك  القياـ بالخبرة مضادة أك

 تعارض تقرير الخبير مع شيادة أحد الشيكد. أك  المسألة

                                                           

 سالؼ الذكر قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، 149المادة  - 1
2
-Jean Lamarque, « la responsabilité pénale de l’expert », RSC, 1976, p. 724. 

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت  - 3
 .670مرجع سابؽ، ص 

4
 - Jean PRADEL, Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve en 

matière pénale, 10
ème

 Colloque des Instituts d'études judiciaires, Poitiers, Paris , 1975,p 69. 
 .91 ، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى
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إف عمؿ الخبير التقني مف أعماؿ الخبرة غير مطمقة في طبيعتيا، يمتـز الخبير التقني بما 
أساليب غير إلى  احتراـ المكاطف، إذ ليس لمخبير أف يمجأك  ىك مقرر في مفاىيـ المشركعية

 بعممو. مشركعة مف أجؿ القياـ
كذلؾ يككف لمخبير أف يطمع عمى شيادات كأقكاؿ الجناة، إذ كثيرا ما يككف في مثؿ ىذه 
األقكاؿ عكامؿ مساعدة لخبرتو، فيمكف مف خبلليا التعرؼ عمى أسمكب عمؿ مرتكب الجريمة 

 .(1)المعمكماتية كالتعامؿ معو عمى أساس أقكالو، 
رؼ عمى أسمكب ارتكاب جريمة معمكماتية ال إٌف استعانة خبير قضائي بمجـر معمكماتي لمتع

يجعؿ مف الياكر خبيرا في الدعكل، إذ أف التقييـ المعمكماتي يظؿ ىنا لمخبير القضائي ثـ لمقاضي 
المكضكع في نياية المطاؼ. كما دكر الياكر إال دكر مساعد لمخبير، كلمخبير أف يطمب مساعدة 

طمكبة في ىذا الحالة تككف مف مجـر السيما إذا مف يشاء في ىذا اإلطار، عمى أف المساعدة الم
 .(2)كاف مطمكبا لمعدالة في جريمة أخرل مرتكبة

 ثالثا: القواعد الفنية التي تحكم الخبرة التقنية 
يجب عمى ف ىؤالء الخبراء إٌف نجاح التحقيؽ في الجرائـ المعمكماتية مرتيف عمى كفاءة

 .  لة المنتدب فييا عمى كجو الدقةأالمسالمحقؽ أف يحدد لمخبير المعمكماتي دكره في 

 :أساليب عمل الخبير التقني -أ 

أف يستخدـ ك لمخبير التقني في سبيؿ تحرم الحقيقة أف يقـك بكؿ ما يمكنو لمتكصؿ إلييا، 
وىناك األساليب العممية التي يقـك عمييا تخصصو كليس لممحكمة أف ترفض تمؾ األساليب. 

 أسموبان لعمل الخبير التقني:

ياـ بتجميع كتحصيؿ لمجمكعة المكاقع التي تشكؿ جريمة في ذاتيا، كما ىك الشأف في الق -
                                                           

كىك كيفيف معمـك أف الككنجرس األمريكي قد استدعى أحد كبار فكرة العالـ االفتراضي، بؿ كأخطرىـ عمى اإلطبلؽ،  - 1
متينيؾ، لكي يدلي بشيادتو كياكر عف كيفية االختراؽ كرأيو في إعداد تشريع يحظر االختراؽ، كلقد تضمنت شيادتو الكثير 

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية فتحي محمد أنور عزت .مف األمكر التي كانت خافية عمى رجاؿ التشريع كالقانكف
 .698ارية لممجتمع المعمكماتي، مرجع سابؽ، ص كالمعامبلت المدنية كالتج

 القاىرة، عيف شمس، جامعةحقكؽ، كمية الرسالة دكتكراه،  ،، دكر الخبرة في اإلثبات الجنائيفتحي محمد أنور عزت - 2
 .42، ص 2007
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بقصد الدعاية لمتحريض عمى  جرائـ النسخ كبث صكر فاضحةأك  السبأك  النصبأك  التيديد
ارتكاب جرائـ الدعارة كالرقيؽ كدعارة األطفاؿ كغيرىا، ثـ القياـ بعممية تحميؿ رقمي ليا لمعرفة 

مسارىا الذم أعدت فيو، كتحديد عناصر حركاتيا، ككيؼ تـ إلى  دىا البرمجي كنسبتياكيفية إعدا
 الذم ينسب IPاألنترنت معرفة بركتكككؿ إلى  معرفتيا، كمف ثـ التكصؿ في النيايةإلى  التكصؿ

 .(1)جياز الحاسكب الذم صدرت عنو ىذه المكاقعإلى 

نما تؤدم القياـ بتجميع كتحصيؿ مجمكعة المكاقع التي ال تشك - ؿ مكضكعيا جريمة، كا 
قياـ األفراد بارتكاب جرائـ، كما ىك الحاؿ في المكاقع التي تساعد الغير إلى  حاؿ تتبع مكضكعيا

عمى التعرؼ عمى جرعات المخدرات كالمؤثرات العقمية التي تناسب كزف اإلنساف بادعاء أنو إذا 
اف، كأيضا كيفية زراعة المخدرات بعيدا تتبع التعميمات الكاردة فييا فمف يصاب الشخص بحالة إدم

عف أعيف الغير كأيضا كيفية إعداد القنابؿ كتخزينيا، ككيفية التعامؿ مع القنابؿ الزمنية كتركيبيا 
  .(2)كالقياـ بفكيا كحفظيا

 القواعد التي يتعين عمى الخبير اإللمام بيا: -ب 

كبرامج ككممات مركر كغير ذلؾ ة الرقمية مف مادية كمعنكية كنظـ لكتركنيمككنات التقنية اإل -
 مف تمؾ التقنيات.

 ة مف تردد كمكجات البث كأماكف اختزانيا.لكتركنية الرقمية كبيئتيا اإللكتركنيشبكات التقنية اإل -

 الييئة التي تككف عمييا.أك  ة الرقمية الثبكتية كالشكؿلكتركنيالمكاضع المحتممة لؤلدلة اإل -

اقتصاديا كماليا عمى المشاركيف  األنترنت اآللي كشبكة  أثر التحقيؽ في الجرائـ عبر الحاسب -
 في استخداـ النظاـ.

الحاؽ الضرر أك  تعديمياأك  تدميرىاأك  كيفية عزؿ النظاـ المعمكماتي دكف تمؼ األدلة -
 باألجيزة.

                                                           

مجتمع المعمكماتي، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لم، فتحي محمد أنور عزت - 1
 .693ص مرجع سابؽ، 

2  - Patrick S CHEN, An automatic system for collection crime information on the internet, 31 

October 2000, Journal of information law and technology, in; http://elj.warwick.ac.uk/jit/00-

3/chen.html.consulté le: 22/04/2016. 

http://elj.warwick.ac.uk/jit/00-3/chen.html.consulté
http://elj.warwick.ac.uk/jit/00-3/chen.html.consulté
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كيفية  كحدات خارجية بغير أف يمحقيا تمؼ.إلى  ةلكتركنيكيفية نقؿ أدلة اإلثبات اإل -
تقديميا لمقاضي لقراءتيا كفيميا مع إثبات أف ك  ة الرقمية في كسيمة كرقيةلكتركنيإخراج األدلة اإل

  .(1)الشبكةأك  النظاـأك  المسطكر عمى السطكر ىك مطابؽ لممسجؿ عمى الحاسب

تمامو لمميمة المكمؼ بيا إف لـ  ال ينجح الخبير المعمكماتي في أدائو لمينتو المنكط بيا كا 
 متطمبات الفنية.يكف لديو ىذا القدر مف ال

 إف أىـ المسائؿ التي عمى الخبير أف يستعاف بيا في الخبرة التقنية ىي:

كصؼ تركيب الحاسكب كصناعتو كطرازه كنكع نظاـ التشغيؿ كأىـ األنظمة الفرعية  -
 السر كنظاـ التشفير.أك  األجيزة الممحقة بو ككممات المركرإلى  التي يستخدميا باإلضافة

تكزيع عمؿ أك  الشبكة مف حيث التنظيـ كمدل تركيزأك  اسكبكصؼ طبيعة بيئة الح -
 المعالجة اآللية كنمط كسائؿ االتصاالت كتردد مكجات البث كأمكنة اختزانيا.

 كصؼ الكضع المحتمؿ ألدلة اإلثبات كالييئة التي تككف عمييا. -

محافظة عمى الأك  أدلة مقركءة،إلى  التمكف مف نقؿ أدلة اإلثبات غير المرئية كتحكيميا -
إتبلؼ، مع إثبات أف المخرجات الكرقية ليذه األدلة تطابؽ ما أك  دعامتيا بغير أف يمحقيا تدمير

 ىك مسجؿ عمى دعائميا لممغنطة.

إلحاؽ الضرر أك  تدميرىاأك  بياف كيفية عزؿ النظاـ المعمكماتي دكف إتبلؼ األدلة -
 باألجيزة.

زالة الفيركسات كبرامج معرفة كسائؿ كطرؽ فحص نظاـ الحاسب اآلل - ي كبرنامج كشؼ كا 
ظيار المخفي منيا. صبلح التمؼ كا   استرجاع البيانات كالمعمكمات كا 

 معرفة كسائؿ نسخ البرامج كالممفات كعمؿ نسخ مف القرص الصمب طبؽ األصؿ. -

 .(2)في الكقائع محؿ البحث لكتركنيمعرفتو لكيفية الربط بيف الدليؿ المادم كالدليؿ اإل -

                                                           

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت- 1
 .106مرجع سابؽ، ص

 .330، مرجع سابؽ، ص كاألنترنتالجرائـ الكمبيكتر ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في عبد الفتاح بيومي حجازي - 2
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مف أصعب األمكر التي تكاجو الخبير التقني، كاف  لكتركنيكانت عممية تجميع الدليؿ اإل لما
ما عميو إتباع كؿ الخطكات كاألساليب العممية التي تتناسب مع البيئة التي يتكاجد بيا ىذا النكع ك لز 

 مف الدليؿ.

 :لكترونياكتشاف الدليل اإل أو  خطوات اشتقاق - ج

 يؿ بمعرفة الخبير المعمكماتى فيما يمي : يمكف إيجار خطكات اشتقاؽ الدل

 خطكات ما قبؿ التشغيؿ الفحص:  .1

 .التأكد مف مطابقة محتكيات إحراز المضبكطات لما ىك مدكف عمييا  -

 .التأكد مف صبلحية كحدات النظاـ لمتشغيؿ -

كالرقـ  ،المكديؿأك  الطرازك  كالنكع ،تسجيؿ بيانات الكحدات المككنات المضبكطة -
 خ. ..ال.سمسؿتالم

 الفحص:ك  خطكات التشغيؿ .3

جمع  عمى المعمكماتية الجرائـ مجاؿ في الحقيقة تحرم سبيؿ في الخبير المعمكماتي عمؿ يعتمد
 المعتدم جياز مف (Les serveurs) المكاقع خكادـ مف كتحصيمياة لكتركنياإلاألدلة  مف مجمكعة

إلى  كنسبتيا البرمجي إعدادىا كيفية رفةلمع ليا رقمي تحميؿ بعممية يقـك ثـ تحديده،إلى  التكصؿ بعد
بركتككؿ  معرفةإلى  النياية في التكصؿ ثـ كمف حركتيا، عناصر كتحديد فيو أعدت مسارىا الذم

 بعض المتخصصيف كيرل ،ةلكتركنياإل كالنبضات الرسائؿ منو صدرت الذم لمحاسكب IP األنترنت

 عبر ثبلث مراحؿ: يتـة لكتركنيإلااألدلة  كتجميع اشتقاؽ في المعمكماتي الخبير عمؿ أف
تتبع الحاسبات  خبلؿ مف الخدمة مقدـ الطرؼ لدل المخزنة المعمكمات تجميعاألولى:  المرحمة

 لو. أثر إيجاد كمحاكلة المعمكماتيمجـر ال منيا دخؿ التي الخادمة

يمكف  مراقبة برامج استخداـ أىميا مختمفة بطرؽ ذلؾ كيتـ المراقبة مرحمة الثانية: المرحمة
 بالمكقع. كخركج دخكؿ كؿ بيانات كتسجيؿ كحصر فييا المشتبو المعمكمات عف لمبحث تحميميا
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جيات التحقيؽ  طرؼ مف ضبطو بعد فيو المشتبو المعمكماتي النظاـ فحص الثالثة: المرحمة
كقكع الجريمة  مدل كتقرير التحقيؽ لجيات كتقديمو الشتقاؽ الدليؿ كالمعنكية المادية بمككناتو
 .(1)عدمو مف المضبكط النظاـ باستخداـ
 : لكترونيالدليل اإل و  الترابط بين الدليل المادي تحديد  -د 

المستخرج  لكتركنيالدليؿ اإلك  يتـ في ىذه المرحمة فحص كؿ مف الدليؿ المادم المضبكط
بذلؾ ك  مف جياز الحاسب اآللي المكجكد بممفات النظاـ المضبكط صكر نصكص أصكات الخ

المتاف  ،كاليقينية ،مما يكسب الدليؿ الكثكقية ،الدليؿ المادمك اإللكتركني الربط بيف الدليؿ  يككف تـ
 .قبكلو لدل جية الحكـإلى  تؤدياف

 (2)لكتركنياإل كالتزكير المعمكماتية، التزييؼ الجرائـ األدلة في الشتقاؽ عممية تطبيقات: 

 متضمنة حرز العدؿ، بكزارة كالتزكير، ييؼالتز  أبحاث لقسـ قضية العامة بالقاىرة أحالت النيابة

 كأحراز النظاـ الحاسكبي رـز تجميع أكراؽ بو كحرز جنييا، عشركف فئة المزيفة المصرية العممة أكراؽ

 كلكحة المفاتيح كالشاشة، ،المركزية المعالجة كحدة عمى محتكيا الحاسكب جياز مف مككف كىك

 كطمبت ،كاألسطكانات األقراص المرنة مف كمجمكعة ضكئي، كماسح حاسكبية، طابعة ككذا كالفأرة،

 تـ النظاـ الحاسكبي تحديد ما إذا كاف عدمو، مف مزيفة العمبلت ما إذا كانت تحديد العامة النيابة

 عدمو. مف المضبكطة العممة تزييؼ في استخدامو

 دليؿكبيف ال بينو كالربط ،لكتركنياإل الدليؿ استخبلص عممية عمى العرض ىذا في سيركز

 التشابيات مف بأنيا بالرغـ أثبتنا كالتي ذاتيا الكرقية العمبلت فحص عممية عرض أف دكف المادم،

 التزييؼ أسمكب كفؽ كرقية مزيفة عمبلت أنيا إال المناظرة، الصحيحة الكرقية العمبلت بينيا كبيف

 ،(INK JET)برالح نفث تعمؿ بتقنية ممكنة حاسكبية طابعة باستخداـ التقميد عف طريؽ الكمي،
 التالي: النحك عمى كذلؾ الكجو كالظير، مف كؿ لطباعة

                                                           

 .179، مرجع سابؽ، ص سعيداني نعيم - 1

2
كاإلجراءات،  كاألساليبالعممي في قضايا التزييؼ كالتزكير، دراسة في المفاىيـ  اإلثبات، حدكد رياض فتح اهلل بصمة - 

 .83، ص2001، القاىرةدار نكبار لمطباعة، 
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 النظاـ، كتسجيؿ كمككنات كحدات فحص كتـ أجزائو، صبلحية مف التأكد بعد الجياز تشغيؿ تـ

 عمى كالممفات المكجكدة البرامجية لممجمكعات كالفحص البحث عممية كأسفرت أنكعيا كتكصيفيا،

 اآلتي: عف المدمجة كاألسطكانات ةالمرن الصمب كاألقراص القرص

 Windows 95 منيا النكافذ التشغيؿ بيئة في تعمؿ كالتي الصكر لمعالجة برامج كجكد -

Adope photoshop 5.0 

عمى القرص  جنييا، عشركف فئة مصرية كرقية عممة كظير كجو لصكر كفيارس ممفات كجكد -
 الصمب المشغؿ.

 أية برامج. عمييا لـ يكجد المضبكطة، قراصكاأل المضبكطة، المرنة األقراص أف - 

تعمؿ كتخرج  الطابعة أف الطابعة ذلؾ في بما بالكيرباء النظاـ كصبلت تكصيؿ بمجرد لكحظ
عممية  مع كجكد جنييا عشركف فئة المصرية الكرقية العممة مف مكتمؿ غير كجو عمييا طبع كرقة منيا

 بظير الكرقة. جنيينا عشركف فئة ةمصري كرقية عممة لظير صكر لثبلث مكتممة طباعية

 تـ إكمالو حيث مف الطابعة تتمكف لـ بالطباعة أمر أخر بأف بالتقرير كعمميا فنيا ذلؾ تفسير تـ

 .الجريمة أدكات ضبط عند صحيحة غير بطريقة فصؿ الكيرباء

ي ف لكتركنياإل الدليؿ تفريغ يمثؿ كىك المضبكطة، الطابعة مف منيا لكؿ طباعي مخرج أخذ تـ
 تقريرنا الحالي. قيد كبرقـ بالنظر منا عمييا التأشير بعد الرابع الحرز داخؿ إيداعيا تـ مادم كقد شكؿ

 فئة عشركف المصرية الكرقية العممة كرقات بيف كالمقارنة الفحص كعمميتي التشغيؿ إجراء بعد

 الطابعة مف خرجت، كالتي -الكجو  طباعة مكتممة كغير الظير مكتممة -كالعممة  جنييا المضبكطة،

 المادم، ككجو يمثبلف الدليؿ كىما بالكيرباء النظاـ كحدات كصبلت تكصيؿ المضبكطة بمجرد

 الدليؿ تمثؿ الصمب ىي عمى القرص المحممة جنييا عشركف فئة المصرية الكرقية كظير العممة

 اآلتي: ثبت لكتركنياإل

 ،لكتركنياإلالدليؿ  بالجياز C ؿالصمب المشغ بالقرص المحممة الكرقية العممة بيانات أف -
 .الدليؿ  جنييا عشركف فئة المصرية الكرقية العممة كرقات تحمميا التي ىي ذاتيا

 عشركف جنييا فئة المصرية الكرقية العممة كرقات بيف الطباعي المخرج خكاص في االتفاؽ-

 كالتي- طباعة الكجو ةمكتمم كغير الظير مكتممة لمعممة -لمطابعة الطباعي المخرج المضبكطة، كبيف
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 جانب، مف بالكيرباء، ىذا النظاـ كحدات كصبلت تكصيؿ بمجرد المضبكطة مف الطابعة خرجت

  آخر. مف جانب الجياز كتشغيؿ فحص أثناء بمعرفتنا أخذ الطباعي الذم المخرج كبيف
 التحفظ عمى األدلة: -و
عددة تتشكؿ في أبسط ة داخؿ الحاسكب بأساليب متلكتركنيتتـ عممية حفظ األدلة اإل 

في عمميات حجز الحاسكب الدليؿ  (1)مظاىرىا باستخداـ أسمكب الحفظ العادم كأقكل مظاىرىا
في العادة ممؼ يحتكم عمى بيانات رقمية تعطي مظيرا  لكتركنيالمكضكع فيو، ذلؾ أف الدليؿ اإل

راء تعديبلت رقمية في القياـ بإجيتـ حيف  إلىمظير آخر، إلى  معمكماتيا محددا غير قابؿ لمتحكيؿ
 البيانات المذككرة.

يتطمب مف الخبير التقني القياـ برصد مكقع  لكتركنياف عممية حفظ األدلة في العالـ اإل
الجريمة، كالتي تككف في مظاىر مختمفة األشكاؿ، كما لك إلى  في المعمكمات التي تشير األنترنت 

 اقشة، ففي مثؿ ىذه الحالة األخيرة يتـ المجكءكانت الجريمة مف جرائـ القذؼ كالسب في غرفة المن
حديد تإلى  ذاكرة الخادـ الذم يتكلى ربط ىذه الغرؼ عبر العالـ الرقمي لكي يمكف التكصؿإلى 

ذا كانت الجريمة مف جرائـ النشر عبر ، مكضكع السب كالقذؼ كتاريخو فقد يكتفي  األنترنت كا 
ففي مثؿ ىذه الحاالت  ،تحديد الخادـإلى  ف حاجةذاكرة الحاسكب المستخدـ دك إلى  بمجرد المجكء

، كما ىك لكتركنيالقياـ بالحفظ في العالـ اإلإلى  يقـك الخبير باستخداـ برمجيات مساعدة لمتكصؿ
الشأف في حجز كتشفير مثؿ ىذه المكاقع بعد تحديد جدليتيا كدقتيا كمسارىا، كىذا أمر يترتب عميو 

ذا قاـ أحدىـ بذلؾ فإنو يككف قد ارتكب جريمة.عدـ إمكانية حذفيا في العالـ الر   قمي، كا 
 لزـك قياـ الخبير بعرض األدلة عمى لكتركنيتستدعي عممية حفظ األدلة في العالـ اإل

عمى جيات التحقيؽ، كمثؿ ىذا األمر يجعؿ عمؿ الخبير يستمر لمرحمة المحاكمة أك  المحكمة

                                                           

1
لة اإللكتركنية مف العمميات المعقدة التي تحتاج بداية إلى رصد دقيؽ لدل صحة البيانات التي إٌف التحفظ عمى األد - 

يحتكم عمييا الحاسكب، كىذا األمر يستمـز بالضركرة قياـ الخبير التقني بالكشؼ بداية عمى مدل صحة حركة الحاسكب 
قاة سلكي يتـ التشكيؾ في صحة األدلة المست السيما مف حيث الخمؿ كالعطب، إذ يكفي أف يككف ىناؾ فيركس في الجياز

 مف ىذا الحاسكب.
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بعد المحاكمة كما ىك الشأف حاؿ عرض الدليؿ كأحيانا يتطمب منو ذلؾ القياـ بعممو لمرحمة ما 
 النقض.أك  محكمة المكضكع أماـ جية قضائية أعمى كاالستئناؼإلى  المقدـ

عداد التقرير:و  مرحمة تدوين النتائج -ق  ا 
جراءاتك  تقرير بجميع خطكات إعداديتـ   اإليضاحيةالبحث، كيرفؽ بو في الغالب المبلحؽ  ا 
 الحكـ.أك  جية التحقيؽإلى  تصديرىاالمسجمة كغيرىا، ثـ ك  المصكرة

 المبحث الثاني
 لكترونيالحديثة لجمع الدليل اإل  جراءاتاإل

، فكاف مف لكتركنيصعبة اإلتباع لمحصكؿ عمى الدليؿ اإل أنياالتقميدية  جراءاتتبيف مف اإل
تقميدم اإلجراـ غير ال قانكنية حديثة لمكاجية ىذا إجراءاتالضركرم عمى التشريعات المختمفة خمؽ 
 كذلؾ حتى ال يفمت المجرمكف مف العقاب.

اف المقكمات التشريعية التي أرساىا المشرع الجزائرم ضمف خطتو في مكافحة الجريمة  
عتراض المراسبلت إ مف خبلؿ إجرائي التسرب كاجراء 22-06المعمكماتية ما جاء بو القانكف رقـ 

ة كحفظ لكتركنيف كىما المراقبة اإلآخري إجراءيفاستحدث  04-09ثـ مف خبلؿ القانكف رقـ 
 المعطيات المتعمقة بحركة السير البيانات في البيئة االفتراضية ليست دائما ساكنة. 

 المطلب األول
 بسو رال

تحديد مفيـك ىذا اإلجراء، شركط إجرائو، سير عممية التسرب كأخيرا سنحاكؿ في ىذا الفرع 
 اآلثار المترتبة عنو.
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ػولاضفرعػاأل
ػغظػاضتدربطفكومػرطض

 أوال : تعريف عممية التسرب
الجزائية الجزائرم، بأنو قياـ ضابط  اإلجراءاتمف قانكف 12مكرر  65عرفت التسرب المادة 

أك عكف الشرطة القضائية تحت مسؤكلية ضباط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ العممية بمراقبة 
 نو فاعؿ معيـ أك شريؾ ليـ.األشخاص المشتبو في ارتكابيـ جناية أك جنحة بإيياميـ أ

اف التسرب نظاـ مف أنظمة التحرم كالتحقيؽ الخاصة التي تبيح لضباط كأعكاف الشرطة 
القضائية اختراؽ الجماعات اإلجرامية كالتكغؿ في كسطيا تحت مسؤكلية ضابط شرطة قضائية 

ضي التحقيؽ" آخر مكمؼ بتنسيؽ عممية التسرب تحت مراقبة مصدر اإلذف "ككيؿ الجميكرية أك قا
بيدؼ مراقبة أشخاص مشتبو فييـ ككشؼ أنشطتيـ اإلجرامية، كذلؾ بإخفاء المتسرب ليكيتو 

 .(1)كصفتو كتقديـ نفسو عمى أنو أحد أفراد العصابة المشتبو فييا بكصفو فاعؿ أك شريؾ
نظرا لتعقيدات ىذا النظاـ كمساسو بحرمة الحياة الخاصة قيده المشرع بجممة مف القيكد 

مف بينيا الجرائـ  05مكرر  65اما لمبدأ الشرعية كربطو بمجمكعة مف الجرائـ حددتيا المادة احتر 
 الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات بحيث ال يسمح بيذا اإلجراء.

تتجسد عممية التسرب في الجرائـ المعمكماتية كاشتراؾ ضابط أك عكف الشرطة القضائية في 
مقات النقاش حكؿ دعارة األطفاؿ مثبل أك كبلـ يدكر حكؿ قياـ محادثات غرؼ الدردشة أك ح

يظير بمظير طبيعي ك  فيتخذ المتسرب أسماء مستعارة ،أحدىـ باختراؽ شبكات أك بث فيركسات
أك  ،يحاكؿ االستفادة مف معارفيـ حكؿ كيفية اقتحاـ الياكر لمكقع ماك  كما لك كاف فاعؿ مثميـ

ضبط الجرائـ التي تتـ مف ك  حتى يتمكنكا مف اكتشاؼ مباشرة الحديث في المكضكع الجنسي
 . (2)خبلليا كالدعارة مثبل

                                                           

1
، "التسرب كآلية لمكشؼ عف الجرائـ في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم"، مجمة الفقو كالقانكف، العدد امىو عالوة  -  

 http://taza2005.e-:، محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي2ص ،2012الثاني، ديسمبر 

monsite.com/medias/files/tasarrob.pdf :    .14/03/2016، تـ االطبلع عميو يـك
 .74، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2

http://taza2005.e-monsite.com/medias/files/tasarrob.pdf
http://taza2005.e-monsite.com/medias/files/tasarrob.pdf
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 شروط صحة عممية التسربثانيا: 
نظرا ألىمية التسرب كمساسو بحريات األفراد فقد كضع لو المشرع شركطا يجب مراعاتيا 

نفذيف بمكغ كالتقيد بيا احتراما لمبدأ الشرعية مف جية كحرصا عمى حياة المتسرب كتسييبل لمم
 كالمتمثمة في االتي: األىداؼ،

قبؿ مباشرة اإلجراء يتعيف أف يصدر إذنا بالقياـ بعممية التسرب  اإلذن بإجراء التسرب: - أ
قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  11مكرر  65مف الجيات القضائية التي حددتيا المادة 

 65كفر الشركط التي حددتيا المادة ، مع ت(1)كالمتمثمة في ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ
 مف القانكف نفسو كىي الكتابة كالتسبيب. 15مكرر 

 اإلجراءاتقانكف  15مكرر  65حتى يككف اإلذف قانكنيا اشترط المشرع في المادة  التسبيب: - ب
الجزائية الجزائرم أف يككف مكتكبا كمسببا، ألف التسبيب ىك أساس العمؿ القضائي فكاف لزاما عمى 

لقضاء المختص بإصدار اإلذف بالتسرب أف يسببو كذلؾ بإبراز األدلة القانكنية كالمكضكعية بعد رجؿ ا
تقدير جميع العناصر الكاردة في تقرير ضابط الشرطة القضائية، تقتضي عممية التسرب أف تحاط 

كية بالسرية التامة كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية عمى جزاءات عقابية مشددة في حالة كشؼ ى
مف  16مكرر  65المتسرب كتعدت ىذه الحماية إلى عائمة المتسرب كحددت العقكبات في المادة 

 .جزائرم ألؼ إلى مميكف دينار 50سنتيف إلى عشريف سنة حبس مع الغرامة مف 

ينبغي أف يتضمف اإلذف الصادر عف السمطة القضائية ككيؿ جميكرية أك قاضي  نوع الجريمة: - ج
 65التي بررت المجكء إلى التسرب كأف تككف مف الجرائـ التي حددتيا المادة  التحقيؽ نكع الجريمة

سكت قانكف اإلجراءات الجزائية عف الجرائـ العرضية كلـ  قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 5مكرر 
ائرم قانكف اإلجراءات الجزائية الجز  6مكرر  65يشر إلييا في أحكاـ التسرب، غير أنو كباستقراء المادة 

تنص عمى أنو إذا كقع اكتشاؼ جرائـ أخرل غير تمؾ المنصكص عمييا في إذف القاضي، فإف ذلؾ ال 

                                                           

 ،أك قاضى التحقيؽ بعد إخطار ككيؿ الجميكريةيبلحظ أف المشرع الجزائرم أسند ميمة إصدار إذف التسرب إلى ككيؿ الجميكرية  -1
كذلؾ أف ككيؿ الجميكرية  ،التحقيؽك  بمعنى أف المشرع خرج عف األصؿ العاـ في التحقيؽ القائـ عمى الفصؿ بيف سمطتي االتياـ

 ،الترخيص بالتسرب عندما يقـك بإصدار االتياميةكمف الصعكبة أف يتجرد مف صفتو  ،ميمتو األساسية ىي تقديـ المتيـ إلى العدالة
لذلؾ  ،خاصة كاف طبيعة عممية التسرب فييا نكع مف الخطكرة عمى حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد السيما الحؽ في الخصكصية

 .حسف التقدير ما يطمئف معو األفرادك  فاألفضؿ منح ىذه الميمة إلى قاضى التحقيؽ لما لو مف استقبللية
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جاء ذكره في الفصؿ  6مكرر  65يككف سببا لبطبلف اإلجراءات العارضة كرغـ أف نص المادة 
ر لو ميزة المتعمؽ باعتراض المراسبلت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر، إال أنو كباعتبار التسرب تدبي

خاصة كأف المشرع قد أكلى عناية كبيرة بمصمحة التحقيؽ كغمب المصمحة العامة عمى المصمحة 
قانكف  65الخاصة فإنو كبالنظر إلى الحمقة المشتركة بيف جميع التدابير المنصكص عمييا بالمادة 

كؿ أف اكتشاؼ جريمة اإلجراءات الجزائية الجزائرم كالمتعمقة بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة أمكف الق
عرضية عند مباشرة عممية التسرب يخضع إلجراءات عارضة كال يمكف أف يككف ذلؾ سببا لمبطبلف، 
فمتى اكتشؼ المتسرب بخمية المتاجرة بالمخدرات جريمة قتؿ كجب عميو رفع تقرير إلى المشرؼ عميو 

 .(1)ليحكلو إلى ككيؿ الجميكرية التخاذ ما يراه مناسبا

مف قانكف اإلجراءات  32-706ة أف صياغة ىذه األفعاؿ مأخكذة مف المادة تجدر اإلشار 
، أماـ تسخير (2)غير مشركع لممخدرات اإلتجاركذلؾ في إطار مكافحتو جريمة  ،ائية الفرنسيز الج

 الكسائؿ المادية كالقانكنية.

جراء إبقاء اإلذف بالتسرب خارج ممؼ اإلجراءات: حفاظا عمى السرية البلزمة لتنفيذ اإل  - د
كالمحصكرة بيف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ كضباط الشرطة القضائية المشرؼ عمى 

 العممية ككذا العكف المتسرب إلى غاية االنتياء مف العممية.

تنفيذ عممية التسرب: قبؿ البدء في تنفيذ إجراء التسرب يمـز القانكف ضابط الشرطة  - ق
رر تقريرا يضمنو العناصر األساسية كالضركرية لمعاينة القضائية المسؤكؿ كالمنسؽ لمعممية أف يح

الجرائـ، مع مراعاة تمؾ الجرائـ التي يمكف أف تشكؿ خطرا عمى العكف المتسرب ككؿ ما يتـ 
 12مكرر  65تسخيره لتنفيذ العممية كفؽ ما يراه مناسبا كمساعدا عمى التنفيذ. استنادا لنص المادة 

قع عمى عاتؽ ضابط الشرطة القضائية الذم يتكلى عممية فإف مسؤكلية سير عممية التسرب ت
 التنسيؽ كالتفكير كالتحضير كالتنظيـ ككؿ ما يترتب عف ذلؾ مف إجراءات.

أشير، كيمكف أف تجدد  4تحديد مدة عممية التسرب في اإلذف: كالتي يمكف أف تتجاكز  - ك
كفي نفس الكقت أجاز حسب مقتضيات التحرم أك التحقيؽ ضمف نفس الشركط الشكمية كالزمنية، 

                                                           

 .6، مرجع سابؽ، ص عالوة ىوام - 1
2  - Article 706-32 du Code de procédure pénale Français, cité précédemment. 
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 القانكف لمقاضي الذم رخص بإجرائو أف يأمر في أم كقت بكقفيا قبؿ انقضاء المدة المحددة.

ػظيثااضفرعػاض
 اضحطاغظػاضقاظوظغظػضضطونػاضطتدرب

نتيجة لخطكرة عممية التسرب عمى القائـ بيا، كفؿ لو القانكف حماية خاصة كأكاله الرعاية 
كسرية ميمتو، إذ جعؿ المتسرب بمنأل عف تحمؿ المسؤكلية  لمحفاظ عمى أمف كسبلمة ركحو

عف الجرائـ التي يككف قد ارتكبيا عرضا أثناء تسربو تنفيذا لممياـ المكككلة إليو، كمنع  (1)ائيةز الج
الكشؼ عف ىكيتو الحقيقية كسمح لو بأخذ ىكية مستعارة، كرتب عمى مخالفة ىذه اإلجراءات 

ضى ىذا الكشؼ لميكية عف تعرض المتسرب أك أحد أفراد عائمتو عقكبات جزائية تتضاعؼ إذا أف
 ، كقد تتضاعؼ إذا حدثت الكفاة.16مكرر  65لمضرب أك الجرح أك عرض حياتو لمخطر المادة 

تعد مف الحماية الخاصة لممتسرب عدـ جكاز سماعو كشاىد عمى العممية مع جكاز ذلؾ بالنسبة 
ذا حدث أف  كقع تكقيؼ العممية أك انقضى أجميا دكف تجديد فإف ضركرات لمضابط المسؤكؿ كالمنسؽ، كا 

حماية المتسرب تجيز لو مكاصمة نشاطو مف دكف تحممو ألم مسؤكلية بشرط إخبار الجية مصدرة اإلذف، 
 .(2)عمى أف ال تتجاكز فترة تأميف سبلمة المتسرب مدة أربعة أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة

قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم اقتناء أك حيازة  14مكرر  65لقد أجاز المشرع في المادة 
أك نقؿ أك تسميـ أك إعطاء مكاد أك أمكاؿ أك منتكجات أك كثائؽ أك معمكمات متحصؿ عمييا مف 
ارتكاب الجرائـ أك مستعممة في ارتكابيا ككذا استعماؿ أك كضع تحت تصرؼ مرتكبي ىذه الجرائـ 

ني أك المالي ككذا كسائؿ النقؿ أك التخزيف أك اإليكاء أك الحفظ أك الكسائؿ ذات الطابع القانك 
االتصاؿ كبالتالي يمكف لمعكف المتسرب استعماؿ األمكاؿ المتحصؿ عمييا مف ارتكاب الجرائـ 

                                                           
قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أف الضابط كأعكاف الشرطة القضائية المسخريف  14مكرر  65نصت المادة   -1

قانكف  39حاالت تعد تكريسا لممادة في عممية التسرب ال يككنكف مسؤكليف جزائيا حسب الحاالت التي ذكرىا النص كىذه ال
اإلجراءات الجزائية الجزائرم بحيث يصبح التسرب مف ضمف أسباب اإلباحة، مع مبلحظة أنو ال يجكز لو تحت طائمة 

 .البطبلف أف يتخذ مف األفعاؿ المسمكح لو بيا تحريضا عمى ارتكاب جرائـ

ىنا كؿ التصرفات المدنية أك التجارية التي يقـك بيا العكف  سكت المشرع الجزائرم عف المسؤكلية المدنية التي يقصد بيا
المتسرب كإبراـ عقكد ترتب التزامات كعقد بيع أك تكريد أك مقارنة بذلؾ يبقى السؤاؿ المطركح ما مصير العقكد التي أبرميا 

 المتسرب لتنفيذ ميمتو بعد انتياء العممية؟
 .4، مرجع سابؽ، ص عالوة ىوام - 2
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم كمف ىنا يمكف القكؿ أف  5مكرر  65المذككرة بنص المادة 
01–05مف القانكف رقـ  02نص المادة  ىناؾ استثناء ألحكاـ

المتعمؽ بالكقاية مف تبييض  (1)
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما الذم يعتبر العائدات اإلجرامية عند عممو بيا سكاء بالتحكيؿ 

 أك النقؿ أك االكتساب أك الحيازة تبييضا لؤلمكاؿ.
رخصة  –إف كاف ىناؾ ضركرة  أما الكسائؿ القانكنية فيقصد بيا تكفير الكثائؽ الرسمية

بطاقة رمادية...الخ، كليذا يحتاج القائـ بالعممية إلى  –جكاز السفر  –بطاقة تعريؼ  –سياقة 
 أجيزة التزكير لعدـ إمكانية المركر عمى اإلدارة ضمانا لمسرية.

 ثاي المطلب ال
 رخزين اإللترووي المرعلقة بال  رجواااتاإل 

تتككف ىذه  التي مف اتفاقية بكدابستمستكحاة كميا المتحركة ت المتعمقة بالبيانا جراءاتإف اإل
مادة تـ تكزيعيا عمى أربعة أبكاب، يدرس فييا الجانب اإلجرائي منيا، حيث يدرج  48االتفاقية مف 

 األنترنت مسؤكلية المتدخميف في شبكة ك  (الفرع األكؿ)التحفظ المعجؿ عمى البيانات المخزنة  إجراء
 .(الفرع الثاني)مكماتية متعمقة بالمشترؾ بتقديـ بيانات مع

ػاضفرعػاألول
ػاضتحفظػاضططجلػرضىػاضبغاظاتػاضطخزظظ

أنو مف الضركرم عمى كؿ دكلة طرؼ ، 16المادة  في السالفة الذكر تفاقية بكدابستإ تنص
بأخرل مزكد الخدمة التحفظ أك  تفرض بطريقةأك  في االتفاقية السماح لسمطاتيا المختصة أف تأمر

عاجؿ عمى البيانات المعمكماتية المخزنة بما في ذلؾ البيانات المتعمقة بالمركر المخزنة بكاسطة ال
نظاـ المعمكماتي، كذلؾ عندما تككف ىناؾ أسباب تدعك لبلعتقاد بأف ىذه البيانات عمى كجو 

 يـك كحد أقصى، كىذه المدة قابمة لمتمديد. 90التغيير، كذلؾ خبلؿ أك  الخصكص معرضة لمفقد

                                                           

كتمكيؿ  األمكاؿيتعمؽ بالكقاية مف تبييض  2005فبراير  6المكافؽ  1425ذم الحجة  27مؤرخ في  01-05 قانكف رقـ -1
 .2005فبراير 9 بتاريخ 11كمكافحتيما، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  اإلرىاب
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 أوال :مفيوم التحفظ المعجل عمى البيانات المخزنة
يقصد بو تكجيو السمطة المختصة لمزكدم الخدمات األمر بالتحفظ عمى بيانات معمكماتية 

األمر أك  قانكنية أخرل كالتفتيش، إجراءاتتحت سيطرتو، في انتظار اتخاذ أك  مخزنة في حكزتو
 . 1بتقديـ بيانات معمكماتية

اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء، كذلؾ لممبررات إلى  ابست األسباب التي تدعكاتفاقية بكدحددت 
 التالية:
التغيير سكاء كاف ذلؾ أك  قابمية البيانات المعمكماتية لمتبلشي، حيث يككف محبل لممحك –

.أك  بدافع إجرامي لطمس معالـ الجريمة  أم عنصر إثباتي لشخصية المجـر

 كماتية عف طريؽ نقؿ االتصاالت عبر نظـ الحاسكب.غالبا ما يتـ ارتكاب الجرائـ المعم -
 مف الضياع كالفقد بسرعة. لكتركنيتأميف الدليؿ اإل –

يعد إجراء التحفظ المعجؿ عمى البيانات المخزنة بالنسبة لمجزائر أداة تحقيؽ مستحدثة في 
ػسػاعػدة لػمػسػمػطات إطار مكافحة الجرائـ المعمكماتية، حيث ألـز عػمى مػقػدمػي الخػدمػات تػقػديـ الم

المػكػمفػة بػالتػحػريات الػقػضائػيػة لجػمع كتسػجػيؿ المعػطػيات المػتعمقة بمػحتكل االتصاالت فػي حينيا 
تحت  -04-09مف القانكف  11ادة كفػقػػا لػمػػمػ-عػمػػيػيػـ حػفػػظػيػػا  كبػكضع المعطيات الػػتي يػػتػعػػيف

عػػػػمى مػػػػقػػػػدمي الخػػػػدمػػػػات كػػػتػػػػمػػػػاف سػػػػريػػػة الػػػعػػمػػمػػػيػػات  ػػعػػػػيفكيػػػػتػػ .،تصرؼ السمطات المذككر
ككػػذا المػػػعػػمػػكمػػػات المػػتػػصػػمػػػة بػػيػػا كذلؾ تحػت طػػائػػمػػة  الػػتي يػػػنػػجػػزكنػػيػػػا بػػطػػمب مف المحػػػقػػقػػيف

(2)فشاء أسرار التحرم كالتحقيؽالػػػعػػقػػكبػػات المقررة إل
. 

مف قانكف  18U.S.C 2703(F)نص المشرع األمريكي عمى ىذا اإلجراء في القسـ 
(، عمى أنو يمكف لرجاؿ الضبط C C A Aخصكصية االتصاالت المعمكماتية األمريكي )

كزة القضائي في إطار ما يقكمكف بو مف جمع االستدالالت االطبلع عمى البيانات المكجكدة في ح
مزكد إلى  ، كذلؾ مف خبلؿ تكجيو تكميؼاألنترنتمزكدم الخدمات، كالتي تخص مستخدمي شبكة 

                                                           

1
 .100، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 

2
 لؼ الذكر.سا 14-12القانون رقم مف  10لمادة ا - 
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. تتمثؿ ىذه (1)الخدمات لمتحفظ عمى سجبلت مكجكدة في انتظار اتخاذ إجراء قانكني إجبارم
 السجبلت في ثبلث طكائؼ ىي:

 المعمكمات الشخصية الخاصة بالمشترؾ مثؿ اسمو، عنكانو... الخ. –
 المعمكمات الشخصية الخاصة بالمتعامؿ مع المشترؾ )أم كؿ مف يتصؿ بو(. –
 .(2)مضمكف الممفاتأك  المعمكمات المتعمقة بمحتكل البيانات مثؿ مضمكف المحادثات –

 ثانيا : األمر بتقديم بيانات معموماتية متعمقة بالمشترك
ؼ في االتفاقية تمكيف السمطات يجكز لمدكؿ األطرا» مف اتفاقية بكدابست عمى  18تنصت المادة 

أك  المختصة مف إلزاـ مقدمي الخدمات تقديـ البيانات المتعمقة بالمشترؾ، سكاء كانت في حيازتو المادية
 «.تحت سيطرتو حيث تككف ىذه البيانات مخزنة بعيدا عف الحيازة المادية لمزكد الخدمات 

ات، المبلحظ أف التشريعات ذات ينبغي تحديد السمطة المختصة بإصدار أمر تقديـ البيان
كالجزائرم تختمؼ عف القانكف األمريكي، إذ ال تجيز تمؾ  3األصؿ البلتيني مثؿ القانكف الفرنسي
نما تجيزه لسمطة التحقيؽ ةالقضائي يةالتشريعات أف يصدر رجؿ الضبط ، 4مثؿ ىذا األمر، كا 

األمر ببيانات المشترؾ المعمنة فيسمح لرجاؿ السمطة العامة بإصدار مثؿ ىذا األمر، إذا تعمؽ 
لمجميكر، في حيف أف دكال أخرل ال تشترط أف يككف ىذا األمر صادرا فقط مف السمطات 

                                                           

مزكد الخدمات في المادة األكلى فقرة )ج( بأنو " كؿ مف يقـك بخدمات  ذكر،ال ةالسالف قد عرفت اتفاقية بكدابست -1
كقد يقدـ خدماتو  ،كقد يككف جية عامة أك جية خاصة ،االتصاؿ أك خدمات معالجة البيانات أك خدمات تخزيف البيانات

 ذيف يشكمكف مجمكعة مغمقة ".لمجميكر أك لمجمكعة مف المستخدميف ال
تجدر اإلشارة إلى أف البيانات المعمكماتية المشمكلة باألمر تتضمف بينيا بيانات المركر المتعمقة باتصاالت سابقة، كذلؾ  -2

 مف أجؿ تحديد خط سير االتصاؿ بمعنى مصدر أك مكاف كصكؿ ىذه االتصاالت كالتي تعد مف األمكر الجكىرية لمتعرؼ
أشرف .101، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى .شخاص الذيف قامكا بتكزيع مكاد إباحية طفكلية مثبلعمى ىكية األ

 .180، ص 2015، اإلثبات الجنائي في الجريمة اإللكتركنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عبد القادر قنديل
 أنظر القكانيف التالية:  -3

Loi n° 2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de communication, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000402408   
Loi N° 2001-1062 du 15 Novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, chapitre 5, Article 9, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052.  
4
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القضائية، عند الحصكؿ عمى نكعية معينة مف البيانات المتعمقة بالحؽ في الخصكصية، مثؿ رقـ 
 بطاقة ائتماف بنكي.

 يانات، بقكليا أنيا تتعمؽ بػ:المقصكد بتمؾ الب السالفة الذكر حددت االتفاقية
 نكع خدمة االتصاؿ التي اشترؾ فييا الشخص كالكسائؿ الفنية لتحقيقيا. -
 الجغرافي كرقـ تمفكف المشترؾ.أك  العنكاف البريدم -
 .(1)رقـ دخكؿ المشترؾ لمحصكؿ عمى تمؾ الخدمة كالفكاتير التي ترسؿ إليو -

في االعتبار الكيفية التي يتـ بيا التراسؿ، دكف  ائية المقارف يأخذز الج جراءاتأف قانكف اإل
أىمية لعامؿ الكقت، بحيث يعد زمف االتصاؿ يبدك كما لك لـ يكف لو قيمة في ىذا الشأف، إذ 
عديدة ىي النصكص التي ال تشترط الكتابة، مثؿ الفاكس كاالتصاالت الياتفية، كمف ذلؾ ما ىك 

-ARK Code amn. §5يكية كىي كالية أركانساس مقرر في تشريع أحد الكاليات المتحدة األمر 

اإلساءة ضد أك  التيديدأك  الترىيبأك  الذم يعترؼ بارتكاب جريمة التخكيؼ (2000) 41-108
 .(2)أية كسيمة اتصاؿ أخرلأك  لكتركنيأم شخص باستخداـ البريد اإل

منتظر في غير المفتكح كال لكتركنييثار في ىذا الخصكص مشكمة تحديد طبيعة البريد اإل
حتى يقـك المرسؿ إليو بإدخاليا في نظامو المعمكماتي  األنترنت صندكؽ خطابات مقدـ خدمات 

انتياكا لقاعدة سرية ك  كاالطبلع عمى فحكاه عدكانا لكتركني،حيث يعد اختراؽ البريد اإل(3)كاستردادىا
تالي تطبؽ عمييا االتصاالت بيف األفراد، فيؿ يجب اعتبار ىذه بيانات معمكماتية مخزنة كبال

المتعمقة بالبيانات الساكنة أـ أنيا بيانات في مرحمة النقؿ كالتحكيؿ كبالتالي تطبؽ عمييا  جراءاتاإل
 ة؟ لكتركنيالمتعمقة بالبيانات المتحركة كالمتمثمة في اعتراض االتصاالت اإل جراءاتاإل

                                                           

 .182، مرجع سابؽ، ص أشرف عبد القادر قنديل - 1
2  - Arkansas Code AMN. §5-41-108 (2000) ,in ; https://law.justia.com/codes/arkansas/2010/title-

5/subtitle-4/chapter-41/subchapter-1/5-41-108/  
3  - Jean Claude PATIN, la surveillance des courriers électroniques par l’employeur, revue du droit 

des technologie de l’information, 1999,p2, in ; lthoumyre.chez.com/pro/1/priv19990810.htm.consulter 

le 19/06/2017 
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مخزنة مف قبؿ البيانات ة اللكتركنيحسـ المشرع األمريكي ىذا األمر، كاعتبر االتصاالت اإل
التي تتناسب مع ىذا النكع مف البيانات مف تفتيش  جراءاتالساكنة، كبالتالي تطبؽ عمييا كؿ اإل

مف قانكف  2703كاألمر بالتحفظ العاجؿ كتقديـ ىذه البيانات، بدليؿ أنو قاـ بتعديؿ القسـ 
ة المخزنة لكتركنياإل(، ليشمؿ حماية االتصاالت C C A Aة )لكتركنيخصكصية االتصاالت اإل

، كالرسائؿ الصكتية غير مفتكحة كالمخزنة لدل مزكد الخدمة، كقد تـ تأكيد ىذه إلكتركنيمف بريد 
، حيث قرر United States V. Smithالقاعدة في العديد مف التطبيقات القضائية مثؿ قضية 

 .(1)لكتركنيإلالقضاء بأنو ال يمكف مراقبة االتصاالت السمكية كىي في حالة التخزيف ا

 اضفرعػاضثاظي

ػاألظترظتػطدؤوضغظػاضطتدخضغنػسيػذبصظػ
بما فييـ مزكدم الخدمات  األنترنت المقصكد بالمتدخميف في شبكة إلى  سيتـ التطرؽ

كتحديد  باعتباره الحائز ليذه البيانات كمدل التزامو بالتعاكف مع سمطات التحرم كالتحقيؽ
ت المقارنة مف المسؤكلية القانكنية لمقدمي خدمات ، كذلؾ مكقؼ بعض التشريعامسؤكليتيـ
 يمي: كما، األنترنت

 وتحديد مسؤوليتيماألنترنت وال: المقصود بالمتدخمين في شبكة أ
   فيما يمي سرد ألىما، كما يمي:ك  شبكة األنترنت، تعددت األجيزة المتدخمة في

 األنترنت تصمة فعبل بىك مقدـ الخدمات الفنية كالذم يدير اآللة الم متعيدم الكصكؿ: -أ 
الشبكة، فمتعيد الكصكؿ يقدـ خدمات مف طبيعة فنية، تتمثؿ في إلى  كيتيح لممستخدـ الكصكؿ
المستخدميف اآلخريف بالشبكة، كذلؾ عف طريؽ كضع الحاسب الخادـ أك  ربط المشتركيف بالمكاقع

حيث يسمح ليـ تحت تصرؼ المشتركيف، ب - األنترنت الذم يرتبط بصفة دائمة ب –الخاص بو 
 ة.لكتركنيالمكاقع كيتبادلكف الرسائؿ اإلإلى  يدخمكاأك  بأف يتجكلكا في ىذه الشبكة،

اف متعيد الكصكؿ مجرد ناقؿ المعمكمات، فيك ال يسأؿ عف تصرفات مستخدمي الشبكة 
)المشترككف(، كال يسأؿ عف محتكل المعمكمات التي قاـ بتكصيؿ المستخدميف بيا، ألنو يككف 
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، كسرية االتصاالت عف بعد تحظر عميو االطبلع عمى لكتركنيناقؿ في حالة البريد اإل بمثابة
المراسبلت، كذلؾ باستثناء ما ينص عميو المشرع مف حاالت، كمع ذلؾ يمكف أف يسأؿ متعيد 
الكصكؿ إذا كاف يعمـ أف ىناؾ رسالة غير مشركعة كلـ يتدخؿ مف أجؿ منع االستمرار في نشرىا 

ف كاف مف  الصعب إثبات العمـ(، كلكف مف الصعب تكافر مسؤكلية متعيد الكصكؿ بشأف مراقبة )كا 
 مشركعية مكاقع الكيب ألنيا تتجاكز األلؼ مكقع كتتغير يكميا.

كما أف متعيد الكصكؿ ال يممؾ اإلمكانيات التقنية البلزمة لمحك المعمكمات غير المشركعة 
خارج إقميـ دكلتو، كليس لمتعيد الكصكؿ  -لبا غا –التي يتـ إيكائيا عمى حاسبات خادمة تقع 

إلى  الحؽ في كؿ المعمكمات التي تعتبر مشركعة في دكلة البث، كبالنسبة لمنع الكصكؿ
 المعمكمات غير المشركعة، فإف التقنيات التي تكجد حاليا لتحقيؽ ىذا اليدؼ غير فعالة.

، كىي األنترنتشبكة  المكقع مف خبلؿإلى  متعيد اإليكاء: ىك الذم يسمح بالكصكؿ -ب 
أحد أشخاص القانكف العاـ، يعرض إيكاء صفحات الكيب عمى حاسباتو أك  عبارة عف شركة تجارية

الخادمة، كيتـ ذلؾ غالبا في مقابؿ أجر، لتأجيره مكاف عمى الكيب لممستأجر )الناشر(، الذم ينشر 
 أخرل.عميو ما يريده مف نصكص، صكر، مؤتمرات، ركابط معمكماتية مع مكاقع 

لكف متعيد اإليكاء لو سمطة مراقبة محتكل ممفات صفحات الكيب التي تسمـ إليو، فإذا ثبت 
أف المعمكمات التي تسمميا غير مشركعة فإف ذلؾ يستتبع قياـ مسؤكليتو، كغالبا ما ترفع الدعاكل 

 ضد متعيد اإليكاء لسيكلة تحديد ىكيتو.

–بالربط بيف الشبكات، فالناقؿ يؤمف ىك العامؿ الفني الذم يقـك  :ناقؿ المعمكمات -ج 
حاسب الخادـ لمتعيد إلى  نقؿ المعمكمات في ىيئة حـز مف جياز المستخدـ -بمكجب عقد 

بمستخدمي أك  األنترنتالحاسبات المرتبطة بمكاقع إلى  الكصكؿ، ثـ نقميا مف ىذا الحاسب األخير
معنكيا أك  الناقؿ شخصا طبيعياالشبكة اآلخريف، كذلؾ مف خبلؿ الحاسبات المكصمة، كقد يككف 

يستغؿ شبكة االتصاالت عف بعد المفتكحة لمجميكر، كيكرد ليـ خدمة االتصاالت عف بعد )مثؿ 
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شركة التميفكف(، كال يسأؿ عف المعمكمات الغير مشركعة التي تمر مف خبلؿ الشبكة، إال إذا كاف 
 .(1)يعمـ بالطابع غير المشركع كذلؾ عمى غرار متعيد الكصكؿ

النظاـ بالمعمكمات التي قاـ أك  ىك الشخص الذم يقـك بتحميؿ الجياز :مكرد المعمكمات -د 
جمعيا حكؿ مكضكع معيف، كبالتالي لو سيطرة كاممة عمى المعمكمات التي يقـك ببثيا أك  بتأليفيا

إلى  بكاسطة الشبكة، كمف ثـ يتحمؿ مسؤكلية احتراـ القانكف بالنسبة لممعطيات التي يقدمنيا
 تخدميف الذيف يتمقكنيا.المس

ىك المسؤكؿ األكؿ عف المعمكمات غير المشركعة التي تتضمنيا  مؤلؼ الرسائؿ: -ق 
أك  يجب أف يسأؿ جنائيا عف عبارات القذؼ كالسب التي يرسميا األنترنت الرسالة، فمستخدـ شبكة 

ف األكؿ ينشرىا عمى أحد المؤتمرات، كيسأؿ مدير النشر كفاعؿ أصمي كالمؤلؼ كشريؾ، نظرا أ
 مكسرا، كالثاني في الكثير مف األحياف ال يمكف الكصكؿ إليو لتقديـ أنفسيـ باسـ مستعار.

أما مكرد الرسائؿ الفنية، فيك الذم يقـك بإدخاؿ المعمكمات في الخط، إال أنو ال يتدخؿ في 
معمكمات الخدمة كال يمارس رقابتو عمييا، كالمعمكمة تمر في لحظة كمف ثـ ال يسأؿ جنائيا عف ال

 .األنترنت غير المشركعة التي تعبر شبكة 

ىك الشخص الذم يرتبط بالشبكة )أك الخادـ المعمكماتي لمتعيد : األنترنت مستخدمي   -ك 
تبادليا أك  بثياأك  ( بكاسطة خط تميفكني عادم، بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكماتاألنترنت كصكؿ 

يككف ىك مكرد المعمكمات، كمف ثـ تنعقد  مف خبلؿ الحاسب اآللي الخاص بو، كبالتالي يمكف أف
فيك ال يقتصر في أدائيا عمى طائفة معينة مف  مسؤكليتو عف الرسائؿ الخاصة التي يقـك ببثيا.

 .(2)المتعامميف معو بمقتضى عقد العقكد
يسمى كذلؾ ناشر المكقع، كىك المسؤكؿ األكؿ عف  مزكد الخدمات:أك  متعيد -ز 

الشبكة، ألنو الكحيد الذم يممؾ سمطة حقيقية لمراقبة المعمكمات المعمكمات التي تعبر مف خبلؿ 

                                                           

، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت - 1
 .550مرجع سابؽ، ص 

كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، مرجع  ، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائيةفتحي محمد أنور - 2
 .553ص  ،سابؽ
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بحسف تنفيذ الخدمة المعمكماتية، مما يتفؽ مع  -كقاعدة عامة  –كالبث، يمتـز متعيد الخدمة 
الخدمة، مثؿ شفرة تحقيؽ اليكية، إلى  أعراؼ المينة، كيمتـز أيضا باإلعبلـ عف كسائؿ الدخكؿ

ئؿ التي تصؿ إليو كيقرر عدـ نشر تمؾ التي يقدر أنيا غير مشركعة، كيقـك بمراقبة محتكل الرسا
كسمطة المراقبة ىذه ىي المقابؿ لمسؤكليتو كمدير لمنشر عف جرائـ الصحافة التي تتضمنيا بعض 

 الكسائؿ.

يقـك مكرد الخدمات بكظائؼ مختمفة منيا: ممكف المعمكمات، مالؾ حاسب الخادـ، متعيد 
ترؼ البث، يمكف أف تتعدد مسؤكليتو التعاقدية كالجنائية بالنسبة كصكؿ، متعيد خدمات، مح

 التي قاـ بإعدادىا كنشرىا عمى مكقعو. الناقصةأك  لممعمكمات الكاذبة
بأنو  8فقرة  عرفت المذكرة التفسيرية التفاقية بكدابست مزكد الخدمات في المادة األكلى 

خدمات تخزيف البيانات، كقد يككف أك  اناتخدمات معالجة البيأك  كؿ مف يقـك بخدمات االتصاؿ»
لمجمكعة مف المستخدميف المذيف يشكمكف أك  جية خاصة، كقد يقدـ خدماتو لمجميكرأك  جية عامة

 «.مؤسسة مثبل أك  مجمكعة مغمقة كشركة
 في القسـ (1) (C C A Aيعرؼ قانكف خصكصية االتصاالت المعمكماتية األمريكي )

18U.S.C 2703(C) 2  مف مزكدم الخدمات النكع األكؿ: مزكدك خدمة االتصاالت  نكعيف
مستخدمي الشبكة كالتي تتمثؿ في تسييؿ إرساؿ إلى  ة، كيقصد بو كؿ مف يقدـ خدمةلكتركنياإل

النكع الثاني ىك مزكد خدمة معالجة المعمكمات عف  ة.لكتركنيكاستقباؿ االتصاالت السمكية كاإل
دمة معالجة البيانات عف بعد بكسيمة مف كسائؿ االتصاالت بعد، يقصد بو كؿ مف يقدـ لمجميكر خ

 ة.لكتركنياإل
يقـك » بأنو الذم  719–2000مف قانكف رقـ  8 – 43عرفو المشرع الفرنسي في المادة 

رسائؿ مف أم نكع أك  صكراأك  مكاتبأك  بدكف مقابؿ بتخزيف المباشر كالدائـ إلشاراتأك  بمقابؿ
 «.ؼ الجميكر يمكف الحصكؿ عمييا تكضح تصر 

                                                           
1
- Electronic Communications Privacy Act of 1986" ,in ; 

https://www.loc.gov/law/opportunities/PDFs/ElectronicCommunicationsPrivacyAct-PL199-508.pdf . 
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فإنيا تمر  لكتركنيبناء عميو إذا أرسؿ شخص لشخص آخر رسالة عف طريؽ البريد اإل
، كقبؿ أف يتمقاه المرسؿ إليو، تظؿ مخزنة لدل (1)ةلكتركنيبالضركرة بمزكد خدمة االتصاالت اإل

 مزكد الخدمات، فإذا تمقاىا المرسؿ إليو، فإف مكقؼ ىذا األخير يتراكح بيف أمريف:
أف يقـك بتخزينيا، في ىذا الفرض األخير تعتبر الرسالة أك  يقـك بمسح تمؾ الرسالةأف  

 ة.لكتركنيمخزنة لدل مزكد خدمة االتصاالت اإل
 فقرة "د" مف قانكف الجزائرم رقـ 2في المادة  فقد عرؼ مقدـ الخدمات أما المشرع الجزائرم،

ػدـ لمسػتعػممي خػدماتو الػقػػػدرة عػمى خػاص يقأك  أم كيػاف عاـ السالؼ الذكر عمى أنو، 09-04
 كأم كػيػػػاف آخػػر يػقػػـك بمػػػػػعػػػالجػػػػة االتػصاؿ بػكاسػطػػػة مػنػظػكمػػة مػعػمػكمػاتػيػػة ك/أك نظاـ لبلتصاالت،

ػػػاؿ المػػذكػكرة . كتتمثؿ التزاماتو في تػخػػػزيػف مػػػعػػػػطػػػيػػػات مػػعػػػػػػػمػػػكمػػػاتػػػيػػة لػػػفػػػائػػدة خػػػػدمػػػة االتػػصػأك 
 :المتمثمة في حفظ، ك 11المػاٌدة  تمؾ التي نصت عمييا

 المعػطيات الػتي تسمح بػالتعػرؼ عمى مسػتعممي الخدمة. - 
 المػػعػطػػيػػات المػتػػعػػمػقػػة بػػالػػتػػجػػيػيػػزات الػػطػػرفػػيػة المستعممة لبلتصاؿ.- 
 ككذا تاريخ ككقت كمدة كؿ اتصاؿ.الخصائص الػتقنية  - 
 المستعممة كمقدمييا.أك  المػػػعػػطػػػيػػػات المػػػتػػعػػػمػػػقػػة بػػػالخػػػدمػػػات الػػتػػػكػػػمػػيػػػمػػػيػػة المطمكبة - 
ػاؿ المػػػرسؿ إلػػػيػػػيػـ االتػػػصػػأك  المػعػطػػيػات الػتي تػسػػمح بػالػتػػعػرؼ عػمى المػرسؿ إلػػػػيو - 

 بػالنػسػبة لػنػشاطػات الػياتػؼ. .ككػػػذا عػػػنػػػاكيف المػػػكاقع المطمع عمييا
يقػـك المػتعػامؿ بػحفظ المػػعػػطػػيػػات المػػذكػكرة فػي الػػفػػقػرة "أ " مػف ىػػذه المػػادة ككػذا تػمؾ الػتي  

 .تػسمح بػالػتػعرؼ عػمى مػصػدر االتصػاؿ كتحػديد مكانو

 األنترنت من المسئولية القانونية لمقدمي خدمات المقارنة بعض التشريعات  ثانيا: موقف
يذكر  ،قد تعرضت ليا العديد مف التشريعات المختمفة األنترنت إٌف مسئكلية مقدمي خدمات 

  البعض منيا عمى النحك التالي:

                                                           

، محمكؿ مف المكقع 476كلية القانكنية لمقدمي خدمة األنترنت، ص ، مدل المسؤ عبد الفتاح محمود كيالني - 1
: http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdfاإللكتركني التالي،   .06/09/2014، تـ االطبلع عميو يـك

 .209، ص 2003، المسؤكلية اإللكتركنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد حسين منصور 
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  ة:لكترونيالتوجيو األوربي الخاص بالتجارة اإل  -أ 

، كقد أقرت 15الى12ذم تضمف في المبحث الرابع المكاد مف ال( 1) 2000جكاف  17الصادر في 
نصكص ىذا التكجيػو عػدـ التػزاـ الكسطاء الفنييف برقابة مشركعية المعمكمػات كاإلعبلنػات التػي تبػث عبػر 

نما فرضت عمييـ أف يتصرفكا بشكؿ مناسب لمنػع الكصػكؿ ، المحتػكل غير المشركع-ىػذا إلى  المكقػع كا 
نترنت مف المسئكلية عف ألامف ذات التكجيو أعفت مزكد الخدمػة الكسػيطة مشار إلية  12/1ة الماد كاف

 األعماؿ غير المشركعة التي يتػضمنيا المكقػع إذا تػكافرت الشركط اآلتية:
أال يككف مصدر الضرر، أال يككف قد اختار المرسؿ إليو الذم ينقؿ إليو المعمكمات، أال 

مف ذات المادة عمى إف  تنص الفقرة الثانيةك  ،(2)يعدؿ فيياأك  يقـك بنقميايختار المعمكمات التي 
عمؿ مزكد الخدمة يتضمف تخزيف مؤقػت لممعمكمات التي يقـك بنقميا بيد أف ىذا التخزيف المؤقت 

كتجيز الفقرة . كمف ثـ ال يسأؿ ،عمؿ متعيد اإليكاءإلى  ال يجعمو مسئكال كال يجعؿ عممػو يرقى
المادة أف تنص في قكانينيا الداخمية عمى التزاـ مزكد الخدمة بأف يكقؼ الخدمة كيستبعد  الثالثة مػف

 .المحتكل غير المشركع لممكقع

 التشريع الفرنسي: -ب 

كالذم يعد احدث  (3)يلرقمالخػاص بالثقػة فػي االقتصاد ا 2004جكاف  21إٌف القانكف الصادر في
في الفصؿ الثاني منو لتنظػيـ عمػؿ المؤدييف  9إلى  5د مف القكانيف األكربية في ىذا المجاؿ خصص المكا

نترنت األاألشػخاص الػذيف يقتصر عمميـ عمى تقديـ خدمة االتصاؿ عبر  1فقرة  6لممادة  الفنييف، كفقا
يجػب أف يخطركا المشتركيف في الخدمة عف كجكد كسائؿ تقنية تسمح بغمؽ  ،مزكد الخدمػةبذلؾ يقصد ك 

اءات عمػييـ إذا تكافرت شركط تكقيعيا كأكدت الفقرة السابعة مف ىذه المادة إف مػزكدم تكقع جز أك  الخدمة

                                                           
1
- Directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans 

le marché intérieur,  in ; http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-wf/gdm/00/R-2000-31-EG-

FR.pdf. consulté le: 22/05/2016.  
 .194مرجع سابؽ، ص  ،محمد حسين منصور .148، مرجع سابؽ، ص : شريف محمد غنامراجع كؿ عف - 2

3
 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164. 
 

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-wf/gdm/00/R-2000-31-EG-FR.pdf.%20consulé
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-wf/gdm/00/R-2000-31-EG-FR.pdf.%20consulé
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
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الخدمػة لػيس عمييـ التزاـ باإلشراؼ كالرقابة عمى مضمكف البيانات التي يقكمكف بنقميا كما أنيـ غيػر 
 األنشطة غير المشركعة. إلى  ممتزميف بالبحث عف الكقائع التي تشير

 :التشريع األمريكي -ج 

الذم صدر ( 1)األنترنتتتضمف نصكص القانكف األمريكي لحماية حػؽ المؤلؼ عبر شبكة  
منو التي  2/5المادة  كقد نػص في 2000أكتكبر  1كدخؿ حيز النفػاذ فػي  1998أكتكبر  28في 

المكقع مف أية إلى  تبرأ مزكد الخدمة الذم يقتػصر دكره عمى مجرد نقؿ بسيط لممعمكمات مف الغير
 .المحتكل غير المشركع ليذه المعمكمات لية ناتجػة عػفمسئك 

 التشريع البريطاني: -د 

الذم دخؿ حيز ( 2)ةلكتركنيالبريطاني تشريع خاص بتنظيمات التجػارة اإل أصدر المشرع
، 13، 12ففي ىػذا القػانكف نقمػت أحكػاـ التكجيو األكربي في المكاد  2002أكتكبر  23التنفيذ في 

  لية مزكد الخدمػة كمتعيػد اإليكاء.المتعمقة بمسئك  14

 التشريع األلماني:  -ه 

فػي  يعد الذم"TDG" االتػصاالت كالمعمكمات كيطمؽ عميو قانكف ينظـ 1997أكت1صدر في 
في  2000ػة الػصادر عػاـ لكتركنيالكاقع نقطة البداية التي انطمؽ منيا التكجيو األكربي لمتجارة اإل

منو عمى إعفاء مزكد الخدمة  3الفقرة  5كتنص المػادة  ،ف عبر الشبكةتنظيمو لمسئكلية الكسطاء الفنيي
مف المسئكلية عف عدـ مػشركعية  -الذم يقتصر دكره عمػى مجػرد تػكفير كسيمة االتصاؿ بالمكقع -

. يرل بعض الفقو أف القانكف األلماني يشابو مزكد الخدمة (3)البيانػات كالمحتػكل غيػر المشركع لممكقع
ضافية إكالعناكيف الجديدة، كتككف ىذه األنظمة الرقابية ( 4)عف االتصاالت التميفكنية لممكقع بالمسئكؿ

                                                           
1
U.S. Code , Title 17 , Chapter 5 , § 51,Online Copyright Infringement Liability Limitation Act 

1998, in ; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512.  
2
 The Electronic Commerce Directive Regulations 2002,in ; 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf. 
3
-ALAIN Strowel, NICOLAS Ide, "Responsabilité des intermédiaires actualités.: législatives et 

jurisprudentielles", revue Droit et Nouvelles Technologies10/10/2000 ,p  16 , in ; https://www.droit-

technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/26-1.pdf..consulté le :06/06/2017 
 .326ص ،مرجع سابؽ ،شريف محمد غناممأخكذ عف:  - 4

https://www.law.cornell.edu/uscode/text
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-5
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf
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كااللتزاـ بتسجيؿ البيانات األساسية لمستخدمي ، األنترنتكمكممة لؤلنظمػة الرقابيػة لػدل مزكدم خدمة 
ػشرة، أف ىػذا لمف ىـ دكف سف الثامنة ع األنترنت كمنع تقديـ أم مف خدمات ، األنترنتخدمات 

 التشريع مكفؽ لتمشية مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالتطكر التكنكلكجي الحديث.

 التشريع الجزائري: -و 

عػػػػػػػمى  ، يتعيف11زيػادة عػمى االلػتػزامػات المػنػصػكص عػمػيػيػا فػي المػػػػػػػادة  12جاء في المػاٌدة 
الػػػػػتػػػػػدخػؿ الػػػػفػػػػػكرم لػػػػػسػػػػػحػب المحػػػػتػػػػػكيػػػػػات الػػػػػتي يػتػيحػكف االطبلع  ،"نت األنتر "مػػػػػػػقػػػػػػدمػي خػػػػػػدمػػػػػػات 

جػعؿ الدخكؿ أك  كتػػخػزيػػنػيػػا غػػيػر مػػبػػاشػرة بمػػخػالػػفػتػػيػا لػػمػقػػكانػيفأك  عمػييػا بمػجرد الػعمـ بػطػريقػة مبػاشرة
ػػكزعػػات الػػتي تحػػكم لماإلى  تػرتيػبات تػقنػية تػسمح بػحصػر إمكػانية الػػدخػػكؿإلييا غير ممكف، كضع 

خػبػار المشػتركػيفأك  مػػعػػمػػكمػػات مػػخػػالػػفػػة لػمػنظػاـ الػعاـ  تأضافكما  .لػدييـ بكجكدىا اآلداب الػعػامة كا 
رتبػة عػمى عدـ احتػراـ االلتزامػات المنصػكص فقرة "ق" دكف اإلخبلؿ بػالػعقػكبػات اإلدارية المػتػ 11المادة 

كالمػعػػنػػكيػيػػف عػػنػدمػػػا  تقـك المػػػػػسػػػػػؤكلػػػػػيػػػػة الجػػػػػػزائػػػػيػػػػػػة لؤلشػػػػػخػػػػػاص الػػػػػطػػػػبػػػػػػيػػػػعػػػػػيػػػػيف عميػيا في ىذه المػادة،
كيػعػاقػب الشػػخػص الػطػبػػيػعي بػػالػػحػػػبػس مػف  ريػػات الػقػضػػائػيػة،عػػرقػمػة حػػسف سػيػر الػتػحػإلى  يػؤدم ذلؾ

يػػعػاقب الػشػػخص  ،ك.دج 500.000إلى  دج50.000سػنػكات كبغرامة مف  5خػػمس إلى  أشػػيػػر 6سػػتػػة 
 .المػعػنػػكم بػالػغػرامػػة كفػقػا لػػمػقػكاعػد المقررة في قانكف العقكبات

 لثالمطلب الثا
 المرعلقة بالبيايات المرحوكة  رجواااتاإل 

 ة الخاصةلكتركنيعتراض االتصاالت اإلإالمتعمقة بالبيانات المتحركة  جراءاتاإليقصد ب

جراء ك  ذلؾ أف ، ة مخزنةإلكتركني تصاالتإلاعكس ، أثناء بثيا بيف أطراؼ االتصاؿعمييا مراقبة الا 
كؿ عمييا في األكلى كخفتيا في لكؿ مف النكعيف قكاعد خاصة بيا، مف حيث صرامة الحص

 الثانية.
 سيحاكؿ تناكؿ ىذا المطمب في فرعيف التالييف:
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ػاضفرعػاألول
ػظػاضدضصغظػواضالدضصغظضصتروظغارتراضػاالتصاالتػاإل

بيف البيانات  ،ميزت اتفاقية بكدابست بيف نكعيف مف البيانات المعمكماتية محؿ االعتراض
 جاءت المادة األكلى ،بالنسبة لمنكع األكؿ، ك قة بمحتكل االتصاؿالبيانات المتعمك  المتعمقة بالمركر

، كؿ البيانات التي تعالج االتصاالت التي تمر عف طريؽ نظاـ معمكماتي أنياعمى  مف االتفاقية
مع تعييف  ،التي إنتاجيا بكاسطة ىذا النظاـ المعمكماتي بكصفو عنصرا في سمسمة االتصاؿك 

 ،خط السير ،الجية المقصكدة باالتصاؿأك  مقصد االتصاؿ ،صاؿالمعمكمات التالية: أصؿ االت
 .نكع الخدمةأك  فترة االتصاؿ،ك  حجـ ،تاريخك  ساعة

أك  بمعنى مضمكف االتصاؿ ،خبارم التصاؿالمحتكل اإلإلى  أما بالنسبة لمنكع الثاني تشير
 قة بالمركر.فيما عدا البيانات المتعم ،المعمكمات المنقكلة عف طريؽ االتصاؿأك  الرسالة

إال  ،مف حيث المعنى ،يبلحظ أف ىناؾ نكعا مف التقارب بيف ىذيف النكعيف مف البيانات
حيث يككف ذلؾ أكثر أىمية  ،أنيما مختمفاف تماما مف حيث درجة المساس بالحؽ في الخصكصية

تجميع محتكل عف كمف تـ تفرض ضمانات أكبر  ،المراسمةأك  بالنسبة لمراقبة محتكل االتصاؿ
لبيانات في الزمف الفعمي عف حركة البيانات سكاء مف حيث الجرائـ التي مف أجميا يتـ تكظيؼ ا

 .مف حيث السمطة المختصة بإصدار أمر المراقبةأك  ،اإلجراءىذا 
فخصت تجميع حركة  ،كؿ إجراء تحت عنكاف خاص السالفة الذكر اتفاقية بكدابستأدرجت 

أما تجميع محتكل البيانات فجاء  ،(1)فعمي لبيانات المركر"البيانات بعنكاف "التجميع في الزمف ال
 .(2)تحت عنكاف "اعتراض محتكل البيانات"

 ةلكترونيوال: مفيوم اجراء اعتراض االتصاالت اإل أ
 الجزائية الفرنسي التي جراءاتقانكف اإل مف 100المادة  في التقنية ىذه الفرنسي كرس المشرع

لقاضي التحقيؽ إذا  سنتيف يمكف تفكؽ الجنح إذا كانت العقكبة كالمكاد الجنائية المكاد في أنو عمى تنص
 كسائؿ عف طريؽ تتـ التي كنقؿ المراسبلت باعتراض كتسجيؿ يأمر أف كالتحرم البحث مقتضيات دعت

                                                           

1
 سالفة الذكرمف اتفاقية بكدابست  20المادة  - 

2
 نفس االتفاقية.مف  21المادة  - 
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خبلؿ  مف محبل لبلعتراض تككف التي المراسبلت الخاصة مفيـك الفرنسي المشرع حدد االتصاؿ، كلقد
 مكجية بصكرة خاصة إذا كانت الرسالة المراسمة أنو تككف اعتبر الذم(1) 17 /1988/02في المنشكر

 عف كجو الخصكص بغض النظر عمى محدديف معنكييفأك  طبيعييف أشخاصأك  لشخص حصرية

ة بأنيا لكتركنياالتصاالت اإل (2)عميو. كذلؾ عرؼ القانكف البريد كاالتصاالت الفرنسي تككف الذم الشكؿ
أصكات عف طريؽ أك  صكرأك  كتابةأك  عبلماتأك  استقباؿ إلشاراتأك  إرساؿك أ كؿ انتقاؿ» 

ة كالتي مف أىميا لكتركنيتختمؼ كتتنكع المراسبلت عبر كسائؿ االتصاؿ اإل«. النظاـ الكيركمغناطيسي 
 .، الذم تـ ابتكاره ليتمكف مستخدمكىا مف تبادؿ الرسائؿلكتركنيالتراسؿ عبر البريد اإل
المؤرخ في ( 3) 03-2000مف القانكف رقـ  21 فقرة 8الجزائرم في المادة حدد المشرع 

البلسمكية مفيـك ك  بالبريد كالمكاصبلت السمكية العامة المتعمقة لمقكاعد ، المحدد05/08/2000
الذم يػحػػدد  261-15مف المرسـك الرئاسي رقـ  5البلسمكية، كذلؾ عرفت المادة ك  االتصاالت السمكية

ػػػػيػػػػات اإلعبلـ ة ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػتػشػكػػيػمػ
ائية تعريؼ إجراء اعتراض ز الج جراءاتفي حيف أنو أغفؿ في قانكف اإل4كاالتصاؿ كمكافحتو 

قانكف  مف 05 مكرر 65 المادة نص خبلؿ مف ،تنظيـ ليذه العمميةاالتصاالت حيث اكتفى فقط بكضع 
 طريؽ عف تتـ التي نسخ المراسبلتأك  تسجيؿأك  اعتراض االتصاالت، باعتراض فيقصد جراءاتاإل

لئلنتاج  قابمة بيانات عف كىذه المراسبلت ىي عبارة كالبلسمكية، السمكية االتصاؿ كسائؿأك  قنكات
 مادة أف اعتبرت ،مف ىذا القانكف 09المادة  افكما  ،كالعرض ستقباؿاال كالتكزيع، التخزيف،

إلى  ترحيميا يتـ التي المادية كافة الكسائؿ عبر يتـ شكؿ كتابي مجسد في اتصاؿ كؿ ىي المراسبلت

                                                           
1  - circulaire française du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 de loi 86-1067 du 30 

septembreer 1986 relative a la liberté de communication concernant le régime déclaratif applicable a 
certains services de communication audiovisuelle JORF du 09 mars 1988, in ; 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930. 
2  - art. 1du Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et 

obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques, in ; 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646118. 

3
، يحدد القكاعد العامة  2000غشت سنة  5المكافؽ ؿ  1421عاـ  األكؿجمادم  05المؤرخ في  03-200قانكف رقـ  - 

  .2000غشت سنة  6 بتاريخ، 48المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
4
يػحػػدد تػشػكػػيػمػة  2015 أكػتػكبػػر سػنػة 8المػكافؽ  1436ذم الحػجػة عاـ  24مػؤٌرخ في  261-15مػرسـك رئػاسي رقـ  - 

ػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ ػكلػػػػػكجػػػػػيكتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػ
 .2015 أكتكبر 08  بتاريخ 53كمكافحتو، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646118
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 كمادة كاليكميات كالجرائد الكتب كال تعتبر منو، بطمبأك  طرؼ الرسؿ نفسو مف إليو المشار العنكاف

 الرسائؿ في محصكرة تصبح الخاصة المراسبلت فإف المادة ىذه مفيـك فحسب لتاليمراسبلت، با

1الجزائرم الدستكر مف 46 المادة نصإلى  كبالرجكع أنو التقميدم، إال المكتكبة بالمفيـك
 تنص التي 

 مف 303 المادة نص ككذا مضمكنة، أشكاليا بكؿ الخاصة كاالتصاالت أف سرية المراسبلت عمى

 يمكف فإنو لمغير، مكجية مراسبلتأك  رسائؿ يتمؼأك  يفض مف كؿ تعاقب كبات التيقانكف العق

أك  ماديا سكاء األشكاؿ مف شكؿ بأم مكتكبة رسالة كؿ تعني الخاصة أف المراسبلت التكصؿ لمقكؿ
 المرسؿ مف كمحدد معيف لعدد كسيمة بأم مرسمة رقمية،أك  كرقية دعامة عمى ا كسكاء كانتإلكتركني

 خاصة. مراسبلت تعتبر ال التي كالجرائد لمجبلتكا باستثناء الكتب إلييـ،

ة عمى لكتركنيفقرة "ك"، في تعريفيا لممراسبلت اإل 2في المادة  09/04ىذا ما يؤكده القانكف 
أك  أصكاتأك  صكرأك  كتاباتأك  إشاراتأك  عبلمات استقباؿأك  إرساؿأك  تراسؿ إنيا عمى
 مف تـ تسجيمو.ك  أثناء اإلتصاؿ نفسو(2)ةإلكتركني يمةكس أم بكاسطة مختمفة معمكمات

مما ال شؾ فيو أف أسمكب اعتراض االتصاالت السمكية كالبلسمكية دكف عمـ أصحابيا بقدر 
ما يفيد في كشؼ الحقيقة كيسيؿ إثبات كثير مف الجرائـ الغامضة كتمؾ المتعمقة بالجرائـ 

رمة الحياة الخاصة لؤلفراد كاعتداء عمى سرية المعمكماتية، فيك مف جانب آخر يمثؿ انتياكا لح
 التشريعات العقابية.ك  مراسبلتيـ كاتصاالتيـ التي كفمتيا الدساتير

                                                           
منو،  39المادة  2016تحرص الدساتير كالقكانيف الكطنية عمى احتـر مبدأ السرية كتأكيده، الدستكر الجزائرم لسنة  -1

لسنة  646، كالقانكف الفرنسي رقـ 1992شامبل تعديبلتو لغاية  1789كالدستكر الكاليات المتحدة األمريكية الصادر عاـ 
كال يتـ الكشؼ عف المعمكمة أك الرسالة أك االتصاؿ إال عف طريؽ السمطة  .1995. كالتكجيو األكركبي الصادر عاـ 1991

جمادل  26خ في مؤر  01 - 16قانكف رقـ  الصادر بمكجب 2016دستكر القضائية أك السمطة اإلدارية ألسباب حددىا 
 14يتضمف التعديؿ الدستكر، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد  ، 2016مارس سنة  6المكافؽ  1437األكلى عاـ 

 .2016مارس  7 بتاريخ
The Constitution of the United States (1787–1992), 
in ;https://www.encyclopediavirginia.org/The_Constitution_of_the_United_States_1787-1992.  
 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des 
communications électroniques, in ; 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173519. 
Conseil de l’Europe recommandation n R (95) 13, op, cit.  

 .185مرجع سابؽ، ص  سعيداني  نعيم، - 2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173519
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 ثانيا: مشروعية اعتراض االتصاالت السمكية والالسمكية الخاصة
يثير استخداـ التقنيات الحديثة في التنصت عمى األحاديث الشخصية كتسجيميا بعض 

 .(1)لقانكنيةالمشكبلت الفنية كا
الحقيقة في بعض األحياف تقتضي التضحية جزئيا إلى  إف مصمحة المجتمع في الكصكؿ

بمصمحة الفرد، كذلؾ باختراؽ حاجز الخصكصية بالسماح في حدكد معينة بالتنصت عمى ما يدلى 
ال  التكرط فييا،أك  بو الفرد مف أحاديث خاصة بحثا عف الدليؿ بشأف جريمة يككف متيما بارتكابيا

مف القانكف  14كجاءت المادة  سيما في األحكاؿ التي يتعذر فييا الحصكؿ عميو بكسيمة أخرل.
عمى تكسيع مجاؿ اختصاص النيابة العامة في مجاؿ البحث كالتحرم عف ىذه الجرائـ 06-220

بمنح اإلذف باعتراض المراسبلت عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية كالبلسمكية كتسجيؿ األصكات 
ككضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة المعنييف مف أجؿ التقاط كتثبيت كبث  ،تقاط الصكركال

عدة أشخاص يتكاجدكف في أك  سرية مف طرؼ شخصأك  كتسجيؿ الكبلـ المتفكه بو بصفة خاصة
 .عدة أشخاص يتكاجدكف في مكاف خاصأك  التقاط صكر لشخصأك  عمكميةأك  أماكف خاصة

غيرىا أك  المحبلت السكنيةإلى  كضع الترتيبات التقنية بالدخكؿ يسمح اإلذف المسمـ بغرض
رضا األشخاص الذيف أك  مف ىذا القانكف، كبغير عمـ 47كلك خارج المكاعيد المحددة في المادة 

 .ليـ حؽ عمى تمؾ األماكف

مكف المشرع الجزائي ضابط الشرطة القضائية مف صبلحية اعتراض المراسبلت كتسجيؿ 
تباشر بشكؿ خفي، عمى  إجراءاتقاط الصكر لمكشؼ عف الجرائـ المعمكماتية، كىي األصكات كالت

لتقاط الصكر يككف اف ،الرغـ مف تناقضيا مع النصكص المقررة لحماية الحؽ في الحياة الخاصة
عدة أشخاص يتكاجدكف في مكاف خاص، كيتـ استخداـ ىذه الكسائؿ في أك  بالتقاط صكرة لشخص
تسجيؿ األصكات، فيتـ عف طريؽ كضع رقابة أما .ماكف العامة كالخاصةالمحبلت السكنية كاأل

                                                           
تحريؼ لمحقيقة إما  فقد ال تككف التسجيبلت الصكتية مطابقة لحقيقة الكاقع نظرا لما قد يطرأ عمييا مف تشكيو أك - 1

بالحذؼ أك باإلضافة أك بتغيير مكاضيع الكممات كالجمؿ عمى الشريط المسجؿ )ما يطمؽ عميو المكنتاج(. ففي عصر 
التكنكلكجيا الحديثة أصبحت أجيزة التصكير كالتسجيؿ الدقيقة مكجكدة داخؿ أجيزة الياتؼ المحمكؿ الذم في إمكاف أم 

لتالي استخداما غير مشركع بتسجيؿ محادثات الغير كالتقاط الصكر ليـ بدكف مكافقة شخص عادم إحرازه كاستخدامو با
، الحماية الجنائية أحمد حسام طو تمام منيـ عمى ذلؾ مما يعد معو انتياكا لمحرية الشخصية كحرية الحياة الخاصة.

 .35، ص 2002القاىرة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  لتكنكلكجيا االتصاالت
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كتسجيؿ األحاديث التي تتـ عف طريقيا، كما يتـ أيضا عف طريؽ كضع  (1)عمى اليكاتؼ
لتقاط األصكات كتسجيميا عمى أجيزة خاصة، كقد يتـ أيضا عف اميكركفكنات حساسة تستطيع 
 إذاعية.أك  طريؽ التقاط إشارات السمكية

يمكف ليا المساس بالحرية الشخصية، خصكصا أف  جراءاتإف ما ييـ ىك أف مثؿ ىذه اإل
04-09مف القانكف رقـ  03سرية المراسبلت ىي حؽ دستكرم، فقد جاء في المادة 

مع “أنو:  
مراعاة األحكاـ القانكنية التي تخص سرية المراسبلت كاالتصاالت، يمكف لمقتضيات حماية النظاـ 

التحقيقات القضائية الجارية كفقا لمقكاعد المنصكص عمييا في أك  تمزمات التحرياتمسأك  العاـ
ة كتجميع لكتركني، كضع ىذا القانكف ترتيبات تقنية لمراقبة االتصاالت اإل"الجزائية جراءاتقانكف اإل

 التفتيش كالحجز داخؿ منظكمة معمكماتية.  إجراءاتكتسجيؿ محتكاىا في حينيا كالقياـ ب
أىميا  بيف ىذه المتعارضات، بأف أجاز ىذه األساليب، كلكف بضكابط، لمشرع التكفيؽحاكؿ ا

لتزاـ أعكاف كضباط الشرطة القضائية امباشرة التحرم بإذف مف ككيؿ الجميكرية المختص، ك 
القائميف باإلجراء السر الميني، فالمشرع عمى الرغـ مف إقراره أساليب تحرم خاصة التي قد تمس 

ة الخاصة إال أنو يعاقب عمى المجكء الستعماليا بطرؽ غير مشركعة، كما لـ يفتح بحرمة الحيا
ىذه الكسيمة بؿ أحاط استخداميا بشركط قانكنية تعمؿ عمى إلى  الباب عمى مصراعيو في المجكء

 منع التعسؼ كتصكف الحرية الفردية كتتمثؿ ىذه الشركط في: 

 السمطة المختصة بإصدار إذن االعتراض: -أ 

ماية التي تكفميا التشريعات لبلتصاالت العاديػة ال يقتصػر نطاقيػا عمػى ىػذا النػكع مػف إف الح
 .االنترنت ة عبرلكتركنياالتصاالت اإلإلى  االتصاالت فحسب، بؿ تمتد ىذه الحماية

إذا اقتضت ضركرة التحقيؽ اعتراض ىذه االتصاالت كتسجيميا، فسنتبع حينيا نفس 
 مفكنية، مع مراعاة خصكصية ىذه االتصاالت الحديثة.الضمانات المقررة لممحادثات الت

                                                           

1
كجب التفريؽ بيف مصطمح اعتراض المكالمات الياتفية كبيف مصطمح كضع الخط الياتفي تحت المراقبة، فبينما يككف  - 

األكؿ دكف رضا المعني، يككف الثاني برضا أك بطمب مف صاحب الشأف، كيخضع لتقدير الييئة القضائية بعد تسخير 
 مصالح البريد كالمكاصبلت لذلؾ.
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الجزائية الجزائرم فإنو ال يمكف لضباط  جراءاتمف قانكف اإل 05مكرر  65طبقا لممادة 
إجراء اعتراض المراسبلت إال بعد أف يحصؿ عمى إذف مكتكب إلى  الشرطة القضائية المجكء

حالة فتح تحقيؽ قضائي، فالسمطة  قاضي التحقيؽ فيأك  مف طرؼ ككيؿ الجميكرية( 1)كمسبب
القضائية ىي كحدىا المختصة بإصدار ىذا اإلذف كىك ما يعد ضمانة لذا اإلجراء، كعمى ككيؿ 

قاضي التحقيؽ قبؿ منح ىذا اإلذف تقدير فائدة إجراء االعتراض المراسبلت كجديتو أك  الجميكرية
لتي قامت بيا الضبطية القضائية الدعكل مف خبلؿ معطيات التحريات ا إجراءاتكمبلءمتو لسير 

 .مسبقا
عمى أف عممية تنفيذ إجراء اعتراض المراسبلت تتـ تحت رقابة  09مكرر  65نصت المادة  

أك  السمطة القضائية التي أذنت بو كذلؾ مف خبلؿ قياـ ضباط الشرطة القضائية المأذكف لو
ض لممراسبلت ككذا عف المناب مف طرؼ القاضي المختص بإعداد محضرا عف كؿ عممية اعترا

عممية كضع الترتيبات التقنية ليذا الغرض، كيذكر في ىذا المحضر تاريخ كساعة بداية ىذه 
 العمميات كاالنتياء منيا.

المعدؿ  09/03/2004المؤرخ في ( 2) 204-2004في فرنسا، منذ صدكر القانكف رقـ  
اعتراض المراسبلت مف اإلذف ب 95-706الجزائية أصبح حسب المادة  جراءاتلقانكف اإل

اختصاص قاضي الحريات كاالحتباس بمنحو بناء عمى طمب ككيؿ الجميكرية إذا تعمؽ األمر 

                                                           

بمكجب  ،عاقب المشرع الجزائرم ألكؿ مرة اعتراض االتصاالت السمكية كالبلسمكية دكف إذف بذلؾحيث  107المادة - 1
يعاقب » عمى أنو: سالؼ الذكر مكرر مف قانكف العقكبات  303حيث تنص المادة  ،السالؼ الذكر 23-06القانكف رقـ 

دج كؿ مف تعمد المساس   30000دج إلى 50000بغرامة مف، ك  ( سنكات3( أشير إلى ثبلث )6بالحبس مف ستة )
 بحرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص بأم تقنية كانت كذلؾ: 

 .بغير إذف صاحبيا أك رضاه ،بالتقاط أك تسجيؿ أك نقؿ مكالمات أك أحاديث خاصة أك سرية -
 «. بغير إذف صاحبيا أك رضاه  ،بالتقاط أك تسجيؿ أك نقؿ صكرة لشخص في مكاف خاص -

 .ىذه الجرائـ بنفس عقكبات الجريمة التامة يعاقب عمى الشركع في-

بؿ شمميا أيضا في عقاب كؿ مف احتفظ أك كضع أك سمح  ،لـ تقتصر الحماية عند تجريـ األفعاؿ الخاصة باالعتراض
 .مكرر مف ىذا القانكف 303بأية كسيمة كانت التسجيبلت المتحصؿ عمييا بأحد األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة 

2
 - Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 

in ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995. 
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االعتراض لرقابتو في  إجراءات، كتخضع 73-706بالتحقيؽ في الجرائـ المحددة حصرا بالمادة 
 يـك قابمة لمتجديد بنفس الشركط في الشكؿ كاألجؿ. 15أجؿ 

 ادر باعتراض االتصاالت: إذن القاضي الصب يتسب -ب 

ة بناء عمى ما يتكشؼ لو مف خبلؿ لكتركنييصدر القاضي اإلذف باعتراض االتصاالت اإل
عكاف الشرطة القضائية، كأف تبيف لو مف خبلليا ضركرة إصدار أأعماؿ االستدالؿ التي قاـ بيا 

 اتية.اإلذف بالمكافقة لما لذلؾ مف أىمية في إظيار الحقيقة في الجريمة المعمكم
أف ىذا اإلجراء يمس بالحريات الخاصة إلى  اف العمة مف تسبب اإلذف القضائي ترجع 

لؤلفراد، فيك استثناء عف القاعدة العامة كالمتمثمة في صيانة حرمة الحياة الخاصة لممكاطنيف 
 . (1)كحقيـ في سرية مراسبلتيـ كاتصاالتيـ

 صاالت: وز فييا إصدار اإلذن باعتراض االتجالجرائم التي ي -ج 

عمكما إف الجرائـ التي يجكز لمسمطة القضائية اإلذف باعتراض المراسبلت التي تتـ عف 
طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية كالبلسمكية ىي: جرائـ المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد 

إدراكا عمى عدـ  كىذا( 2)الكطنية، الجرائـ المعمكماتية، جرائـ تبييض األمكاؿ، اإلرىاب، جرائـ الفساد
 نظرا لما تتمتع بو ىذه الجرائـ مف خصكصية. لكتركنيكفاية الكسائؿ التقميدية لجمع الدليؿ اإل

 مدة إجراء االعتراض المراسالت: -د 

عمى تحديد مدة معينة  -تجنبا إلساءة إستعماؿ السمطة -قارنةحرصت معظـ التشريعات الم 
 100كالفرنسي مادة  2فقرة  7مكرر  65المادة  ، كقد أطاؿ كؿ مف المشرعيف الجزائرمضلبلعترا

 .(3)أربعة أشير قابمة لمتجديدإلى  زمف المدة 2 –
مف حيث سرعة  لكتركنيأف الطبيعة الخاصة التي يتمتع بيا الدليؿ اإلإلى  تجدر اإلشارة

 فقده كزكالو، تفرض عمينا تخفيؼ مف حدة شرط المدة كذلؾ لمتحفظ عمى الدليؿ كضبطو.

                                                           
1
. Robert BADINTER, Le droit de l’écoute électronique en droit français, In ;https://www.u-

picardie.fr/curapp-revues/root/1/badinter.pdf .consulté le :07/11/2012, pp16-8. 
 .سالؼ الذكر كف اإلجراءات الجزائية الجزائرمقان 05مكرر  65ىذا ما نصت عميو المادة  - 2
 .يكما 90فظ لمدة التح مف اتفاقية بكدابست السالفة الذكر عمى التزاـ 17ك 16تنص المادتاف  -3
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 أحراز: في ووضعيا يالتالتسج ضبط -ه 

تػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ لالمػحػػدد  261-15مف المػرسـك الرئػاسي رقـ  26ك 25 ،24تنص المكاد 
ػػػػػيػػػػات اإلعبلـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكج

أثنػاء عػممػيات المػػراقػػبػػػة خبلؿ  المستسقاة، عمى انو تحفظ المػعػمكمػات (1)كاالتصاؿ كمكافحتو
كما تػػػسػػػجؿ  كفػػػقػػا لػػػمػػقػػػكاعػػد المطبقة عمى حماية المعمكمات المصنفة، حػػػيػػازتػػػيػػا مػف الػػيػػػيػػئػػػة

كتحػرر كفقػا لػمػشػركط كاألشػكاؿ المنصكص  ػكف مكضػكع مػراقػبػةػػػة الػػػتي تػكلكتركنياالتػػػصػػػاالت اإل
الػػػػسػػػػمػػػػطػػػػات إلى  كتػػػػسػػػػػٌمـ الػػػػتػػػػسػػػػػجػػػػيبلت كالمحػػػػررات .الجزائية جراءاتعمييا في قانكف اإل

لى مػػصػػالح الػػشػػرطػػة الػػقػػضػػائػػيػػة المخػتػػص ػة كتحتفظ السمطػات القضائي دكف سكاىا الػػقػضػػائػػيػػة كا 
يجب ، ك بيذه المعطيات أثػػنػػاء المػػدة الػػقػػانػػكنػػيػػة المػنػػصػػكص عػػمػػيػػيػػا في الػػتػػشػػريع السارم المفعكؿ

أال  -رم المػفػعػػػكؿتحت طػػائػػمػة الػػعػػقػػكبػػات الجػػزائػػيػة المػنػصػػػكص عػمػيػيػػػػػا فػػي الػتػشػريػػػع الػسػػػا -
ألغػػػراض أخػػػرل غػػػيػػػر  تجػػمػػػعػػػيػػػا الػػػيػػػيػػػئػػػةأك  تػػسػػتػخػػدـ المػعػػمػكمػػات كالمػعػطػػيػػات الػتي تػػسػػتػمػػمػػيػا

اإلعبلـ كاالتػػػصػػاؿ  ػيػػاتتػػػمؾ المػػػتػػػعػػػمػػػقػػة بػػالػػكقػػايػػة مف الجػػػرائـ المػػتػػصػػمػػة بػػتػػػكػػنػػكلػػكجػ
  . 04-09كمػػكػػافػػحػػتػػيػػا كذلػؾ كفػػقػػا لؤلحػػكػػاـ المػنػػصػػكص عػميػيػا في الػقػانكف رقـ 

 الصكر مف قبيؿ شرطةأأك  كالتقاط الصكر األصكات كتسجيبلت يمكف اعتبار المراسبلت

 مف 45المادة  كحكـ ،لجزائية الجزائرمقانكف اإلجراءات ا 18 لممادة تخضع التي األشياء المضبكطة

 كما ذلؾ، عمييا إذا أمكف المضبكطة كيختـ بأف تغمؽ األشياء قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم

 خاصة بطريقة حفظيا اإلجرائية تقتضي الشرعية إثبات مادية أصمية أدلة تعتبر المسجمة األشرطة أف

أك  بالحذؼ سكاء الحديث المسجؿ في العبثأك  عبالتبل عدـ بما يضمف مختمة أحراز في بكضعيا
 لكشؼ المفيد محتكاىا تنسخأك  تصؼ المحاضر التي مع جراءاتاإل ممؼإلى  كضميا اإلضافة،

 الحقيقة.

                                                           

يػحػػدد تػشػكػػيػمػة  2015 أكػتػكبػػر سػنػة 8المػكافؽ  1436ذم الحػجػة عاـ  24مػؤٌرخ في  261-15مػرسـك رئػاسي رقـ  -1
ػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػ

 .2015 أكتكبر 08  بتاريخ 53كمكافحتو، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
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 التسجيبلت كالصكر؟ عمى االطبلع في الحؽ لو مف عف أيضا التساؤؿ يثكر
 حؽ االطبلع القضائية رطةالش لضباط خكؿ ،الجزائرم لمتشريع القانكنية النصكص باستقراء

 في محاضر كذلؾ كصفيا كنسخيا عممية أثناء التسجيبلت بعد استخراجيا كمضمكف الصكر عمى

 فنية، كسكاء في يقتضي خبرة دليؿ االطبلع عمييا كاستخبلص خبير إذا كاف بتسخيرأك  بأنفسيـ

بير الفني المتخصص عند الف االستعانة بالخ قضائية، إنابةأك  تمبس حالةأك  ابتدائي تحقيؽ إطار
أك  القضاء، ىك لضماف عدـ تحريؼ التسجيؿإلى  تنفيذ ىذا اإلجراء ككذا تقديـ الدليؿ المستمد منو

تحكير ما عميو، كإلمكانية مطابقة األصكات التي تجرم تسجيميا مع صكت أك  إدخاؿ أم مكنتاج
 حؽ االطبلع القضائية الييئةرخص لمنيابة العامة ك  كما المتيـ، ككذلؾ األمر بالنسبة لمصكرة،

 يشر صراحة أنو لـ إال جراءاتاإل ىذه باتخاذ حؽ اإلذف ليا المخكؿ السمطة نياأ اعتبار عمى عمييا،
 ما عمى عكس التسجيبلت، جمع مرحمة في فييـ عمى المشتبو التسجيبلت كالصكر ىذه عرضإلى 

 األشياء عرض حيث أكجب ،قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 42 نص المادة في يكجده

 األحكاـ تطبيؽ فيؿ يمكف لمتعرؼ عمييا، جناية في مساىمتيـ في األشخاص المشتبو عمى المضبكطة

 المراسبلت كتسجيؿ اعتراض إجراء إثبات مادية؟ إف كأدلة الممتقطة التسجيبلت كالصكر نفسيا عمى

 المباشرة المراقبة شأنيا ككذا في تخذت التي سرم لخطكرة الجرائـ بطابع يتميز األصكات كالتقاط الصكر

االستدالالت  جمع مرحمة أثناء فييـ المشتبو عمى لعرضيا مكجب لذلؾ ال بيا، أذنت القضائية التي لمييئة
 لمسمطة ضبطيا األحياف، كخضكع غالب في العمنية بطابع تتميز التي عكس األشياء المضبكطة عمى

كذلؾ تمـز ، مثبل المعاينة إجراء في كما قضائي إذف عمى كلوحص دكف الشرطة القضائية التقديرية لضابط
بالنسبة لمرقابة الكقائية التي تقـك بيا مػػسػتػخػدمػك  261-15الرئاسي رقـ  مف المرسـك 28ك 27المادتاف 

االطبلع عمى إلى  كمف بيػنيـ الػذيف يدعكف-بحيث يخضعكف  الػػيػيػئػة بػػالػسػٌر الميػني ككاجب التحفظ
االطبلع عػمى إلى  التأىيؿ، كما يػػؤدم مػسػػتػخػدمػػك الػيػيػػئػة الػػذيف يػدعػكف إجراءاتإلى  -مات سٌريةمعمك 

 قبؿ تنصيبيـ. أمػاـ المجمس القضائي الػيػميف المػعمػكمات الػسػٌرية

 محضر التحري: تدوين -و 

 18 في نص المادة الجزائية جراءاتاإل قانكف أكجب فقد ائي،ز الج التحرم مجاؿ في التدكيف ألىمية نظرا

ـ كيكقعكا عمييا، محاضر يحرركا أف القضائية ضباط الشرطة عمى منو،  جراءاتاإل خبلليا كيبينكف مف بأعمالي
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 بيا، المتعمقة كالمستندات كبجميع الكثائؽ بأصكليا ككيؿ الجميكرية القياـ بيا كيكافكا كمكاف ككقت بيا قامكا التي
 السمعيةأك  السمعية األصكات تسجيؿأك  العتراض المراسبلت كؿ عممية ؿتفاصي تدكيف يجب فانو كمنو

 العممية بداية كظركؼ تاريخ كساعة يذكر بالمحضر لذلؾ، البلزمة التقنية كضع الترتيبات ككذا البصرية،

 القضائية يقـك الشرطة ضابط فاف الممتقطة الصكرأك  المسجمة المراسبلت مضمكف عف أما كاالنتياء منيا.

 أما إذا كانت ،جراءاتاإل بممؼ يكدع محضر في إلظيار الحقيقة الضركرم محتكاىا كصؼأك  نسخب

 محتكاىا. كترجمة لنسخ مترجـ تسخير فإنو يتـ أجنبية بمغة االتصاالتأك  المراسبلت

ػاضفرعػاضثاظي
ػظضصتروظغاضطراشبظػاإل

المراسبلت كاالتصاالت الماسة بحرية سرية  جراءاتة تعتبر مف اإللكتركنيإف المراقبة اإل
ة تشٌكؿ انتياكا لذا يجب أف ينظـ ىذا اإلجراء في قكاعد لكتركنية فالمراقبة اإللكتركنياإل

 قانكنية.
ة، كالمقصكد لكتركنياالتصاالت اإلك  تستخدـ كممة المراقبة في مراقبة المحادثات التمفكنية
أكثر مشتبو أك  ث الخاصة بشخصبمراقبة المحادثات التميفكنية كتسجيميا، التنصت عمى األحادي

فيو، كيعتقد بفائدة محادثاتو في الكشؼ عف الحقيقة، كذلؾ عف طريؽ إخضاعيا لنكع مف الرقابة 
ىي مخزنة، كغالبا ما يتـ بعد ك  ليس الحصكؿ عميياك  بثيا أثناءبقصد التعرؼ عمى مضمكنيا، 

ا بكصفيا دليبل مف أدلة ذلؾ تسجيميا لمكقكؼ عمى ما تحكيو مف تفصيبلت كأقكاؿ يعكؿ عميي
التعديؿ عمييا، أك  قائميا كعدـ إدخاؿ أم قدر مف التغيرإلى  إدانتو بعد التأكد مف صحة نسبتيا

اإلضافة لمضمكنيا كيتـ ذلؾ عادة بكضع أداة لمتسمع كالتنصت تثبت أك  كذلؾ إما بالحذؼ
 بطريقة فنية عمى الخط التمفكني المراد مراقبة أحاديثو كتسجيميا.

1996مف دستكر سنة  46ص المادة تن
ال يجكز انتياؾ حرمة “التي نصت عمى أنو: ( 1) 

حياة المكاطف الخاصة، كحرمة شرفو، كيحمييما القانكف. سرية المراسبلت كاالتصاالت الخاصة 
                                                           

1
ديسمبر  7ق المكافؽ ؿ 1417رجب  26مؤرخ في  348-96، مرسـك رئاسي رقـ 1996جزائرم لسنة الدستكر ال - 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية 1996نكفمبر  28ؽ عميو باستفتاء نص تعديؿ الدستكر، المصاد بإصداريتعمؽ  1996
 .1996ديسمبر  08 بتاريخ 76الجزائرية عدد 
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حاكؿ المشرع مكاكبة التطكر  ،2016، إال أنو في تعديؿ الدستكرم لسنة”بكؿ أشكاليا مضمكنة
ـ في مجاؿ حماية البيانات الشخصية، مف خبلؿ إضافة فقرتيف لممادة أعبله الذم يشيده العال
ال يجكز بأم شكؿ المساس بيذه الحقكؽ دكف أمر معمؿ مف السمطة القضائية، ” تنصاف عمى أنو:

"كيعاقب القانكف انتياؾ ىذا الحكـ
 

اع المشرع الجزائرم إف أضافت الفقرتيف الثالثة كالرابعة في التعديؿ األخير، إنما ينـ عف اقتن 
كضع اآلليات القانكنية الكفيمة بحماية البيانات الخاصة باألشخاص الطبيعييف إلى  بضركرة المبادرة

 .خبلؿ عممية المعالجة اآللية ليا

يككف المشرع الجزائرم بيذا رغـ ضمانو لسرية المراسبلت كاالتصاالت بكؿ أشكاليا، قد  
تمس البيانات  إجراءاتطار قرار معمؿ بأف تتبع مسمطة القضائية كفي إلخكؿ استثناء 

الخاص بالكقاية مف  04-09كما بيف القانكف ، الشخصية، بالنظر لخطكرة الجرائـ المعمكماتية
الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا في مادتو الرابعة، الحاالت التي تسمح 

  .ة، كذلؾ عمى سبيؿ الحصرلكتركنيبة االتصاالت اإلبتطبيؽ اإلجراء الجديد المتمثؿ في مراق
ىناؾ اختبلؼ في تحديد الطبيعة القانكنية لمراقبة المحادثات الياتفية كاالتصاالت 

 ثبلث أقساـ كىي:إلى  ة حيث انقسمت اآلراءلكتركنياإل
ع ة نكعا مف أنكالكتركنياعتبار مراقبة المحادثات الياتفية كاالتصاالت اإلالرأي األول: 

التفتيش، كذلؾ ألف المراقبة مثؿ التفتيش تشكؿ انتياكا عمى حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كحريتو 
 .(1)الشخصية كعمى أثر ذلؾ تخضع المراقبة لشركط كضمانات التفتيش

ة نكع مف أنكاع االطبلع عمى لكتركنيمراقبة المحادثات الياتفية كاالتصاالت اإلالرأي الثاني: 
 .(2)رسالة تتضمف بعض أسرار الحياة الخاصة لممرسؿ كالغيرالرسائؿ، ألف ال

ة إجراء مف نكع خاص، يرل لكتركنيمراقبة المحادثات الياتفية كاالتصاالت اإلالرأي الثالث: 
ة إجراء ذك طبيعة خاصة لكتركنيأصحاب ىذا الرأم أف مراقبة المحادثات الياتفية كاالتصاالت اإل

أك  ضبط األدلة التي تكشؼ الحقيقة في جنايةإلى  كىك ييدؼ يماثؿ التفتيش لكنو ليس تفتيشا

                                                           
 .660، ص 2007، مناط مشركعية العمؿ الشرطي، دار النيضة العربية، القاىرة، قدري عبد الفتاح الشياوي  - 1
 .464، ص 2006النسر الذىبي لمطباعة، القاىرة،  ، الشرعية الدستكرية ألعماؿ الضبطية القضائية،جمال جرجيس  - 2
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 جنحة كقعت كجارم التحقيؽ فييا.
منيا المحادثات الياتفية، ال يمكف اعتبارىا نكعا مف ك  ةلكتركنية لبلتصاالت اإللكتركنيالمراقبة اإل إف

ة حاؿ لكتركنيباالتصاالت اإلالتي تتجسد ك  ة المتحركةلكتركنيترد عف البيانات اإل األنيالتفتيش، ذلؾ  أنكاع
 ة الساكنة.لكتركنينما يرد فقط عمى البيانات اإلإالتفتيش  خزنت، في حيفك  جرائيا، دكف تمؾ التي انتيتإ

ستراؽ السمع بكاسطة أجيزة التنصت الحديثة لضبط ما يفيد في كشؼ الحقيقة يعتبر الما كاف 
تحرص الدكؿ عمى أف تخضع مراقبة  اعتداء عمى الحؽ في الخصكصية كالحرية الشخصية، ليذا

المكالمات التميفكنية كتسجيميا لضكابط معينة حتى يمكف التكفيؽ بيف المصمحة العامة في كشؼ الحقيقة 
ف اختمفت ىذه الضكابط ضيقا كاتساعا مف دكلة  .(1)أخرلإلى  كبيف حماية الحؽ في الخصكصية كا 

نيا تخص المحادثات أقكبات الجزائرم، مكرر مف قانكف الع 303يبلحظ باستقراء نص المادة 
كأيضا التي تتـ عف طريؽ تمفكني، دكف المحادثات التي تتـ عف  ،التي تتـ في مكاف خاصأك  الخاصة

 شكؿ المحادثة الفكرية.أك  لكتركنيطريؽ الكمبيكتر كالتي تتخذ شكؿ البريد اإل
 ،األنترنتي تتـ عف طريؽ لتكممة كتنظيـ المحادثات الت 04-09تدخؿ القانكف الجزائرم رقـ 

كتبعا لمستمزمات التحريات كالتحقيقات القضائية الجارية  –حيث أجاز بمكجب المادة الثالثة منو 
ة لكتركنيكضع ترتيبات تقنية لمراقبة االتصاالت اإلإلى  المجكء –في إطار ىذا النكع مف الجرائـ 

، حيث لكتركنيكارينفكر كتقنية مراقبة البريد اإل، كمف بيف تمؾ التقنيات يكجد، برنامج (2)كتسجيؿ محتكاىا
 كمف ثـ فعممية المراقبة تنصب عميو. لكتركنيأىـ كسيمة تقنية في مجاؿ التراسؿ اإل لكتركنييعتبر البريد اإل

                                                           
 .218تفتيش نظـ الحاسب اآللي كضمانات المتيـ المعمكماتي، مرجع سابؽ، ص ، ىاللي عبد الاله أحمد  - 1
مكرر مف قانكف العقكبات السالؼ الذكر عمى "أف يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كؿ مف  309تنص المادة  - 2

الحياة الخاصة لممكاطف كذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنا أك  اعتدل عمى حرمة
 بغير رضاء المجني عميو:

استرؽ السمع أك سجؿ أك نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيا كاف نكعو محادثات جرت في مكاف خاص أك عف  –أ 
 طريؽ التميفكف.

 جيزة أيا كاف نكعو صكرة شخص في مكاف خاص".التقط أك نقؿ بجياز مف األ –ب 
مكرر سالفة الذكر أف تتـ جريمة استراؽ السمع بمختمؼ صكره باالستعانة بجياز مف  309 كيتعيف حسب نص المادة

أك بتدكيف ما جرل مف حديث عمى الكرؽ، أك  –األجيزة التنصتية الحديثة، أيا كاف نكعو، أما كقع التنصت باألذف المجردة 
ايتو لمغير نقبل عف الذاكرة ميما جاءت ىذه الركاية دقيقة، كمطابقة ألصؿ الحديث الذم جرل فإٌف الجريمة ال تعتبر قد برك 

مكررا مف المسارقة السمعية المحادثات بأية لغة كانت،  309كقعت الفتقاد ركنيا المادم المنصكص عميو كتحمي المادة 
مسارقة السمعية عمى حرمة حياتيـ الخاصة كذلؾ متى جرت ىذه المحادثات عف كلك بمغة ال يفيميا سكل الذيف اعتدكا بال

طريؽ التميفكف، أك في مكاف خاص، كيتميز المكاف الخاص عادة بأنو مكاف محاط بسياج يحكؿ دكف اطبلع مف يكجدكف 
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ة لكتركنياإلك  أحكاـ كضكابط مراقبة المحادثات التميفكنية ائيةز الج جراءاتنظـ قانكف اإل
شركط منيا ما ىك مكضكعي كمنيا ما ىك شكمي لمقياـ بيذا اإلجراء، كتسجيميا كاشترط تكافر عدة 

أف تندب أحد مف أك  ة،لكتركنيكمف ذلؾ أنو لـ يجز لمنيابة العامة مراقبة المحادثات التميفكنية كاإل
  .الضبطية القضائية لمباشرتيا إال بعد الحصكؿ عمى أمر مسبب مف القاضي الجزائي

 لكتركنيالدليؿ اإل عمى الحصكؿ طرؽ ضمف مف اإلجراء ىذا يعتبر لـ الجزائرم المشرع أف الكاضح
 جانب المعمكماتية، فإلى بكاسطة ترتكب أف يمكف التي الجرائـ مف الكقائية التدابير ضمف أدرجو فقط، بؿ

 أجؿ مف التحريات كالتحقيقات القضائية إطار في ةلكتركنياإل االتصاالت مراقبة بإجراء القياـ إمكانية

 ىذه تطكيع كذلؾ اإلجراء فإنو يمكف ىذاإلى  المجكء دكف إلييا الكصكؿ باإلمكاف يكف لـ أدلةإلى  كؿالكص

 مف المعمكماتية خطيرة بكاسطة جرائـ كقكع مف احتماؿ الكقاية لغرض الرقابة بيئة في تعمؿ لكي التقنية

 بعمميات القياـ يمكف ، أنو04-09المادة الرابعة مف القانكف رقـ  قررتو ما كىك الدكلة كياف تيديدنيا شأ

 الجرائـأك  التخريبأك  بجرائـ اإلرىاب المكصكفة مف األفعاؿ لمكقاية لبلتصاالت ةلكتركنياإل المراقبة

 نحك عمى معمكماتية منظكمة اعتداء عمى احتماؿ عف تكفر معمكمات حالة في ككذا الدكلة بأمف الماسة

-15مف المرسـك الرئاسي  2ك 1الفقرتاف  11مؼ المادة تكك  الكطني، الدفاعأك  العاـ النظاـ ييدد
261
ػة المػحػػدد لتػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػ- (1)

ة عمى لكتركنيمػػػديػػػػريػػػػة المراقبة الػػػػكقػػػػائػػػػيػػػة كاليقظة اإل -بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتو
مف أجؿ الػػػػكػػػشػؼ عف الجػػػرائـػ  ػػػػةلكتركنيالخصكص بتػػنػػفػػيػػذ عػػمػػمػػيػات المػػراقػػبػػة الػػكقػػائػػيػػة لبلتػػصػاالت اإل

بػػػنػػػاء عػػػمى رخػػػصػػة مػػكػتػكبػة مف الػسػػمػطػة الػقػضػػائػيػة  ػػات اإلعبلـ كاالتػػػصػػػاؿالمػػػتػػػػصػػػمػػػة بػػػتػػػكػػػنػػكلػػػكجػػػيػ
رساؿ المعمػكمات المحصؿ عميػيا مف خبلؿ المراقبة  كتحت مػراقػبػػتػيػا طػبػقػا لمتشريع السارم المفعكؿ كا 

مف  21تضيؼ المادة ك  الح الػػشػػرطػة القضائية المختصة،الػسػػمػػطػات الػػقػػضػػائػيػػة كمػػصػإلى  الػػكقػائػػيػػة
الػػتػػػخػػريب كالمػػسػػاس أك  الػػػكقػػػايػػػػة مف األفػػػعػػػػاؿ المػػػكصػػػكفػػػة بػػجػػرائـ اإلرىػػاب نفس المرسـك انو في سبيؿ

ػة كتجػػػػمػػػػيع كتػػػػسػػػػجػػػيػؿ مػػػػحػػػتػػػػكاىػػػػا لكتركنيتػكػػمؼ الػيػيػئػة حػصػػريػا بمػراقػبػة االتػصػػاالت اإل بػػأمف الػػدكلػػة

                                                                                                                                                                                     

لك كاف عددىـ خارجو عمى ما يجرم بداخمو كىك أيضا مكاف ال يتكاجد فيو عادة سكل أشخاص تربطيـ صمة خاصة، ك 
كبيرا... كمؤدل ذلؾ أنو إذا جرل الحديث في مكاف خاص، كلكف كاف باستطاعة مف كانكا في مكاف عاـ، أك أماكف 

ككذلؾ ال يتمتع بيذه  مكرر 309جنائية المقررة بالمادة خاصة أخرل أف يسمعكه باإلذف المجردة، فبل يتمتع بالحماية ال
 اـ سكاء كاف ىذا المكاف عاما بطبيعتو أك بالتخصيص أك بالمصادفة. الحماية الحديث الذم يجرم في مكاف ع
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الػتػفتػيش كالحػجػز داخؿ مػنػظػكمة مػعػمػكمػاتػية تحت سػػمػػػطػػة قػػاض  إجراءاتفي حػػػػيػػػػنػػػيػػػػا كالػػػػقػػػػيػػػاـ بػ
 8جعمت المادة ك  04-09مف القانكف رقػـػ  4دة ككفػػقػػػا لؤلحػػكػػػاـ المػػنػػصػػكص عمػييا في المػػا مػػػخػػتص

مف نفس المرسـك الػمػػػجػػػنػة المػػديػرة لمييئة عػػمى الخػػصػكص دراسة كؿ مػسألػة تخػضع لمجاؿ اخػتصػاص 
ػة تركنيلكال سػيػػمػا فػيػمػػا يػتػعػمؽ بػػتػكفػر شػركط الػػمػجػكء لػمػػمػراقػبػة الػكقػائػيػة لبلتػصػػاالت اإل اليػيئة

 .السالؼ الذكر 04-09مف الػقانكف رقـ  4المػنػػصػكص عػمػيػيػا في المادة 

اعتبار أف  عمى منو جريئة خطكة لبلتصاالت ةلكتركنياإل المراقبة إلجراء المشرع تكريس يعتبر
يمس  لككنو االفتراضي العالـ عبر اإلجرائي النظاـ إطار في جراءاتاإل أخطر مف يعد اإلجراء ىذا
محؿ نظر  تزاؿ ال المراقبة أف يرل الفقو مف البعض أف مف بالرغـ كذلؾ اإلنساف، خصكصيات شرةمبا
 في لمحؽ الدستكرية كالضمانات القكانيف في مقرر ىك بما االلتزاـ ضركرة حيث مف القانكف في

 ة.الخصكصي
 

                                                                                                                                                                                     

1
 .سالؼ الذكر 261-15مػرسـك رئػاسي رقـ  - 
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 الباب الثاني:
 حجية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي

حكـ يعبر عف الحقيقة في الكاقعة المطركحة عميو، ليس إلى  ائيز لجإٌف كصكؿ القاضي ا
بإقامة الدليؿ عمى  الإتعرؼ عمى حقيقتيا، كالأف يطالع بنفسو  وإمكانب ليسحيث باألمر الييف، 

أمامو تمثيؿ بكسائؿ تعيد  االستعانة منويستمـز مما كقكع ىذه الجريمة كعمى مسؤكلية المتيـ عنيا، 
 .اإلثباتحدث، كىذه الكسائؿ ىي أدلة  حقيقة ماتفاصيؿ 

 –ائية ز كىي المرحمة الحاسمة في الدعكل الج –تعد عممية تقدير األدلة جكىر مرحمة الحكـ 
حكـ ما لـ يمارس القاضي سمطتو التقديرية عمى األدلة محؿ الكقائع، الإلى  الكصكؿ كفحيث ال يم

ثبات في المسائؿ الجزائية عمى عكس اإل ثبات الجنائي احدل أىـ قكاعدكتعتبر قاعدة حرية اإل
ثبات بكؿ الطرؽ القانكنية، فجميع األدلة الحاؿ في المسائؿ المدنية، حيث جعؿ القانكف كسائؿ اإل

في  لكتركنيالدليؿ اإلف معنكية،أك  ليا نفس القكة كالقيمة مف حيث المبدأ سكاء كانت أدلة مادية
ة األخرل، يخضع لنفس القكاعد المقررة لباقي األدلة، سكاء شأنو شأف باقي األدلالمعمكماتية الجرائـ 

تتعمؽ بسمطتو في تقدير أك  ،لكتركنيكانت ىذه القكاعد تتعمؽ بسمطة القاضي في قبكؿ الدليؿ اإل
 ىذا النكع مف الدليؿ، ذلؾ أف القاضي ال يقدر إال الدليؿ المقبكؿ.

 ،)لفصؿ األكؿ(لكتركنيلدليؿ اإلقبكؿ ا، فصميفإلى  لتكضيح ىذه النقاط، قسـ ىذا الباب
 . )الفصؿ الثاني(لكتركنيتقدير الدليؿ اإل
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 األولالفصل 

 لترووييقبول الدليل اإل

بصفة خاصة، الخطكة اإلجرائية األكلى التي  لكتركنييعد قبكؿ الدليؿ بصفة عامة كالدليؿ اإل
ة اإلجرائية مسألة ، حيث أف مسألة تقييـ الدليؿ في إثبات الكاقعزائييمارسيا القاضي الج

أف القاضي لو الحرية في أف يبنى حكمو  ،التقديرية القاضي سمطةتخضع ل مكضكعية محضة
 .عمى أم دليؿ متى اطمأف إليو حتى كلك كاف ىذا الدليؿ مستمدا مف محاضر جمع االستدالالت

 
كىذا  في اإلثبات ال بد أف يستند عمى أساس، لكتركنيائي الدليؿ اإلز إف قبكؿ القاضي الج

 .سكسكنياألخير يختمؼ مف حيث النظاـ المتبع في الدكؿ بيف النظاـ البلتيني كاألنجمك 
ثبات في اإل لكتركنيساس قبكؿ الدليؿ اإلأ، مبحثيفإلى  قسـ ىذا الفصؿيعمى ىدل ما سبؽ 

القيكد الكاردة عمى حرية القاضي الجزائي في قبكؿ الدليؿ ك  ،)المبحث األكؿ(الجنائي
 .لمبحث الثاني()الكتركنياإل
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 المبحث األول
 في اإلثبات الجنائي لكترونيأساس قبول الدليل اإل 

يتحقؽ إال األمر ال كىذا  ،الحقيقة كشؼإلى  يستيدؼ نظاـ اإلثبات في كؿ تشريع الكصكؿ
  مف خبلؿ تقدير األدلة المتحصمة في الخصكمة القائمة.

إلى  تخضع لكتركنيقبكؿ الدليؿ اإل ائي فيز سمطة القاضي الجمف إف مكقؼ القانكف المقارف 
 :ثبلثة فئاتإلى  إف ىذه األنظمة تنقسـ، طبيعة نظاـ اإلثبات السائد في الدكلة

نظاـ  ،مبدأ حرية اإلثباتأك  نظاـ اإلثبات المعنكم، المقيدأك  نظاـ اإلثبات القانكني 
 . اإلثبات المختمط

مف خبلؿ المطمبيف  كدليؿ إثبات تركنيلكحاكؿ تبييف مكقؼ النظـ القانكنية مف الدليؿ اإليس
 ) المطمب األكؿ(صبلحية القاضي في االجتياد في مجاؿ اإلثبات في النظاـ البلتيني، التالييف

)المطمب سكسكنيمجاؿ اإلثبات في النظاـ األنجمك  سمطة القاضي الجزائي في االجتياد فيك 
 الثاني(

 المطلب األول

 بات ف  النظام الالتين ف  مجال اإلث الجزائ   الق اض  رجرهادإ 
الجزائية لمتشريعات البلتينية، بمعنى أف  جراءاتالمبدأ العاـ في قانكف اإل ثباتيعد مبدأ حرية اإل

 المتيـ، أمر يتكقؼ عمى اقتناع القاضي لمكصكؿإلى  ثبكت الكقائع المككنة ألركاف الجريمة كنسبتيا
ألف  حد التحكـ الكامؿ،إلى  ير الحر يجب أال يصؿال أف التقدإالحقيقة، ثـ يقدرىا في حرية تامة، إلى 

في ذلؾ غير مطمقة بؿ مقيدة بقكاعد اليقيف التي تتمثؿ في الحفاظ عمى القكاعد  ائيز الجحرية القاضي 
في اإلنساف البراءة، كفالة حؽ الدفاع، طرح الدليؿ  األصؿ ،اإلجرائية الشييرة بأف تككف األدلة مشركعة

ائية التي تفصؿ فييا تبعا الدعكل ز في المسائؿ غير الج ائيةز الجبع المحاكـ أمامو بالجمسة، كما تت
تقمؿ أك  المقررة في القانكف الخاص بتمؾ المسائؿ، كىذه القيكد ال تيدر ىذا المبدأ ثباتطرؽ اإل ائيةز الج

 بياف مصادر اقتناعو. تساعد عمى مف شأنو، كلكف
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قيقة كيمكف مف حيث المبدأ إقامتيا أماـ إف األدلة ليست سكل كسائؿ تستيدؼ لمتكصؿ لمح
مستمدا أك  ائي كتأسيس اقتناعو عمييا ما دامت مشركعة، إال أف قبكؿ ما يككف منيا ناشئاز القاضي الج

  ة.لكتركنيمف نظـ المعالجة اآللية قد تكجس القاضي الجزائي، ذلؾ ألف بيئة ىذه األدلة ىي الكسائؿ اإل
في سائر الجرائـ، كىك  اإلجراميالفعؿ  ثباتإل لكتركنييؿ اإلالدلإلى  يجكز لمقاضي االستناد

 مبدأ اإلثبات الحر كأساس لقبكؿ الدليؿ اإللكتركني، تبيينو في الفرعيف التالييف ما سكؼ يحاكؿ
 ) الفرع الثاني(.النتائج المترتبة عمى تطبيؽ مبدأ حرية اإلثباتك  )الفرع األكؿ(

ػاضفرعػاألول
ػضصتروظيسػضقبولػاضدضغلػاإلاضحرػصأداػثباتطبدأػاإل

تقميؿ فرص الخطأ القضائي نتيجة االعتماد إلى  اف ازدياد مستخدمات العمـ الحديث أدل
فقدمت مساعدة كبيرة لمقاضي لتككيف   درجة اليقيف المطمكبإلى  عمييا كمف ثـ الرغبة في التكصؿ

 ثباتئؿ أىمية أكثر في اإلفي االقتناع بصكرة أشد جزما كيقينا مما جعؿ لبعض ىذه الكسا توعقيد
 ، خاصة مع ظيكر جرائـ مف أنكاع جديدة لـ تكف معركفة مف قبؿ.(1)مف غيرىا في األدلة

إف كجكد جزء أكبر مف المسائؿ تقـك عمى الخبرة العممية ال يغير مف جكىر نظاـ االقتناع 
ف كاف غير مكمؼ ببياف أسباب اقتناعو الشخصي إال أنو مك مؼ ببياف أسباب الذاتي، فالقاضي كا 

الحكـ الذم انتيى إليو كىك في مقاـ ىذه األسباب البد أف يذكر األدلة التي اعتمد عمييا ككانت 
ما  إثباتمصدرا القتناعو، لكنو غير مكمؼ بتحديد عمة اقتناعو بيذه األدلة بالذات، فيك مكمؼ ب

 .(2)لماذا اقتنع إثباتاقتنع بو دكف اف يككف مطالبا ب

                                                           

مشركعية الدليؿ في المكاد الجنائية، دراسة تحميمية مقارنة لنظريتي اإلثبات كالمشركعية  ،أحمد ضياء الدين محمد خميل - 1
 .47ص  ،1982جامعة عيف الشمس، القاىرة،  ،راه، كمية الحقكؽفي مجاؿ اإلجراءات الجزائية، رسالة دكتك 

2  - Rached Aly A, De l’intime conviction du juge,  vers une théorie scientifique de la preuve en 

matière criminelle , thèse pour obtenir le grade de doctorat, Paris Pédone, 1942 , p 29. 

Georges BRIERE DE L'ISLE et Paul COGNART, Procédure pénale, Tome2 , Armand Colin, 

Paris, 1972,p 206. 
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ائي، ز يتقيد بيا القاضي الج ثباتالمعنكم طرقا محددة لئل ثباتنظاـ اإل فيكف ال يرسـ القان
 . (1)ألطراؼ الخصكمة في أف يقدمكا ما يركف أنو مناسب القتناع القاضي ثباتبؿ يترؾ حرية اإل

ينطبؽ أماـ جميع أنكاع المحاكـ الجنائية إال إذا نص  في فرنسا ثباتإٌف مبدأ حرية اإل
كلبلستدالؿ عمى ذلؾ أف المحاكـ الفرنسية في مكاد الجنح كالمخالفات  ،(2)ذلؾ القانكف عمى خبلؼ

تستكجب المتيـ أك  فميا أف تسأؿ الضركرية لتككيف اقتناعيا، جراءاتيمكنيا أف تتخذ جميع اإل
كيمكنيا سماع الشيكد كاستدعاء الخبراء إذا كاجيتيا مسألة  ،(3)حكؿ أساس االتياـ المكجو إليو

 جراءاتمنح لمقاضي الجنائي سمطة تقديرية خاصة لمقياـ بجميع اإل (4)في مكاد الجنايات فنية، أما
 .التي يقدر فائدتيا في كشؼ الحقيقة

ال يككف كليد فراغ، بؿ مف خبلؿ أدلة  ،بالبراءةأك  ف اقتناع القاضي سكاء باإلدانةإ
تمؾ إلى  المنطقيك  قميمشركعة، متساندة، طرحت أمامو في جمسة المناقشة أدت في سياقيا الع

مف ىنا كاف االلتزاـ بتعميؿ ك  النتيجة التي تكصؿ إلييا في حكمو، لكف ربما يتسرع فيخطئ،
ف كاف التقدير الشخصي لمقاضي بالنسبة لؤلدلة ال يخضع ك  ىكذا فإنو، ك (5)األحكاـ القضائية ا 

لمشرع الفرنسي أف تشمؿ لمرقابة، فإف التقدير المكضكعي ليذه األدلة يخضع لمرقابة، لذلؾ أكجب ا
 .(6)تعزيز الثقة في عدالتياك  األحكاـ عمى األسباب التي بنيت عمييا، ضمانا لجديتيا،

الجرائـ بجميع  إثباتالجزائية الفرنسي عمى جكاز  جراءاتمف قانكف اإل 427تنص المادة 
التي أثارتو ، كيحكـ القاضي بناء عمى اقتناعو الشخصي، بالرغـ مف الجدؿ الفقيي ثباتطرؽ اإل

 ىذه المادة حكؿ تطبيقيا كىذا ألنيا أدرجت ضمف أحكاـ الجنح.

                                                           

1  - CASORLA Francis, "Le droit Français, La preuve en procédure pénale comparé Association 

international de droit pénal", RIDP, 1992, p 183. 
2  - Merle et Vitu, op.cit, p 165.  

3
 ائية الفرنسي سالؼ الذكر.ز مف قانكف اإلجراءات الج 536ك 442ذلؾ حسب المادتيف  - 

4
 .سالؼ الذكركف اإلجراءات الجزائية الفرنسي القانمف  310 المادة  - 

5  -  Rached Aly.A, op.cit, p 177. 
 ، انظر كذلؾ حكـ محكمة النقض الفرنسية:ذكرسالؼ ال ائية الفرنسيز ، مف القانكف اإلجراءات الج536، 512، 485المكاد  - 6

Cass crim. 31 Oct. 1957, D. 1958, Som. 27.Cass crim. 12  mars 1957, D. 1957, Som. 87, in; 

www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1354. Consulté le: 23/04/2016. 

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1354
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كيظير ذلؾ  –كعمى ذلؾ تفرض محكمة النقض الفرنسية  يعد حكـ ىذه المادة ىك حكـ عاـ 
االستعانة بأم دليؿ يككف الزما إلى  تطبيؽ صاـر ليذا المبدأ، فيي تدعك القضاء -في أحكاميا 

 . (1)لتككيف عقيدتيـ
ىذا األساس أف ميمة البحث عف األدلة كتقديميا في مرحمة المحاكمة ال تقع فقط ى عم

يتحممكف جانبا مف المسؤكلية،  بصفة أساسية عمى عاتؽ االدعاء كالدفاع، بؿ اف القضاة كذلؾ
 .(2)شأنيـ في ذلؾ شأف سمطة االتياـ ثباتيمقى عمييـ عبء اإل

نصكصا خاصة تحظر عمى يفرد  ىذا اإلطار لـ في  الجزائية الجزائرم جراءاتقانكف اإلاف 
، كىذا أمر منطقي، ألف لكتركنيعدـ قبكؿ أم دليؿ بما في ذلؾ الدليؿ اإلأك  القاضي مقدما قبكؿ

حيث أنو أقر ىذا المبدأ في المادة  ؿ الجزائية،ئفي المسا ثباتمبدأ حرية اإلإلى  الجزائر تستند
 ثباتأدرجيا ضمف األحكاـ المشتركة كالمتعمقة بطرؽ اإلالتي ، الجزائية جراءاتمف قانكف اإل 212

 أماـ جيات الحكـ مما ال يدع أم شؾ في تطبيقيا أماـ الجيات القضائية الجزائية.
في  ثباتبصفة عامة كاإل ثباتمقبكؿ مبدئيا في اإل لكتركنيانطبلقا مف ذلؾ إف الدليؿ اإل

 .ثباتيب العممية الحديثة في اإلمجاؿ جرائـ المعمكماتية بصفة خاصة بكصفو مف األسال

ػاضفرعػاضثاظي
ػثباتاضظتائجػاضطترتبظػرضىػتطبغقػطبدأػحرغظػاإل

ي يتمتع بدكر إيجابي في كشؼ الحقيقة زائيجعؿ القاضي الج ثباتإٌف إعماؿ مبدأ حرية اإل
ة في في الجرائـ التقميدية منيا كالمستحدثة، كيبدك ىذا الدكر مف ثبلثة جكانب، أف يككف لو الحري

، أف يككف لو لكتركنيتكفير الدليؿ المناسب كالضركرم لمفصؿ في الدعكل بما في ذلؾ الدليؿ اإل

                                                           

1 - George LEVASSEUR  , Le régime de la preuve  en droit  répressif Français , la présentation de la 

preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, troisième colloque du département des droits de 

l’homme, Bruxelles, 1977, p47.  
، النظرية العامة لئلثبات الجنائي دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، السيد محمد حسن شريف - 2

 .213، ص 2002
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، أف يتمتع لكتركنيالحرية في قبكؿ أم دليؿ يمكف أف تتكلد منو قناعتو بما في ذلؾ الدليؿ اإل
 .(1)بالحرية نفسيا في تقدير قيمتيا اإلقناعية

 لكترونيفي توفير الدليل اإل  ئيالجزا وال: الدور اإليجابي لمقاضيأ
عدـ التزاـ القاضي بما  لكتركنيائي في تكفير الدليؿ اإلز يقصد بالدكر اإليجابي لمقاضي الج

نما لو سمطة ككاجب عميو أف يبادر مف تمقاء نفسو اتخاذ إلى  يقدمو لو أطراؼ الدعكل مف أدلة، كا 
ية فييا، ذلؾ أف الحقيقة ال تظير مف لتحقيؽ الدعكل كالكشؼ عف الحقيقة الفعم جراءاتجميع اإل

نما في حاجة دكما مف يبحث كينقب عنيا، كليس لو أف يقتنع بما يقدمو إليو إلى  تمقاء نفسيا، كا 
نما عميو أف يبحث بنفسو عما يعتقد أنو مفيد في إظيار كاكتشاؼ الحقيقة  أطراؼ الدعكل فقط، كا 

 ة المجتمع في أمنو كاستقراره كسبلمتو،في كؿ نطاقيا، ذلؾ أف الخطر أضحى عاما ييدد مصمح
الحقيقة الفعمية في إلى  فكاف مف الضركرم تسميـ القاضي السمطات التي تمكنو مف الكصكؿ

 الدعكل المنظكرة أمامو. 
يقتصر عمى المكازنة بيف األدلة  –أف دكر القاضي الجزائي ليس دكرا سمبيا كدكر القاضي المدني

بؿ دكره إيجابي، فمف كاجبو أف يتحرل كينقب عف الحقيقة  -أييما أغمب التي يقدميا الطرفاف ثـ يرجح
أك  باتخاذ اإلجراء الذم يراه مناسبا كيقتنع بو، كعميو فإف لمقاضي الجزائي سكاء بناء عمى طمبات األطراؼ

 .(2)بمكجب مقتضيات كظيفتو، أف يأمر باتخاذ اإلجراء الذم يراه مناسبا كضركريا لمفصؿ في الدعكل
الحقيقة إلى  ائي يستطيع مف أجؿ الكصكؿز بيقا عمى الجرائـ المعمكماتية فإف القاضي الجتط

، األنترنتبتقديـ بيانات معمكماتية متعمقة بمستخدـ  األنترنت مزكد خدمة إلى  أف يكجو أمرا
ارات كعناكيف المكاقع التي زارىا كقت الزيارة كالصفحات التي اطمع عمييا كالممفات التي جمبيا كالحك 

استقبميا كغيرىا مف المعمكمات المتعمقة بكؿ أفعاؿ أك  التي شارؾ فييا كالرسائؿ التي أرسميا
ائي أف يأمر القائـ بتشغيؿ النظاـ بتقديـ ز كما لمقاضي الج ،المستخدـ عندما يتصؿ بالشبكة

                                                           

 .93ص ،، مرجع سابؽفاضل زيدان محمد - 1
اختبلؼ طبيعة  إلى ،القاضي المدني في البحث عف األدلةك  ائيز تكمف العمة في الفرؽ بيف دكر كؿ مف القاضي الج - 2

أما  ،فاألكلى تحمى مصمحة عامة ىي مصمحة المجتمع ،الدعكل المدنيةك  ائيةز المصالح التي تحمييا كؿ مف الدعكل الج
 ، اإلثبات في المكاد الجنائية، الفنية لمطباعةمحمد زكي أبو عامر .الدعكل المدنية فإنيا تحمى مصالح خاصة بأطرافيا

 .851، ص 1985النشر، اإلسكندرية، ك 
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رية داخمو، كاإلفصاح عف كممات المركر السإلى  المعمكمات البلزمة الختراؽ النظاـ كالكلكج
تكميفو بحؿ رمكز لبيانات مشفرة داخؿ ذاكرة أك  كالشفرات الخاصة بتشغيؿ البرامج المختمفة،

ائي سمطة األمر بتفتيش نظـ الحاسب اآللي بمككناتو المادية ز الحاسب اآللي، كذلؾ لمقاضي الج
 .(1)كالمعنكية كشبكات االتصاؿ، متى ما قدر ضركرة كمبلءمة ىذا اإلجراء

كذلؾ، أف لو  لكتركنير اإليجابي لمقاضي الجزائي في البحث عف الدليؿ اإلمف مظاىر الدك  
سمطة األمر باعتراض المراسبلت السمكية كالبلسمكية متى ما قدر فائدة اإلجراء كجديتو كمبلئمتو 

 لسير الدعكل.
ائي مع الكاقعة اإلجرامية المعركضة، ندب الخبراء ليقدمكا ز أقكل مظاىر تعامؿ القاضي الج 

 . (2)ضاحات عف التقرير المقدمة منيـ، لما لمخبرة في مجاؿ المساعدة القضائية مف دكر كبيرإي

 لكترونيائي في قبول الدليل اإل ز ثانيا: الدور اإليجابي لمقاضي الج 
الجزائية الجزائرم إف الدكر اإليجابي لمقاضي  جراءاتمف قانكف اإل 307حسب المادة 

، مف حيث ماىيتو، كمظاىره، كتبييف كيؼ أف القاضي ركنيلكتائي في تكفير الدليؿ اإلز الج
ال يجكز لو أف يقنع بما يقدمو لو األطراؼ في الدعكل مف  -عمى خبلؼ القاضي المدني-الجزائي

نما عميو أف يبحث بنفسو عف األدلة ذات األثر في تككيف عقيدتو، كأف يستشير األطراؼ  أدلة، كا 
 تقديـ ما لدييـ مف أدلة.إلى 

الخطكة الثانية التي تمي البحث عف الدليؿ كتقديمو مف  لكتركنيرحمة قبكؿ الدليؿ اإلتعد م
 قبؿ جميع األطراؼ سمطة االدعاء، المتيـ كالقاضي.

أنو طبقا لمبدأ الشرعية اإلجرائية التي يتحصؿ مف خبلليا إلى  تجدر اإلشارة في ىذا الصدد
ة كالكمبيكتر المحمكؿ مثبل، ال يككف تركنيإلكالدليؿ بما يتضمنو مف أدلة مستخرجة مف رسائؿ 

التي يتـ مف خبلليا إخضاعيا لمتقدير، إال إذا كاف مشركعا، ذلؾ  ثباتالدليؿ مقبكال في عممية اإل

                                                           

 .124، مرجع سابؽ،  ص عائشة بن قارة مصطفى - 1
لجيات »عمى ذلؾ، حينما نصت عمى أنو: قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  سالؼ الذكر، مف  143أكدت المادة  - 2

ما مف التحقيؽ أك الحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير إما بناء عمى طمب النيابة العامة ك  ا 
 .. «..تمقاء نفسيا أك الخصـك
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أف القاضي ال يقدر إال الدليؿ المقبكؿ، كال يككف كذلؾ إال إذا كاف مشركعا بأف تـ البحث عنو 
 .(1)كفقا لطرؽ مشركعة

ال تثار في القانكف الجزائرم ألف ىذا األخير  لكتركنية قبكؿ الدليؿ اإلأف مشكمإلى  يخمص
، فاألساس ىك حرية األدلة كلذلؾ فمسألة قبكؿ ثباتال يعيد عنو سياسة النص عمى قائمة ألدلة اإل

ال يناؿ منيا سكل مدل اقتناع القاضي بو إذا كاف ىذا النكع مف األدلة يمكف  لكتركنيالدليؿ اإل
 قدير القضائي.إخضاعو لمت

 المطلب الثاي 
 تسوي ساأليجلو ف  النظام    ثباتف  مجال اإلالجزائ   الق اض   رجرهاد  إ 

المحاكمة، مما إلى  أف تصؿإلى  يصعب في ىذا النظاـ التمييز بيف مراحؿ الدعكل الجزائية
عف  ينتج عنو صعكبة بركز الدكر اإليجابي الذم يقـك بو القاضي الجزائي في جمع األدلة كالتحرم

الحقيقة، كذلؾ ألنو نظاـ لصيؽ بالنظاـ االتيامي القائـ عمى الصراع بيف خصميف متنازعيف 
 تمر بثبلث مراحؿ: جراءاتيتبادالف االتياـ كالدفاع كالقاضي حكـ بينيما، حيث أف اإل

المرحمة التحضيرية: يقتصر دكر القاضي ىنا لمجرد الترخيص لمشرطة في القياـ ببعض 
التحقيؽ  إجراءاتأنو ال يممؾ صبلحية اتخاذ أم إجراء مف  إالرية مثؿ التفتيش، الجب جراءاتاإل

نما تقتصر ميمتو في مراقبة اإلطار القانكني ألعماؿ البحث كالتحقيؽ حيث ( 2)مف تمقاء نفسو، كا 
في الدعكل، فيك الذم ينظـ عممية  ثباتفي عممية اإل اإليجابيأف المشرع ىك الذم يقـك بالدكر 

 . (3)االستبعاد أدلة أخرلأك  دلة لمحكـ باألدلةقبكا األ

محكمة الجنايات في إلى  المرحمة المتكسطة: ىي مقررة لمنظر في مدل إمكانية إحالة المتيـ

                                                           

 .125، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى .317، مرجع سابؽ،  صرشيدة بوكرراجع كؿ عف: - 1
، تصدر عف مركز بحكث الشرطة، القيادة مجمة الفكر الشرطي"التفتيش في الجرائـ المعمكماتية"، ، عادل مستاري - 2

 .4ص  ،2013، 86ات العربية، المجمد الثاني كالعشركف، العدد العامة لشرطة الشارقة، دكلة اإلمار 
كيسمى أحيانا القانكف العاـ، ىك المدرسة القانكنية تستمد جذكرىا مف  Common Lawإف القانكف األنجمكسكسكني  - 3

 ، كمف أبرز سمات ىذه المدرسة االعتماد عمى السكابؽ القضائية كمصدر ممـز لمتشريع.اإلنجميزمالتراث 

  Stephen J, Frunk SCHULHOFER, J BERNOCO, Berg GREEN, Rapport de Synthèse pour les 

pays de « common Law », La preuve en procédure pénale comparée, association internationale de 

droit pénal, RIDP 1992, p 33. 
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 المرحمة الثالثة كىي مرحمة المحاكمة.ك  الجرائـ المختمفة كالخطيرة.
 تحكـ النظاـ أىـ القكاعد الخاصة التي، التالييف فرعيفاللى إ سيقسـ ىذا المطمب

)الفرع الكاردة عمى القكاعد التي تحكـ النظاـ األنجمكسكسكني االستثناءاتك  )الفرع األكؿ(االنجمكسكسكني
 الثاني(.

ػاضفرعػاألول
ػدصدوظيأعمػاضقواردػاضخاصظػاضتيػتحصمػاضظظامػاالظجضوػ

ء تعمقت ىذه تحكمو قكاعد خاصة لقبكلو أماـ المحاكـ سكا سكسكنيإف الدليؿ في النظاـ االنجمك 
بكيفية تقدييما األدلة أىميا قاعدة المحكر أك  القكاعد بفحكل األدلة أىميا استبعاد شيادة السماع،

 األصمي.
الجنائي في النظاـ  ثباتعمى ذلؾ يخمص أف ىناؾ قاعدتيف ميمتيف تحكماف اإل 
 ، قاعدة استبعاد شيادة السماع، كقاعدة الدليؿ الفضؿ.سكسكنياالنجمك 

 دة استبعاد شيادة السماع وال: قاعأ
كتابي يحدث خارج أك  بياف تقرير شفكم( 1)التسامع عف الغيرأك  يقصد بشيادة السماع

عف أك  خريف عف كقائع القضيةآ أشخاصالمحكمة، كأف يأتي شخص يحكي ما سمعو مف 
ث أمر حد إثباتبعبارة أخرل مف أجؿ أك  الحقيقة إظيارالمحكمة مف أجؿ إلى  قدـتكي، المتيـ

 .(2) خارج الجمسة ككاف صادقا

                                                           

شخص نقبل لعبارات أك سمكؾ صدر خارج المحكمة مف شخص دليؿ يقدـ مف خبلؿ عمى أنيا شيادة السماع  تعرؼ - 1
كيعتقد مف يقدمو في صحتو كالفرؽ بيف ىذه التعاريؼ تجعؿ مف الشيادة  ،آخر، يؤكد أكال مسألة معينة إلثبات الحقيؽ

الت لي أف السيدة )س( ق» مثاؿ عف شيادة السماع :  السماع دليؿ غير حاـز ال يرقى لمستكل الدليؿ. بمعنى مجرد داللة
كأف  ،كلـ يقدـ مف السيدة ذاتيا ،فيذا القكؿ حدث خارج المحكمة ،«السيدة )ص( قد اغتصبيا بعد الحفمة المدرسية الراقصة 

 .ىي أف الشخص "أ" شخص مغتصب، ك السيدة )س( قدمتو لممحكمة مف أجؿ مسالة معينة في الدعكل يثار الجدؿ بشأنيا
 .34، ص 1998، القاىرةـ االنجمكأمريكي، دار النيضة العربية، ، حماية المتيـ في النظارمزي رياض عوض

حيث تقسـ  ،ليست ىي شيادة السماع ذاتيا، ك يرل البعض مف الفقياء أف شيادة السماع نكع مف الشيادة غير المباشرة - 2
صا سمع مف أخر كتعنى األكلى أف شخ ،"الشيادة بالتسامح"ك "الشيادة السماعية" ،الشيادة غير المباشرة إلى نكعيف
اىد عمى ارتكاب كما في الحالة التي يشيد فييا الشخص بأنو سمع مف أخر أنو ش ،معمكمات عف الكاقعة محؿ التحقيؽ

ما الشيادة بالتسامع، فيي مجرد ترديد إلشاعة تتردد بيف الناس بدكف الجـز بصحتيا، فقد تككف صادقة أك أالمتيـ لمجريمة، 
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عدـ الثقة في إلى  ال يجيز شيادة التسامع، كيرجع السبب في ذلؾ اإلنجميزممبدئيا القانكف 
الشخص الذم يدلي بو خارج المحكمة، فيك ال يؤدم يمينا أماـ المحكمة، حيث يخضع لمبلحظة 

ا السبيؿ ال يتيح لممتيـ حقكقو كتابتو، كمف ناحية أخرل فإف ىذأك  المحمؼ كقت إدالئوأك  القاضي
 .(1)الدستكرية، خاصة حؽ المتيـ في المكاجية

، أصمو يمثؿ شيادة سماع عمى أساس أنو يتككف مف لكتركنيالدليؿ اإلإلى  أما بالرجكع
لـ يتـ ذلؾ، أك  جياز الكمبيكتر، سكاء تـ معالجة تمؾ البياناتإلى  جمؿ ككممات أدخميا شخص
عتراضا عمى قبكؿ المستندات المطبكعة التي يخرجيا الحاسكب في كمف شأف ذلؾ أف يثير ا

 أماـ القضاء الجنائي. ثباتاإل

 الدليل األفضلأو  ثانيا: قاعدة المحور األصمي
في  إثباتالقضاء كتحديد مدل قبكليا كأدلة إلى  ىي تمؾ القكاعد المتعمقة بكيفية تقديـ األدلة

تطبيؽ قاعدة إلى  سكسكنيي التشريعات ذات األصؿ األنجمك ف ثباتتذىب قكاعد اإل، المكاد الجنائية
أك  سجؿأك  صكرة، فإف أصؿ الكتابةأك  سجؿأك  محتكيات كتابة إثباتالدليؿ األفضؿ، فؤلجؿ 

بصفة عامة حيف  محتكل األصؿ، ثبات، بمعنى ال يجكز تقديـ الصكرة إل(2)صكرة يككف مطمكبا
عدة دعائـ فإف عميو أف يقدـ أفضؿ نمكذج، كىك إلى  ستنديقدـ أحد األطراؼ تأييدا لدعكاه، دليبل ي

ما يعني أف تككف األدلة الكاجب تقديميا أكلية كليست ثانكية، أصمية ال بديمة، كأف يككف الدليؿ 
  .(1)المقدـ ىك أفضؿ ما يتاح الحصكؿ عميو بالنسبة لطبيعة كظركؼ القضية

، لكتركنيكبيف األصالة في طابعيا اإلىناؾ تمييز حقيقي بيف األصالة في طابعيا المادم 
أك  مف حيث أف األكلى ىي سكل تعبير كضعية مادية مممكسة، كما ىك الشأف في الكرؽ المكتكب

بصمة اإلصبع، فيذه كميا ليا طابعيا المادم المتميز، في حيف أف الثانية ليست سكل تعداد غير 

                                                                                                                                                                                     

لكنيا بدرجة اقؿ مف ك  تمييز بيف النكعيف، في أف النكع األكؿ مف الشيادة لو قكة في اإلثبات،ترجع العمة في الك  ال تككف،
، حماية أمين مصطفي محمد . راجع كؿ عف:التي ال تصمح أساسا كدليؿ الستحالة التحقؽ مف صحتياك  النكع الثاني

فرج إبراىيم العدوي . 17، ص 2008، القاىرة الشيكد في قانكف اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،
 .205، ص 1995، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، عبده

 .128، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 1
 .440اإلجراءات الجنائية عبر األنترنت، مرجع سابؽ، ص عمر محمد بن يونس،  - 2
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في العالـ الرقمي مثبل ليس ذلؾ  Image( فالصكرة 0-1محدكد ألرقاـ ثنائية الصفر كالكاحد )
نما ىي مجمكعة مف األرقاـ التي ترجعيالكجكد المادم الذم  إلى  عرؼ في شكؿ كرقي كغيره كا 

 أصؿ كاحد ىك الرقـ الثنائي المشار إليو.
مف المشكبلت الكبرل، السيما أف الدليؿ الذم يتـ  لكتركنيتظؿ مشكمة أصالة الدليؿ اإل

خكادـ غامضة، ليس مف أك  ر إنما ىك دليؿ مستكحى مف قاعدة مجيكلة،استنباطو في ىذا اإلطا
السيكلة التكصؿ عمييا، مثؿ خكادـ اليكره التي يتـ استخداميا برمجيات عالية التقنية تعمؿ عمى 
إخفائيا في العالـ االفتراضي كما ىك الشأف في البرمجيات التي تقـك ببث عنكاف خاطئ ليذه 

ة ىذا الدليؿ الذم يمكف إلغائو بأم شكؿ كيككف ما تبقى منو ىك نسخة الخكادـ، خاصة اف طبيع
ة لكتركنية. فيؿ يكفي ناتج المراقبة اإللكتركنيفقط تـ التكصؿ إلييا عف بعد مثبل بطريقة المراقبة اإل

كحده لمقكؿ بأف الدليؿ ىنا دليؿ أصمي كبالتالي يقبؿ طرحو عمى القضاء ليقكؿ فيو كممتو 
Pettigrewعمى أحد المصارؼ مف قبؿ المدعك  Burglaryفي قضية سطك . ف(2)باإلدانة

(3 )

التي  Print outقبكؿ مخرجات الحاسكب عبر الطابعة  1980رفضت محكمة االستئناؼ في عاـ 
كدليؿ يحتكم األرقاـ المسمسمة لمعممة المسركقة التي  Bank of Englandعرضيا بنؾ إنجمترا 

رفض مبنية عمى معتقد المحكمة الذم صكر ىذا الدليؿ بككنو ضبطت مع المذككر، كانت حجة ال
دليبل مستمدا مف آلة مياميا القياـ بإعداد تسمسؿ لؤلكراؽ المالية، كىك األمر الذم يجعؿ مسألة 
التسمسؿ العممة أمرا طبيعيا ليس فيو ما يتـ التعكيؿ عميو في اإلدانة. حتى أف الفقو استثارتو ىذه 

المستمد مف آالت غير ذكية، كما ىك الشأف في  لكتركنيبراز قبكؿ الدليؿ اإلالنقطة فاستفاض في إ
كاميرات مراقبة السرعة كمراقبة المصارؼ كغيرىا، كىي أدلة مقبكلة أماـ المحاكـ، لذلؾ كمف 

 األكلى يمـز قبكؿ الدليؿ المستمد مف الحاسكب.

                                                                                                                                                                                     

 .171مرجع سابؽ، ص  ،، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المعمكماتيةىشام محمد فريد رستم - 1
، األدلة اإللكتركنية في المسائؿ الجنائية كالمعامبلت المدنية كالتجارية لممجتمع المعمكماتي، فتحي محمد أنور عزت  -2

 .636ص  ،مرجع سابؽ
:  االطبلعتـ  phplawresources.co.uk/Robbery.-http://eمحمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي: -3 عميو يـك

07/02/2016. 

http://e-lawresources.co.uk/Robbery.php
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ات ممغنطة، ليست مرئية ة، كنبضإلكتركنيمجرد إشارات  لكتركنيفي الدليؿ اإل األصؿاف 
كضع أيدييـ عمى الدليؿ األصمي، أك  لمقاضي مناظرةأك  لمعيف البشرية، مما ال تتيح لممحمفيف

 ،مما يجعمو دليبل ثانكيا ال أصميا ،كمما يقدـ إلييـ مف كثائؽ أخرجيا الحاسكب سكل نسخ ألصكؿ
ؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ فضبل عف ذلؾ أف النسخة ال تظير جميع البيانات المتضمنة في األص

الكثيقة المطبكعة مف كثائؽ مايكركسفت ال تظير جميع التعديبلت كالمبلحظات في حالة ما إذا تـ 
ذلؾ أف األصكؿ في بعض العمميات التي تجرم عف إلى  فييا تغيير الكثيقة األصمية. باإلضافة

أك  ي حالة التحميبلتطريؽ الحاسب قد ال تعكد مكجكدة، كربما لـ يكف ليا كجكد أصبل، كما ف
 .(1)اإلسقاطات المعالجة

بقصد تقديميا كدليؿ في المحكمة  األنترنت اف عممية الحصكؿ عمى مخرجات الحاسكب ك 
مف أك  تعد مف أكلى المكضكعات التي تعرض ليا الفكر القانكني سكاء مف حيث قابميتيا القانكنية

مخرجات أدلة أصمية عمى الرغـ مف ككنيا حيث منيجية الدليؿ الذم تـ تخريجو، بحيث تعد ىذه ال
في الحاسكب، فتعامؿ ىذه المخرجات عمى أك  نسخ مف دليؿ أصمو مكجكد في العالـ االفتراضي

ىذا النحك، كاألمثمة الدارجة في ىذا اإلطار ممثمة في األدلة الناجمة عف العدكاف اإلجرامي عمى 
المصنفات كطرحيا في شكؿ مف تي يتـ تخريبيا حقكؽ الممكية األدبية كالفكرية، حيث تعد النسخ ال

تسجيبلت أدلة أصمية، كذلؾ سجؿ الزيارات الذم يتـ رصده في أغمب المكاقع كالصفحات أك  كرقي
، حيث يككف ىذا السجؿ معدا بطريؽ قاعدة البيانات فيعطي الفرصة الكاممة األنترنتعبر 

ا عدل تمؾ غير البلئقة، إذ ال يككف لصاحب المكقع في اختيار الكممات المعدة لمنشر كحذؼ م
لممعمكمة كجكد ما لـ يكف ليا أصؿ رقمي يتـ بمقتضاه ىيكمة المعمكمة، فيقـك الخبير برصد قاعدة 

 عبلمة تجاريةأك  عنكاف مصنؼأك  طباعة نسخة مف مصنؼك  البيانات باستخداـ الشفرة البلزمة
كانتزاع حؽ المؤلؼ عنو كبالتالي عرضو  غير ذلؾ تـ العدكاف عميو إجرامياأك  براءة اختراعأك 

كدليؿ عمى القضاء دكف حاجة لمتدقيؽ في مدل أصالتيا ما دامت قد تـ تخريجيا مف حاسكب 
 مصاب بخمؿ برمجي.أك  غير معطكب

                                                           

 .173، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المعمكماتية، مرجع سابؽ، ص ىشام محمد فريد رستم  -1
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مف حيث المبدأ عمى الدليؿ  –التي يتبناىا ىذا النظاـ  -ف تطبيؽ قاعدة المحكر األصميإ
قمؽ رجاؿ الضبط إلى  في ىذا النظاـ، كىك ما أدل إثباتمة لكاف مستبعدا ككسي لكتركنياإل

مخزف عمى الحاسكب  إلكتركنيالقضائي كالمدعييف العمكمييف مف أف مجرد مخرجات طابعة ممؼ 
 .(1)ال يعد أصميا

مف ىذه القكاعد،  لكتركنياإلشكاؿ الذم ينبغي طرحو في ىذا المقاـ ىك: ما مكقع الدليؿ اإل
جنائي، أـ يتـ قبكلو، كعمى أم أساس يككف ىذا  إثباتاستبعاده كدليؿ  فيؿ يتـ رفضو كمف ثـ
 عميو في الفرع الثاني. اإلجابةالقبكؿ؟ كىذا ما يحاكؿ 

ػاضفرعػاضثاظي
ػدصدوظياالدتثظاءاتػاضواردةػرضىػاضقواردػاضتيػتحصمػاضظظامػاألظجضو

ير مقبكؿ، إال أف الحقيقة غير ، دليؿ غلكتركنييعتبر مف أكؿ كىمة بعد ىذه المناقشة أف الدليؿ اإل
 ة كضع قائمة مف االستثناءات عمى ىذه القكاعد.سكسكنيذلؾ، ألف المشرع في األنظمة األنجمك 

 مقبول استثناء من قاعدة استبعاد شيادة السماع  لكتروني: الدليل اإل أوال
دة ية كضع قائمة مف االستثناءات عمى قاعدة شياسكسكنإف المشرع في األنظمة االنجمك 

السماع كمف بينيا البيانات كالمعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف الكمبيكتر، حيث يككف ىذا 
 شأنو شأف غيره مف األدلة. ثباتاألخير مقبكال في اإل

 :ىيأىـ الحاالت االستثنائية التي يتـ فييا قبكؿ شيادة السماع كدليؿ في الدعكل الجنائية 
بؿ كفاتو، اختبار أحد أعضاء االتفاؽ الجنائي، أقكاؿ المجني عميو التي نطؽ بيا ق

التسجيبلت الرسمية، البيانات كالمعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف الكمبيكتر، تنكر الماضي 
  .(2)بالكقائع، التقرير التمقائي، النطؽ بمفيـك االنطباعية

قاعدة شيادة  يدخؿ في طائفة الحاالت االستثنائية عف لكتركنيىكذا يتبيف أف الدليؿ اإل
 الجنائي. ثباتالسماع ليصبح ىذا الدليؿ مقبكال في اإل

                                                           

 .440ت، مرجع سابؽ، ص ، اإلجراءات الجنائية عبر األنترنعمر محمد بن يونس - 1
 .129، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2
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الجنائي كذلؾ خركجا مف  ثباتكدليؿ في اإل لكتركنيإٌف قبكؿ المشرع اإلنجميزم لمدليؿ اإل
األصؿ العاـ الذم يتبناه القانكف اإلنجميزم في عدـ قبكؿ الشيادة السماعية، يترتب عنو عدة 

 كىك:  1984الجنائي لسنة  ثباتمف قانكف الشرطة كاإل 69ادة شركط ميمة نصت عمييا الم

 الدقة بسبب االستخداـ غير المناسبإلى  عدـ كجكد أسباب معقكلة لبلعتقاد بأف البياف يفتقر -
 الخاطئ لمحاسب.أك 

أف الحاسب كاف يعمؿ في جميع األحكاؿ بصكرة سميمة، إذا لـ يكف كذلؾ، فإف أم جزء لـ  -
دقة أك  كاف معطبل عف العمؿ، لـ يكف ليؤثر في إخراج المستندأك  مةيعمؿ فيو بصكرة سمي

في دعكل جنائية تعيف  إلكتركنيعميو فإف النيابة العامة إذا استندت عمى مستند  ،(1)محتكياتو
 عمييا أف تقدـ الدليؿ عمى أف الجياز يعمؿ بطريقة صحيحة.

لـ يكتؼ السالؼ الذكر  1984نة الجنائي لس ثباتأف قانكف الشرطة كاإلإلى  تجدر اإلشارة
بتحديد الشركط الكاجب تكافرىا في مخرجات الحاسكب كي تككف األدلة مقبكلة أماـ القضاء، بؿ 

كزف البياف المستخرج عف طريؽ الحاسب، فأكصت المادة أك  تضمف تكجييات لكيفية تقدير قيمة
مف القانكف نفسو،  69ادة طبقا لممالسالؼ الذكر ك مف القانكف  9مف الممحؽ  2مف الجزء  11

مراعاة المعاصرة، أم ما إذا كانت المعمكمات المتعمقة بأمر قد تـ تزكيد الحاسب عمى بكجو خاص 
بيا في كقت معاصر ليذا األمر أـ ال، ككذلؾ مسألة ما إذا كاف أم شخص مف المتصميف عمى 

  .(2)كييياتشأك  أم نحك بإخراج البياف مف الحاسكب، لديو دافع إلخفاء الكقائع

 الجنائي في القانكف األمريكي معمؽ عمى شرطيف: ثباتفي اإل لكتركنيإف قبكؿ الدليؿ اإل
 تكافر الشركط البلزمة لصحة الشيادة السماعية. -
يتكقؼ عمى  لكتركنيالتأكد مف عمؿ الجياز نفسو عمى نحك صحيح حيث أف صحة الدليؿ اإل -

تعميماتو، كمف حؽ المتيـ أف تتاح لو  صحة برامج التشغيؿ الذم يعمؿ الكمبيكتر بحسب

                                                           
  .134، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى -1
 .178مرجع سابؽ، ص  ،، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المعمكماتيةىشام  محمد فريد رستم - 2
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كمف أجؿ ذلؾ قامت ( 1) أف برنامج التشغيؿ يعمؿ بطريقة صحيحة كمنتظمة ثباتالفرصة إل
 ثبلثة أنكاع: إلى  المحاكـ الفيدرالية بتقسيـ سجبلت الحاسكب

كىي التي تحتكم computer stored records سجبلت الحاسكب المخزنة  النوع األول:
 .wordت بشرية مثؿ المخرجات مف برامج الكتابة مف الكمبيكتر عمى بيانا

، ىنا الجياز ىك computer generated recordsسجبلت الحاسكب المتكالدة  النوع الثاني:
 المحكمة.إلى  الذم يقـك بتدكيف البيانات التي تصمح أف تقدـ مباشرة

 كمبيكتر.سجبلت تجمع بيف التدخؿ اإلنساني كمعالجة ال النوع الثالث:
بعد استعراض األنكاع الثبلثة، فإنو فقط النكع األكؿ مف سجبلت الحاسكب الذم يعتبر 

التقريرات التي يسجميا اإلنساف عمى األجيزة أك  شيادة سماعية مثميا في ذلؾ مثؿ الكممات
ف جياز المختمفة، أما النكع الثاني فميست مف قبيؿ شيادة السماع، كتتكقؼ قيمتو الثبكتية ما إذا كا

ف كاف جزء منو يعتبر  الكمبيكتر يعمؿ بطريقة صحيحة أـ ال، أما بالنسبة لمنكع الثالث، حتى كا 
 شيادة السماع كىك الصادر عف اإلنساف، إال أنو ال يعد ىذا النكع مف قبيؿ شيادة السماع.

 الجنائي:  ثباتفي اإل  لكترونيتطبيقات قبول الدليل اإل -
الجنائي جميا في العديد مف القضايا، ففي قضية  ثباتفي اإل يلكتركنيظير قبكؿ الدليؿ اإل

(R.V Wood) (2 ) تـ العثكر في حيازة المتيـ عمى بعض المعادف التي قد سرقت ككانت تركيبة
المادة الكيمائية ليذه المعادف مسجمة في الكمبيكتر كدليؿ، كالتساؤؿ الذم طرح في ىذه القضية ىك 

 أخذ بو؟ يالناتجة عف الكمبيكتر دليبل سماعيا، كبالتالي ال  ىؿ يمكف اعتبار ىذه الكرقة
كاف رد المحكمة أف الكرقة الناتجة عف الكمبيكتر مقبكلة كفقا لمشريعة العامة كبالتالي ال تعد 

 .ثباتشيادة سماع كىي تصمح لئل

                                                           

1- Cathy T.H. CHEN, Kai-Yuan Cheng, Sih-Yan LiN -  The Exploration of the Judge's Evaluation 

of Evidence through Inner Conviction on Whether Internet Messages Can be Evidence for Adultery in 

the Criminal Law---An Explication by Legal Positivism and Philosophical Theory,p 05,in ;  
http://www.academic-pub.org/ojs/index.php/IJCSE/article/view/498.consulté le: 21/02/2015 

 .391، مرجع سابؽ، ص شيماء عبد الغني  - 2
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مبيكتر بقبكؿ الدليؿ المستخرج مف الك وأيضا قضت محكمة االستثناءات في إنجمترا باالتجاه نفس
1980لسنة  R.V Pettigrewفي قضية 

، كالتي تمخص كقائعيا في أنو كجد في حيازة المتيـ الذم قاـ (1)
 بالسطك عمى البنؾ أرقاـ النقكد المسركقة كالتي كانت مسجمة في كمبيكتر البنؾ في إنجمترا.

اف يقـك كردت قضية في القضاء األمريكي تخمص كقائعيا في أف " متيما بتجارة المخدرات ك
بتسجيؿ الصفقات الممنكعة في ثبلثة ممفات في الكمبيكتر الخاص بو تحت أسماء مستعارة، كقد 
حصؿ رجاؿ الضبط القضائي عمى ىذه الممفات بمساعدة المتيـ صاحب الكمبيكتر، كذلؾ عند 
تفتيش ىذا الجياز بناء عمى إذف بذلؾ، كقد تـ ضبط ممفات تحتكم عمى أسماء المتعامميف مع 

الضبط كذلؾ لسيكلة العبث  إجراءاتدفع أحد ىؤالء المتعامميف بعدـ صحة  ،متيـ األكؿال
كمع ذلؾ رفضت المحكمة ىذا  ،بالبيانات كتغييرىا كسيكلة إدخاؿ اسمو مف طرؼ المتيـ األكؿ

ضبط بيانات الكمبيكتر أف يتـ مف جانب  إجراءاتأنو ال يشترط لصحة إلى  الدفع مستندة
 .(2)الخبير

إف مكقؼ القضاء األمريكي جاء مؤكدا لمشركط التي كضعيا القانكف اإلنجميزم سالؼ ىكذا 
 الذكر.

 مقبول استثناء من قاعدة المحرر األصمي لكترونيثانيا: الدليل اإل 
األمريكي  ثباتمف قانكف اإل 1002تقررت ىذه القاعدة في القانكف األمريكي بمكجب المادة 

باستثناء ما ىك مقرر في ىذا القانكف، فإنو » لحرفي كالتالي: التي جاء نصيا اك  السالؼ الذكر،
مضمكف الكتابة كالتسجيؿ كالصكرة فإنو يمـز تكافر أصؿ الكتابة كالتسجيؿ كالصكرة  إثباتعند 

                                                           

1  - Sur la recevabilité des imprimés d'ordinateur dans les procédures pénales https://www.lccsa.org.uk/r-v-

pettigrew-r-v-newark-1980/. Consulté le 29/01/2015   .  

كحكـ القضاء بالسجف عمى جيفت مستندا في ذلؾ عمى  طباعة كثائؽ الحاسكب كدليؿ، األمريكيةأدخمت الحككمة  - 2
جبلت الكمبيكتر التي تمت طباعتيا مف طرؼ مكتب التحقيقات الفدرالية كالتي كاف يستعمميا الجاني لتتبع معامبلت س

 المخدرات. 
USA. V. Whitaker, 127F. 3d, 595 ,602 (7

th
, cir 1997(, in ; 

https://www.leagle.com/decision/1997722127f3d5951655. consulté le :23/04/2016. 

https://www.lccsa.org.uk/r-v-pettigrew-r-v-newark-1980/
https://www.lccsa.org.uk/r-v-pettigrew-r-v-newark-1980/
https://www.leagle.com/decision/1997722127f3d5951655
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»(1)
الصكرة رىف بتقديـ األصؿ إال إذا نص عمى خبلؼ أك  التسجيؿأك  كىكذا فأف حجية الكتابة 
 ذلؾ.

أكثر حيث قاـ باعتماد مقياس القانكف العاـ، كذلؾ في إطار  تكسع القانكف األمريكي
مف  (e)1001االعتراؼ بالنسخة طبؽ األصؿ الفكرية الصادرة عف الحاسكب، حيث تعرؼ المادة 

النسخة الطبؽ األصؿ المنتجة لذات األثر » األمريكي النسخة طبؽ األصؿ بأنيا:  ثباتالقانكف اإل
عف طريؽ كسيمة تقنية أك  ...اإلكتركنيأك  ادة تسجيميا ميكانيكيا... عف طريؽ إع.لمنسخة األصمية

 .(2)«أخرل مساكية التي تعيد إنتاجيا بدقة كاألصؿ 
 مف القانكف سالؼ الذكر " أف النسخة المطابقة لؤلصؿ تقبؿ إال إذا: 1003كما جاء في المادة 

 أثيرت حكليا تساؤالت جدية تتعمؽ بجديتيا كأصالتيا. -
 ركؼ ال تسمح بقبكؿ النسخة المطابقة لؤلصؿ لكي تحؿ محؿ األصؿ.إذا كانت الظ -

تغيير ىذه القاعدة لكي تتبلءـ مع عصر إلى  ةلكتركنياألمر مع كثرة المستندات اإل استدعى
المعمكمات، كاستجاب كؿ مف القانكف الفدرالي األمريكي كالقانكف اإلنجميزم  حيث تـ قبكؿ صكر 

1988مف القانكف العدالة الجنائية اإلنجميزم لسنة  27دة الما –جزء منياأك  المستندات
ليذه  – (3)

 .لكتركنيالمستجدات، كقاـ بحسـ ىذه المسألة لصالح الدليؿ اإل

 1001المادة  الذم مس، 2011لسنة الفدرالي األمريكي  ثباتمف خبلؿ تعديؿ قانكف اإل
 ثباتلقكاعد الفدرالية لئلفأف تطكر الذم حصؿ في مجاؿ التشريع ال يقتصر فقط عمى ا ،منو

( 4)األمريكي بؿ يشمؿ ذلؾ القكانيف الخاصة بالكاليات المتحدة كذلؾ القائمة في كالية كاليفكرنيا

                                                           
1

 - Rule 1002 of federal rules of Evidence : ―  To prove the content of a writing, recording, or photograph, 

the Original writing, recording, or photograph is required, except as otherwise provided in these rules or by 

Act of congress ―. 
2

 - Rule 1001(e) of Federal rules of Evidence, provides that:‖ A duplicate is a counterpart produced by the 

same impression as the original, or from the same matrix, or by means of photography, including 

enlargements and miniatures, or by mechanical or electronic  re-recording, or by chemical reproduction, or 

by other equivalent techniques. Which accurately reproduces the original‖ 
3
 Section 27 of Criminal justice act 1988, in ; 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/section/27.  
مف قانكف اإلثبات الكالفكرني، عمى أف: المعمكمات المسجمة بكاسطة الحاسب أك برامج  5-1500تنص المادة  - 4

 الحاسب، أك نسخ أييما ال يجب كصفيا أك معاممتيا عمى أنيا غير مقبكلة بمقتضى قاعدة أفضؿ األدلة. 
State of  California Evidence Code , in ; http://www.clrc.ca.gov/pub/Printed-Reports/Pub064.pdf 
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ككالية أٍيكىا
 سمحت باالعتراؼ بالمكاد المكتكبة،فبشكؿ مكسع،  لكتركني، لكي تشمؿ الدليؿ اإل(1)

 تحظى بو األدلة األخرل في المحاكـ، ة، لكي تحظى بذات االىتماـ الذملكتركنياإلك  المسجمةك 
أك  مف الحركؼ التسجيبلت ليشمؿ كؿك  بالتالي قاـ المشرع األمريكي باستخداـ مدلكؿ مكسع لمكتابة

أك  مطبكعةأك  المنسكخة عمى اآللة الكاتبةأك  ما يعادىا، مكتكبة عمى اليدأك  األرقاـأك  الكممات
أم شكؿ آخر أك  إلكتركنيأك  بتسجيؿ ميكانيكياتخذت شكؿ نبضات مغناطيسية أك  تـ تصكيرىا

، فتـ اعتبار الكتابة المكجكدة داخؿ الجياز في صكرة كيركمغناطيسية مف (2)مف تجميع المعمكمات
قبيؿ النسخة األصمية، كما ذىب القانكف األمريكي أبعد مف ذلؾ حاؿ تكسعو في مدلكؿ عرض 

األمريكي، عمى أنو: إذا كانت  ثباتنكف اإلمف قا 1001/3، إذ تنص المادة لكتركنيالدليؿ اإل
أية مخرجات أخرل يمكف أك  جياز مماثؿ فاف مخرجات الطابعةأك  البيانات مخزنة في حاسكب

يفيـ مف  ،(3)تبرز انعكاسا دقيقا لمبيانات، تعد بيانات أصميةك  ما تـ إظيارىاإلى  قراءتيا بالنظر
 . دليؿ أصمي كامؿيعد رج مف الطابعة المستخ لكتركنيخبلؿ ىذه المادة أف الدليؿ اإل

                                                           

لكالية أيكا بقاعدة إثبات جديدة تقضي: في  1984مف القانكف الجديد لجريمة الحاسب لسنة  16-716جاءت المادة  - 1
رامج أك البيانات أحكاؿ االتياـ  بمقتضى ىذا الفصؿ، تككف مخرجات الحاسكب مقبكلة كدليؿ عمى الكياف المنطقي أك الب
 التي يحتكييا حاسب أك البيانات التي تؤخذ منو، بغض النظر عف تطبيؽ قاعدة اإلثبات تقضي بغير ذلؾ.

 Iowa Code §§ 715.1 to 715.8, in ; https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/715.8 
 .132، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2

3  - roule 1001/3 of federal rule evidence, provides that : if data are stored in a computer or similar 

device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect  the data accurately, is an 

original. 
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 المبحث الثاني
 لكترونيقبول الدليل اإل  أمام القيود الواردة 

النظاـ السائد في التشريع الجزائرم يعتمد عميو القاضي في قبكؿ  يعد نظاـ األدلة المعنكية
لو استقبلال  ، حيث يكفرىا، كبمقتضاه يتمتع القاضي بحرية كاسعة في تقدير األدلة المطركحة أمامو

كامبل لتككيف قناعتو القضائية بشأف قيمة األدلة المعركضة عميو، إال أف المشرع لـ يترؾ ىذه 
الحرية مطمقة بؿ قيدىا كذلؾ بأف أكرد عمييا بعض االستثناءات التي ال يممؾ القاضي إزاءىا أم 

كرم رسـ ضكابط حرية في قبكؿ األدلة، ألف السمطة المطمقة مفسدة مطمقة، لذا كاف مف الضر 
كأطر معينة يتعيف أف تمارس ىذه السمطة في نطاقيا بحيث ال تنحرؼ عف الغرض الذم يرجكه 

 الحقيقة الفعمية في الدعكل.إلى  المشرع مف كرائيا، كىك الكصكؿ
 ال تخرج عف أنياذه الضكابط، إال رغـ عدـ اتفاؽ فقياء القانكف الجنائي عمى أنكاع ى

تعمؽ ببعض ، كأخرل تالدليؿ الذم يتأسس عميو اقتناع القاضيىك ك  ؿبمحؿ القبك  تعمؽضكابط ت
بغيرىا،  ثباتيا، بحيث ال يكجز اإلإثباتالجرائـ التي حددت أغمب التشريعات األدلة التي تقبؿ في 

الخاصة ببعض المسائؿ غير الجزائية التي يممؾ  ثباتأدلة اإلأك  ،(1)جريمة الزنا إثباتكأدلة 
يا قانكنية عمى عكس إثباتبصفة التبعية لمدعكل األصمية كالتي تككف أدلة  اختصاص النظر فييا

 .إقناعيوالجزائية التي ىي  ثباتأدلة اإل
أك  الحقيقةإلى  لمكصكؿ لكتركنيائي االستعانة بالدليؿ اإلز إمكانية القاضي الجإلى  بالرجكع

ىذا الدليؿ، كىك قيد  كقكع الجريمة، ىناؾ قيدا عاما يحد مف حرية القاضي في قبكؿ ثباتإل

                                                           
المشرع  خص فقد كالعتبارات معينة أنو اإلثبات، إال طرؽ ةبكاف إثباتيا يجكز التي الجرائـ مف كغيرىا الزنا جريمة أف األصؿ -1

 بالطرؽ التي يجكز إثباتيا إال ال سبيؿ الحصر، بحيث عمى اإلثبات كأكردىا أدلة حدد خاصة، إذ إثبات بقكاعد الجريمة ىذه

 ذات ىذه الجريمة أف إلى راجع االستثناء ىذا كعمة العقكبات، مف قانكف 341 المادة  أقرتو ما غيرىا، كىذا دكف النص حددىا

 ، كلذلؾلمجتمعقياـ ا أساس ىي التي األسرة عمى كمباشر سيء تأثير مف لما ليا الجرائـ مف غيرىا عف ىاتميز  خاصة طبيعة

 تخضع تركيا فييا، دكف الطعف أك لمتجريح معرضة كغير عمييا معترض غير أكراؽ مف باألدلة عمييا يأتي أف المشرع أراد

 كىذه األدلة ىي: الشؾ إلييا يرقى ال التي الحاالت عمى اإلدانة تقتصر حتى األدلة فحصر العامة، لقكاعد اإلثبات

 .التمبس حالة عف القضائي الضبط رجاؿ أحد يحرره قضائي محضر -

 .المتيـ مف صادرة رسائؿ كمستندات في كارد إقرار -

 .الزنا جريمة ارتكابب فعبل قاـ بأنو القضاء أماـ المتيـ اعتراؼ أم قضائي، إقرار -
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المشركعية، حيث يشترط لكي يتمكف القاضي مف االعتماد عمى دليؿ معيف في اإلدانة أف يككف 
 قد تـ الحصكؿ عميو بطريقة مشركعة.

، ثـ دراسة (المطمب األكؿ)قيكد المتعمقة بمحؿ االقتناع العمى ضكء ما تقدـ، سيتـ تبياف 
 . (المطمب الثاني)محددة القيكد المفركضة بمقتضى نصكص قانكنية 

 المطلب األول
 القبولالقيود المرعلقة بمحل  

ة يؤسس عمى ضابطيف، يتمثؿ األكؿ في ضركرة لكتركنيالقاضي الجزائي باألدلة اإل قبكؿإف 
كضعية، أم الدلة الدليؿ مف األمشركع، أما الثاني، فينبغي أف يككف  إلكتركنيدليؿ يككف الأف 

ضمف أكراؽ الدعكل لكي يتاح لمخصـك إمكانية مناقشة ىذا الدليؿ مطركحة أمامو في الجمسة 
 كالرد عميو.

كضعية ك  )الفرع األكؿ( مشركعية الدليؿ اإللكتركني، سيحاكؿ تناكؿ في الفرعيف التالييف
 )الفرع الثاني(. الدليؿ اإللكتركني

ػاضفرعػاألول
ػػضصتروظيطذرورغظػاضدضغلػاإل

سمطة الدكلة في  إثباتحرية المتيـ ال عمى مجرد تقـك الخصكمة الجنائية عمى ضماف 
تجاه المتيـ إال مف خبلؿ االعقاب، بالتالي يتعيف عمى القاضي أال يثبت تكافر ىذه السمطة 

 .(1)مشركعة تحتـر فييا الحريات كتؤمف فييا الضمانات التي رسميا القانكف إجراءات
تيا اإلدارية كالقضائية سكاء بسكاء إف مبدأ المشركعية يحكـ الدكلة القانكنية، يمـز أجيز 

األفراد في باحتراـ القكاعد العامة التي حددىا القانكف لضماف احتراـ الحريات الفردية كحياة 
 .(2)المجتمع

                                                           

1  - Jean François RENUCCI, "La loyauté dans la reconnaissance de la preuve", RSC, 2007, p 895. 
، ص 2015، عماف، اإلجراءات الجنائية في التحقيؽ، الحامد لمنشر كالتكزيع، عبد الفتاح عبد المطيف حسين الجبارة - 2

198 . 
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أف يككف الدليؿ صريحا  يقصد بو، ال اف شرط مشركعية الدليؿ لقبكلو مف طرؼ القاضي
عقيدتو عف الصكرة الصحيحة  أف يككفلو فالقاضي كمباشرا في الداللة عمى ما يستخمص منو، 

( 1)عميو لكاقعة الدعكل كاستظيار الحقائؽ القانكنية المتصمة بيا مف جميع العناصر المطركحة

بطريقة االستنتاج كاالستقراء ككافة اإلمكانيات العقمية، كال يعيب الحكـ استناده عمى دليؿ غير 
ي أف يستمد اقتناعو مف أم دليؿ كبأية كسيمة ئي الحرية فزاالقانكف يترؾ لمقاضي الج، فمباشر

الحقيقة، إال أف ىذه الحرية ال تعني أف القاضي الجزائي يمكنو أف يبني عقيدتو إلى  يراىا مكصمة
عمى أم دليؿ يظفر بو ميما كاف مصدره ككسيمة البحث عنو، بؿ ىك ممـز بضركرة أف يككف 

كل كلف يككف كذلؾ إال بعد تيقنو مف مراعاة الدليؿ الدليؿ الذم يستند إليو في حكمو مقبكال في الدع
باتفاقو مع النظاـ القانكني في جممتو، كيستبعد سائر األدلة غير المقبكلة، ( 2)لقاعدة المشركعية

بؿ مخالفة ىذا الشرط قد ييدر قيمة الدليؿ ( 3)ألنيا ال يمكف أف تدخؿ عنصرا مف عناصر تقديره
 كيبطمو.

بما يتضمنو مف أدلة مستخرجة مف - ثباتفي اإل قبكلوليؿ كمف ثـ يقصد بمبدأ مشركعية الد
قامتو أماـ القضاء جراء إ -ة كالكمبيكتر مثبلإلكتركنيكسائؿ  عممية البحث عنو كالحصكؿ عميو كا 

ذا كاف المشرع  في إطار أحكاـ القانكف كاحتراـ قيـ العدالة كأخبلقياتيا التي يحرص عمى حمايتيا، كا 
محقؽ ميمة كشؼ الحقيقة بجمع أدلة الجريمة فإف عممو مشركط بأف يتـ في يمقي عمى كاىؿ ال

رحاب المشركعية باحتراـ حقكؽ األفراد كعدـ المساس بيا إال في الحدكد التي يقررىا القانكف كذلؾ 
ائية ز الج جراءاتيجب أف تككف طريقة الحصكؿ عمى الدليؿ ال تتعارض مع القكاعد الجكىرية لئل

كنية العامة فإف تجاكز المحقؽ ىذه الحدكد، كتمكف مف الحصكؿ عمى دليؿ يثبت كالمبادئ القان
 18كذلؾ تماشيا مع التكصية رقـ ، (4)ثباتكقكع الجريمة كجب طرح ىذا الدليؿ كعدـ قبكلو في اإل

                                                           

جميل عبد   .يككف الدليؿ أصؿ في أكراؽ الدعكلأف مبدأ حرية القاضي في االقتناع ضمف القيكد التي ترد عمى  - 1
 .19، أدلة اإلثبات الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثة، مرجع سابؽ، ص الباقي الصغير

 .138، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفىراجع كؿ عف:  - 2
Geoffroy HILGER, Droit pénal général, édition Ellipses,2017,p29 

 .144، ص 1991، دمشؽ، مكسكعة اإلثبات في القضايا الجزائية، دار األنكار لمطباعة، أنس كيالني - 3
4
 - Djavad FOUROUTANI, Le fardeau de la preuve en matière pénale essai d’une théorie générale, 

thèse pour obtenir le grade de docteur, Paris 2 , 1977, p 26. 
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. كما يجب التطرؽ إليو في ىذا (1)لممؤتمر الدكلي الخامس عشر لمجمعية الدكلية لقانكف العقكبات
الجنائي، الثانية مدل  ثباتغير المشركع في اإل لكتركنيألتيف، األكلى قيمة الدليؿ اإلالصدد مس

غير مشركع كذلؾ حماية لممصمحة العامة عمى حساب المصمحة  إلكتركنيإمكانية قبكؿ دليؿ 
 الخاصة لؤلفراد.

 وال: قيمة الدليل غير المشروعأ
 يؿ البراءة.يميز في ذلؾ بيف نكعيف مف األدلة، دليؿ اإلدانة، دل

 بالنسبة لدليل اإلدانة: - أ

انطبلقا مف قاعدة أف األصؿ في اإلنساف البراءة، فإف المتيـ يجب أف يعامؿ عمى أساس 
أف يصدر بحقو الحكـ النيائي، كىذا يقتضي أف تككف إلى  أنو برئ في مختمؼ مراحؿ الدعكل

عف الكسائؿ ناجمة دية األدلة التي يؤسس عمييا حكـ اإلدانة مشركعة سكاء كانت أدلة تقمي
ة بصفة عامة، كمف أمثمة الطرؽ غير المشركعة التي يمكف أف تستخدـ في الحصكؿ لكتركنياإل

عمى األدلة الناتجة عف الجرائـ المعمكماتية اإلكراه المادم كالمعنكم في مكاجية المتيـ المعمكماتي 
إلى  الكصكؿأك  ة حؿ التشفيردائر إلى  الكصكؿأك  مف أجؿ فؾ شفرة نظاـ مف النظـ المعمكماتية

التحريض عمى ارتكاب الجريمة المعمكماتية مف قبؿ العضك المتسرب، أك  ممفات البيانات المخزنة،
التجسس المعمكماتي كاالستخداـ غير المصرح بو أك  التزكير المعمكماتيأك  كالتحريض عمى الغش

يؿ يتـ الحصكؿ عميو بطريقة غير ، فأم دل(2)ة عف بعدلكتركنيلمحاسكب كالتصنت كالمراقبة اإل

                                                           

-4دم جانيرك بالبرازيؿ  أكصى المؤتمر الدكلي الخامس العاشر لمجمعية الدكلية لمقانكف العقكبات الذم عقد في ريك  - 1
حماية حقكؽ اإلنساف بمجمكعة مف التكصيات منيا التكصية ك  ائيةز ، في مجاؿ حركة إصبلح إجراءات الج1994سبتمبر  9

األدلة الناتجة عنيا ك  ـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ انتياؾ حؽ أساسي لممتيـ، التي تنص عمى أف: كؿ األدلة التي ت18
قد أشار المؤتمر إلى ضركرة احتراـ ، ك ال يمكف التمسؾ بيا أك مراعاتيا في أم مرحمة مف مراحؿ اإلجراءاتك تككف باطمة 

إلجراء فضبل عف تقرير المسؤكلية أال ترتب عميو بطبلف اك  مبدأ المشركعية عند البحث عف الدليؿ في الجرائـ المعمكماتية
 ائية لرجؿ السمطة العامة الذم انتيؾ القانكف.ز الج

congrès international de droit pénal, 15
ème,

 Rio De Janeiro, cité précédemment. 
لى مركز اإلعبلـ إـ مقد مقاؿ، "مشركعية الدليؿ اإللكتركني المستمد مف التفتيش الجنائي دراسة مقارنة"، حسن طوالبو يعم - 2

 store/pdf/-http://www.policemc.gov.bh/mcmsمحمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي: ، 7ص ، 2009األمني، البحريف، 
 :  .23/02/2016تـ االطبلع عميو يـك
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، كعدـ إنتاج اإلجراء الباطؿ لآلثار التي تترتب لكتركنيمشركعة يتـ إبطالو بما في ذلؾ الدليؿ اإل
المتضمف القكاعد الخاصة بالكقاية مف الجرائـ المتصمة  04-09عميو مباشرة، لـ يتضمف قانكف 

خاصة كترؾ األمر لمقكاعد العامة، كمنيا بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا أية أكضاع 
سيككف مشركعا مف حيث  لكتركنيأف األصؿ في األدلة مشركعية كجكدىا كمف ثـ فإف الدليؿ اإل

 الكجكد اصطحابا لؤلصؿ.
أف  191كالمادة  1-157الجزائية الجزائرم كذلؾ في نص المادتيف  جراءاتحدد قانكف اإل

حيث إذا أكجب القانكف مباشرة إجراء  البلحقة لو مباشرة جراءاتاإلإلى  اإلجراء الباطؿ يمتد بطبلنو
معيف قبؿ آخر، بحيث يصبح األكؿ بمثابة السبب الكحيد لئلجراء الذم تبله كاف اإلجراء األكؿ 

 .(1)شرطا لصحة اإلجراء التالي لو، فإذا بطؿ ترتب عميو بطبلف اإلجراء الذم بني عميو 
ة، كرغـ أنو لـ لكتركنيفرنسي في إطار مشركعية األدلة اإلائية الز الج جراءاتاف قانكف اإل

النزاىة في البحث عف الحقيقة، إال أف الفقو كالقضاء أك  يتضمف أم نصكص تتعمؽ بمبدأ األمانة
كانا بجانب ىذا المبدأ سكاء في مجاؿ التنقيب عف الجرائـ التقميدية أـ في مجاؿ التنقيب في 

ققكف يستخدمكف طرقا معمكماتية في أعماؿ التنصت عمى المحادثات الجرائـ المعمكماتية، كاف المح
أف القضاء قد قبؿ استخداـ الكسائؿ العممية الحديثة في إلى  الياتفية، كيشير رأم فقيي فرنسي

خاصة منيا  البحث كالتنقيب عف الجرائـ تحت تحفظ أف يتـ الحصكؿ عمى األدلة الجنائية
، أما مضمكف قاعدة مشركعية الدليؿ في النظاـ (2)ةالمعمكماتية بطريقة مشركعة كنزيي

استبعاد أك  ، فيناؾ فركؽ بيف القانكنيف اإلنجميزم كاألمريكي حكؿ مدل قبكؿسكسكنياألنجمك 
 .(3)الدليؿ غير المشركع

                                                           

القاىرة، جامعة  ، نظرية البطبلف في قانكف اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، أحمد فتحي سرور - 1
 .382، ص 1959

عمى حسن  .122 -121، حجية المخرجات اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص ىاللي عبد الاله أحمدراجع كؿ عف:  - 2
 .9، مشركعية الدليؿ اإللكتركني  المستمد مف التفتيش الجنائي، مرجع سابؽ، صالطوالبة

3  - Henri LECLERC, «  L’intime conviction du juge, norme démocratique de la preuve »,p207,  in ; 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf, 

Consulté le :10/03/2016. 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf
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فيك مقبكؿ، أيا  ثباتاف القاعدة األساسية في النظاـ اإلنجميزم ىي متى كاف الدليؿ منتجا في اإل
 .(1)التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلليا، أم حتى كلك كاف ذلؾ بطريقة غير مشركعة كانت الطريقة

، جاء 1986الذم تـ العمؿ بو منذ  1984الجنائي في سنة  ثباتصدر قانكف الشرطة كاإل
الجنائي عمى نحك يحقؽ ضمانات إجرائية ىامة تفيد  ثباتليعالج اختصاص الشرطة كقكاعد اإل

ائية، كقد تضمف ىذا القانكف أحكاـ تنظـ استبعاد األدلة غير المشركعة، إال منيا إدارة العدالة الجن
غير نزيية، بؿ كؿ ما بينو ىك أك نزيية  جراءاتأنو لـ يكجد أم معيار محدد يكضح متى تككف اإل

منو تبقى السمطة التقديرية  78ك 76كحسب المادتاف  ،جراءاتأال يؤثر الدليؿ عمى نزاىة اإل
حيث لمقاضي السمطة في عدـ قبكؿ الدليؿ إذا كانت القكاعد الخاصة ( 2)عاد الدليؿلمقضاة في استب
فإذا تـ تحصيؿ بعض الكثائؽ مف المتيـ  ،نتيجة غير عادلة ضد المتيـإلى  بالقبكؿ ستؤدم

قامت الشرطة  ،(3)بطريقة الخداع الستخداميا كدليؿ ضده، ال شؾ أف القاضي لو أف يستبعدىا
جياز تصنت عمى خط ىاتؼ إحدل الشاكيات بناء عمى مكافقتيا، كبعد ذلؾ  البريطانية بتركيب

أجرت الشاكية عدة مكالمات ىاتفية مع الشخص المشككؾ فيو، لكف القاضي استبعد كؿ ىذه 
  .(4)التسجيبلت ألنيا تمت مف خبلؿ شرؾ خداعي

ب، لكي تضمف القانكف السالؼ الذكر تحديد الشركط الكاجب تكفرىا في مخرجات الحاسك 
تقبؿ أماـ القضاء كتضمف كذلؾ تكجييات في كيفية تقدير قيـ البياف المستخرج عف طريؽ 

منو عمى مراعاة كؿ الظركؼ عند تقييـ البيانات الصادرة عف  11الحاسب، فأكصت المادة 
بكجو خاص مراعاة المعاصرة أم ما إذا كاف قد تـ تزكيد الحاسكب  ثباتالحاسب لقبكليا في اإل

التي نصت ثبلثة ك ( 5)مف القانكف نفسو 69كمات في كقت معاصر أـ ال، كذلؾ طبقا لممادة بالمعم
 شركط أساسية كىي: 

                                                           

 .41، قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطريقة غير مشركع في اإلجراءات الجنائية المقارنة، مرجع سابؽ، ص أحمد عوض بالل - 1
، التحريات كإجراء مف إجراءات البحث عف الحقيقة، دار النيضة العربية، القاىرة، عماد عوض عدسمأخكذ عف:  - 2

 .402-401، ص 2007
 .394، ص نفسومرجع  - 3
 .132، حجية المخرجات الكمبيكترية في المكاد الجنائية، مرجع سابؽ، ص ىاللي عبد الاله احمد - 4

5  - Police and criminal evidance Act 1984, in ; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf.   

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf.consulté


 حجيت اندنيم اإلنكتروني في اإلثباث انجنائي   ثانيانباب ان
 

142 

 

 غير دقيؽ.أك  يجب أال يكجد أساس معقكؿ لبلعتقاد أف البياف خاطئ -
 يجب أف تككف جميع المككنات المادية لمحاسكب تعمؿ بدقة كعمى نحك متكافؽ. -

 تعمقة بالمكضكع يجب أف تخضع لتقدير المحكمة.إف أيا مف الشركط المحددة الم -

أما في القانكف األمريكي فالتطبيؽ القضائي األمريكي لقاعدة االستبعاد أكثر كضكحا مف  
التطبيؽ القضائي اإلنجميزم، ذلؾ أف نظرية " فاكية الشجرة المسمكمة يجب أف ال تؤكؿ " تجد ليا 

كف اإلنجميزم، بحيث أف األصؿ في القضاء مكانا مقبكال في التطبيؽ القضائي األمريكي د
  .(1)األمريكي ىك التطبيؽ المطمؽ لمقاعدة كاالستثناء ىك التطبيؽ التخييرم ليا

تأكيدا عمى ذلؾ، خصص المشرع األمريكي مبحثا خاصا كىك المبحث الخامس في المرشد 
تعمؽ بػ "عبلج ، يلكتركنيالدليؿ اإلإلى  الفدرالي األمريكي لتفتيش كضبط الحاسكب كصكال
غير  جراءاتيقصد بو عبلج بطبلف اإلك  انتياكات قانكف المراقبة كقانكف التسجيؿ كالتقصي"،

، حيث نص في ذلؾ عمى انو يجب عمى رجاؿ لكتركنيالمشركعة في الحصكؿ عمى الدليؿ اإل
 قانكفك  -قانكف المراقبة  -المدعيف العمكمييف سمكؾ أكامر الباب الثالث ك  الضبط القضائي

ة، إذ يمكف أف تفسر االنتياكات عف غرامات لكتركنيالتقصي، عند التخطيط لممراقبة اإلك  التسجيؿ
 .(2)جزائيةأك  كجزاءات مدنية

 بالنسبة لدليل البراءة: - ب

تعددت االتجاىات حكؿ مدل اشتراط المشركعية بكجو عاـ في قبكؿ دليؿ البراءة، كتمخص 
 أىـ ىذه االتجاىات فيما يمي:

  ول:االتجاه األ 
يرل مؤيدم ىذا االتجاه بانو مف الضركرم التفرقة ما بيف إذا كاف دليؿ البراءة قد تـ 

ما إذا كاف قد تـ الحصكؿ عميو نتيجة سمكؾ يشكؿ أك  جريمة يعدالحصكؿ عميو نتيجة سمكؾ 
                                                           

أف تككف الصمة  -حددت المحكمة العميا األمريكية أربعة حاالت ال يتـ فييا االستبعاد كىي: تكافر حسف النية لدل رجاؿ الشرطة  - 1
الدليؿ بصكرة مستقمة عف العمؿ اإلجرائي المخالؼ، أف ال  قد يتـ الحصكؿ عمى –بيف العمؿ اإلجرائي المخالؼ ضعيفة مع الدليؿ 

 .145ص  ، مرجع سابؽ،عائشة بن قارة مصطفى .يمكف اكتشاؼ الدليؿ إال بالخركج عف السبيؿ القانكني الصحيح
1
- Rules 103 and 402Federal Rules of Evidence act, 1975, in; www.uscourt-

gov/sites/default/Rules%20of20%Evidence 
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ؾ مخالفة لقاعدة إجرائية، فإذا كاف األكؿ كجب إىدار الدليؿ كعدـ االعتداد بو، ألف القكؿ بغير ذل
ىك إباحة بعض الجرائـ، أما إذا كاف الحصكؿ عمى الدليؿ يخالؼ قاعدة إجرائية، فينا يصح 

الدليؿ، كال يصح إلى  ىذا الدليؿ في تبرئة المتيـ، ألف البطبلف شاب كسيمة التكصؿإلى  االستناد
 أف يضار المتيـ بسبب ال دخؿ لو فيو.

 :االتجاه الثاني 
الغاية مف إلى  لمشركعية كاجب التطبيؽ دكف النظريرل أصحاب ىذا االتجاه، اف شرط ا

البراءة كاإلدانة ال يككف إال مف خبلؿ سبؿ مشركعية  إثباتاإلدانة كبالتالي أك  مجكد الدليؿ البراءة
 . (1)البراءة مف قيد المشركعية الذم ىك شرط أساسي في جميع التشريعات إثباتكال يصح أف يتمؼ 

 :االتجاه الثالث 
تجاه فإف شرط المشركعية ىك شرط كجكبي كاجب التحقؽ في الدليؿ اإلدانة حسب ىذا اال

البراءة بؿ يكفي  إثباتاليقيف في إلى  كذلؾ حسب ىذا االتجاه أف المحكمة ال تحتاج ،دكف البراءة
في ذلؾ الشؾ كىك ما يمكف الكصكؿ إليو مف خبلؿ أم دليؿ كلك كاف غير مشركع، كحسب ىذا 

كعية دليؿ البراءة يعرقؿ حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو، إذ أف لو الحرية االتجاه فإف تطمب مشر 
 .(2)الكاممة في اختيار كسائؿ دفاعو

يستنتج أف بدا مشركعية األدلة ال يجب أف يطغى عمى مبدأ افتراض البراءة، حيث أم دليؿ 
ر، الف العدالة ىذا المبدأ األخير، كجب األخذ بو دكف االلتفات ألم اعتبار آخ إثباتيفيد في 

 .تضار بقدر اكبر في حالة إدانة برمء عمى إفبلت مجـر مف القضاء

 ثانيا: المصمحة األولى بالحماية والرعاية
ال يزاؿ ىذا العصر ينادم بمبادئ سامية لحماية المتيـ كاألخذ بالضمانات الكافية أثناء 

لكاجب إتباع كسائؿ جديدة مراحؿ الخصكمة كميا "االتياـ، التحقيؽ، المحاكمة"، كأصبح مف ا

                                                           

 .437، ص 1988، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،محمود نجيب حسني - 1
 .424، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص محمود محمود مصطفى - 2
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كسائؿ جديدة إلى  ، كالتي تحتاج(1)تتبلءـ مع التطكر الجديد بارتكاب الجريمة كأساليبيا الحديثة
، ككضع أنماط تأىيمية كضمانات حريتو الشخصية، كىذا  لمكافحتيا، كلدراسة شخصية المجـر

قدت مف أجمو المؤتمرات بالفعؿ ما شغؿ العمماء كالفقياء، كخصصت لو الدراسة كاألبحاث كانع
 الدكلية، مف قبؿ الييئات الدكلية، كمراكز الدفاع االجتماعي.

ة صمة كثيقة بالحؽ في السرية كالخصكصية، ذلؾ أف ىذا المستند قد لكتركنياف لممعمكمة اإل
ة في ىذه لكتركنييحكم بيانات كمعمكمات ال يحؽ لآلخريف االطبلع عمييا، كحماية المعمكمة اإل

سبيؿ المثاؿ يدرج عمى ، (2)تنطكم عمى حماية الحؽ في السرية كالحؽ في الخصكصيةالحالة 
عمى أف الييئات  (3) (GPEA) 1998نص قانكف التخمص مف األكراؽ الحككمية األمريكي لسنة 

الكشؼ عنيا، أك  تسميمياأك  ةلكتركنيالبلزمة لحفظ المعمكمات اإل جراءاتالحككمية أف تتخذ اإل
ممكنا كبديؿ لممستندات الكرقية؛ كما نص ىذا القانكف كذلؾ عمى كجكب اتخاذ كمما كاف ذلؾ 

كمما كاف ذلؾ ممكنا، كقد حدد الشارع  لكتركنيالكفيمة باستخداـ كقبكؿ التكقيع اإل جراءاتاإل
 .2003ىك األكؿ مف أكتكبر سنة  جراءاتاألمريكي ميعادا إلنجاز ىذه اإل

إلى  المجكء ثباتاإل حرية جكاز مدل زائي اإلجرائي حكؿالج القانكف ناحية مف التساؤؿ يثكر
 كبإمكاف ،لئلنساف أساسية حقكؽ اعتداء عمى استخداميا عمى يترتبخاصة انو قد  العممية الكسائؿ

 الجريمة، إثبات شأف ضركرة مف الرفع نحك الدكؿ مف كثير اتجاه في حاليان  التنامي يمحظ المبلحظ أف

ف  الدليؿ، فازدياد نسبة البحث عف تقميديان  حكمت التي المبادئ بعض عف التجاكز ذلؾ تتطمب كا 

 مثؿ اإلرىاب المجتمع، عمى مصالح شامبلن  اعتداءن  تحمؿ التي كتمؾ خطكرتيا، حجـ كارتفاع الجرائـ،
 في حاسمان، دفع عامبلن  تمثؿ كالتي كد الدكؿ، لحد الجرائـ العابرة مف غيرىاأك  بالمخدرات االتجارأك 

                                                           

1 - Jacques BUISSON, "Captation d’images, application de principe de  légalité dans l’administration de la 

preuve", RSC 2008, p 655. 

2
- Louis Edmond PETTITI, « Les écoutes téléphoniques et la protection de la vie privée », RSC 1998, p 829. 

3
 - Governement Paper Work  Elimination Act , Sec. 1702, in ; 

https://ocio.nih.gov/ITGovPolicy/Documents/Paperwork_Elimination_Act_Public_Law_105-277.pdf.  

https://ocio.nih.gov/ITGovPolicy/Documents/Paperwork_Elimination_Act_Public_Law_105-277.pdf
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اإلجرائية  المبادئ بعض عف بالتجاكز تسمح الحقيقةإلى  الكصكؿ ضركرة :التالية الفكرة ناميت اتجاه
 .(1)العادلة المحاكمة مفيـك يقـك عمييا التي المعايير ضمف تعتبر التي

إذا تـ التسميـ بالقكؿ بأف ىناؾ تعدم عمى حريات األفراد فإنو تعدم ضئيؿ جدا لمغاية، كمما 
المساس بالنظاـ االجتماعي، فبل يمكف استبعاد كؿ أك  ىك مدل خطكرة العدكافيتعيف االعتداد بو 

 تعمؽ آلثارىا في المجتمع.أك  كسيمة لمجرد منافاتيا لمقكاعد العامة دكف دراستو
، باعتباره طريقة لمتدخؿ في الحياة لكتركنيإذا كاف البعض يشؾ في مشركعية الدليؿ اإل

الجرائـ الجنسية، حيث يككف السمكؾ الجنسي برضاء المشتركيف الخاصة لؤلفراد، السيما في مجاؿ 
كاستخدامو كدليؿ عمى كقكع جريمة األنترنت فيو، إال أف االستعانة بالكسائؿ العممية الحديثة ك

اإلعبلف عف البغاء كنشر المطبكعات الفاضحة يستيدؼ المصمحة العامة، كحتى تتمكف الدكلة مف 
ال ينيار بسبب االحتراـ المبالغ فيو لمحقكؽ كالحريات الخاصة كال حماية النظاـ االجتماعي حتى 

، فكؿ ما يسفر عنو العمـ الحديث لكتركنييمكف االعتراض عميو بحجة عدـ مشركعية الدليؿ اإل
 يجب أف يستخدـ في تحقيؽ أمف المجتمع.

ػاضفرعػاضثاظي
ػضصتروظيوضطغظػاضدضغلػاإل

ائية أنو ال يجكز لمقاضي أف يبني حكمو عمى ز الج جراءاتاف اىـ القكاعد األساسية في اإل
 أدلة لـ تطرح لمناقشة الخصـك في الجمسة، كىك ما يعبر عنو بكضعية الدليؿ.

مقتضى ذلؾ أف يككف الدليؿ أصؿ ثابت في أكراؽ الدعكل، كغاية ذلؾ أف يككف الخصـك  
، كلك لـ يناقشكىا (2)لرد عميياعمى بينة مما يقدـ ضدىـ مف أدلة، كأف تتاح ليـ إمكانية مناقشتيا كا

بالفعؿ، إذ ليس مف الضركرم أف تحصؿ مناقشة عمنية، بؿ يمـز أف تككف األدلة في متناكؿ 
.  الخصـك

                                                           

كمية تصدر عف مجمس النشر العممي  ،مجمة الشريعة كالقانكف ،العممية" باألدلة الجريمة ، "إثباتمشعشع خميس معتصم - 1
 .5ص  ،2013أكتكبر  ،56عدد ،العربية المتحدة القانكف، جامعة اإلمارات

2 -CLÉMENT Stéphane, Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe de contradictoire 

à l’égalité des armes, thèse pour obtenir le grade de docteur, faculté de droit et de sciences politiques, 

université de Nantes, Nantes, 2007, p 14. 
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أحد القكاسـ المشتركة بيف التشريعات اإلجرائية المعاصرة لكجكب أف تككف يعد ىذا المبدأ 
 ضماف حؽ المحاكمة العادلة.الجمسة عمنية، كلـ تزؿ تحرص الدكؿ عمى دراستيا، كضركرة ل

 عالنية المحاكمة وال:أ

يقصد بعبلنية المحاكمة، السماح لجميع األشخاص بشكؿ عاـ حضكر جمسات المحاكـ 
كما يصدر مف قرارات  إجراءاتكمتابعة كؿ ما يدكر مف مناقشات كمرافعات كما يتخذ فييا مف 

لسرية، بحيث تككف الجمسات، قد جعمت كأحكاـ، فاألصؿ في المحاكـ ىك العبلنية كاالستثناء ىك ا
العبلنية بالمحاكـ، كضمانة أساسية في ضمانات العدالة لصالح المتيـ، كترجع أىمية عبلنية 

بث الطمأنينة في نفكس المجتمع كتأكيد ثقتيـ في عدالة القضاة كالتزاميـ بأحكاـ إلى  الجمسات
 القانكف.

أف تأمر  –اـ العاـ كالمحافظة عمى اآلداب مراعاة لمنظ –أجازت اغمب التشريعات لممحكمة 
تمنع فئات معينة مف الحضكر فييا، كعمة أك  بعضيا في جمسة سرية،أك  بسماع الدعكل كميا

تقرير ىذه السمطة ىي الحد مف مشكبلت العبلنية. يخضع استعماؿ ىذه السمطة لعدة قكاعد مثؿ 
فبل يجكز أف يصدر عف رئيسيا كحده، أف يصدر القرار بجمسة سرية مف المحكمة في كامؿ ىيئو، 

أف مقتضيات سرية الجمسة إلى  كيتعيف أف يصدر القرار عمنا، كيككف مسببا، كتكفي اإلشارة
،العبرة العتراض (1)اآلداب العامة فبل يشترط تفصيمياأك  تتطمب ذلؾ حفاظا عمى النظاـ العاـ

ذا طمب المتيـ طمبو إذا لـ تقتنع إلى  المحكمة بإجابتوغيره تقرير السرية، فبل تمتـز أك  المتيـ كا 
 بسببو.

 المحاكمة إجراءاتمبدأ شفوية  ثانيا: 

المحاكمة شفكيا أماـ الجميكر الحاضر في الجمسة، كيقـك  إجراءاتيقصد بو أف تجرم  
الشيكد كالخبراء كالمحامكف كغيرىـ بإدالء أقكاليـ أماـ القاضي بالتفصيؿ شفكيا، كاألصؿ في 

ائية أف تبنى عمى المرافعة التي تحدث أماـ نفس القاضي الذم أصدر الحكـ كعمى األحكاـ الجن
التحقيؽ الشفيي الذم أجراه بنفسو، إذ أساس المحاكمة الجنائية ىي حرية القاضي في تككيف 
عقيدتو مف التحقيؽ الشفكم الذم يجريو بنفسو كيسمع فيو الشيكد ماداـ سماعيـ ممكنا، مستقبل في 

                                                           

 .84ص ، 2005، يقيف القاضي الجزائي، دار منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، إيمان محمد عمي الجابري - 1
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لعقيدة مف الثقة التي تكحي بيا أقكاؿ الشاىد، حتى تؤثر ىذه األقكاؿ في نفس تحصيؿ ىذه ا
القاضي، كىك ينصت إلييا مما يبنى عميو، كعمى المحكمة التي فصمت في الدعكل أف تسمع 

ضمنا. إٌف رؤية أك  المدافع عنو صراحةأك  الشيادة مف فـ الشاىد إذا كاف ممكنا كلـ يتنازؿ المتيـ
الماثؿ أمامو يعينو عمى تقدير أقكالو حؽ قدرىا ألنو يتفرس في حالة الشاىد  القاضي لمشاىد

 اضطرابو، كغير ذلؾ.أك  النفسية التي تنتابو كقت أداء الشيادة كمراكغاتو
يحؽ لممحكمة أف تعتمد عمى األقكاؿ كالشيادات التي اتخذت في محاضر الجمسات أماـ 

في محاضر جمع االستدالالت باعتبارىا مف عناصر  أك في التحقيقات االبتدائيةأك  ىيئة أخرل
ذا لـ تمتـز المحكمة بذلؾ، فإٌنيا تككف قد أخمت بمبدأ  الدعكل المطركحة عمى بساط البحث، كا 
شفكية المرافعة كجاء حكميا مشكبا باإلخبلؿ بحؽ الدفاع كيترتب عمى اإلخبلؿ بقاعدة شفكية 

 المرافعة بطبلف الحكـ الذم يصدر بالدعكل.
أك  الراسـ،أك  ة سكاء كانت مخرجات كرقية يتـ إنتاجيا عف طريؽ الطباعاتلكتركنيف األدلة اإلأ

كاألشرطة كاألقراص الممغنطة كأسطكانات الفيديك كغيرىا مف  –ة إلكتركنيتككف مخرجات غير كرقية 
اشة عرض مخرجات المعالجة كاسطة الحاسكب عمى الشأك  –ة غير التقميدية لكتركنياألشكاؿ اإل
، كؿ ىذه ستككف محبل لممناقشة (1)كحدة العرض المرئيأك  بكاسطة الشاشات األنترنت أك  الخاصة بو،

أماـ المحكمة، كعمى ذلؾ فإف كؿ دليؿ يتـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ بيئة  إثباتعند األخذ بيا كأدلة 
 .(2)تكنكلكجيا المعمكمات، يجب أف يعرض في الجمسة بصفة مباشرة أماـ القاضي

 لكتركنيالدليؿ اإل( 3)مناقشة مدل تأثير األصالة الرقميةإلى  اف الحديث في ىذه المسألة يجر
 عمى مبدأ قبكلو مف طرؼ القضاء

                                                           

 .14،22 ص جع سابؽ، ص، حجية المخرجات الكمبيكترية في اإلثبات الجنائي، مر ىاللي عبد الاله أحمد - 1
المكسكعة الشاممة لمصطمحات الحاسب اإللكتركني، مطابع المكتب المصرم الحديث، القاىرة،  ،محمد فيمي طمبو - 2

 .31ص  ،1991
 ىي إف األكلى أف حيث مف الرقمي طابعيا في األصالة كبيف المادم طابعيا في لمدليؿ األصالة بيف حقيقي تمييز ىناؾ - 3

 حيف في لمكاقعة العيني الحدكث أك األصبع بصمة أك المكتكب الكرؽ في الشأف ىك كما مادية مممكسة كضعية عف تعبير سكل

 .227، ص ؽساب، مرجع سعيداني نعيم  .الكاحد الصفر في ثنائية مكحدة ألرقاـ محدكد غير تعداد سكل ليست الثانية أف
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 لكتروني: األصالة الرقمية لمدليل اإل ثالثا
عف بعد، فيككف  لكتركنيتبرز ىذه المشكمة بصكرة جمية عندما يقـك المتيـ بإزالة الدليؿ اإل 

ة مثبل، لكتركنيك مجرد نسخة فقط يتـ التكصؿ إلييا عف بعد أيضا بطرؽ المراقبة اإلما تبقى منو ى
ة كحده لمقكؿ بأف الدليؿ ىك دليؿ أصمي كبالتالي لكتركنيكمف ثـ فالسؤاؿ ىؿ يكفي ناتج المراقبة اإل

كذات السؤاؿ ينطبؽ عمى حالة الدليؿ  ؟يقبؿ طرحو عمى القضاء كمناقشتو ضمف أدلة الدعكل
 رد بعدما تـ حذفو باستخداـ خاصية اإللغاء.المست

لة مف الناحية القانكنية دفع بالتشريع المقارف أف يعتمد منطؽ افتراض أاف مناقشة ىذه المس
أنو إذا كانت  3-1003األمريكي في المادة  ثبات، حيث نص قانكف اإللكتركنيأصالة الدليؿ اإل

مخرجات مقركءة أك  م مخرجات طابعة منياآلة مشابية فإف أأك  البيانات المخزنة في حاسكب
تبرز انعكاسا دقيقا لمبيانات كتعد بيانات أصمية، كتبرز أىمية التسميـ بمنطؽ افتراض األصالة في 

ال تعبر عف  لكتركنيعمى المستكل القانكني ذلؾ أف الطبيعة التقنية لمدليؿ اإل لكتركنيالدليؿ اإل
المعمكماتي إذ يبقى متكاجدا في كؿ مكاف يتـ استدعاءه  قيمة أصمية بمجرد رفع محتكاه في النظاـ

 .(1)منو
أماـ المحكمة، كعمى ذلؾ فإف كؿ  إثباتكؿ ىذه ستككف محبل لممناقشة عند األخذ بيا كأدلة 

دليؿ يتـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ بيئة تكنكلكجيا المعمكمات، يجب أف يعرض في الجمسة ليس مف 
بتدائي، لكف بصفة مباشرة أماـ القاضي، كىذه األحكاـ تنطبؽ خبلؿ ممؼ الدعكل في التحقيؽ اال

الذيف يككف  عمى كافة األدلة المتكلدة عف الحاسكب، كأيضا بالنسبة لمشيكد في الجرائـ المعمكماتية
قد سبؽ أف سمعت أقكاليـ في التحقيؽ االبتدائي، فإنو يجب أف يعيدكا أقكاليـ مرة أخرل مف جديد 

ينبغي أف يمثمكا ( 2)فإف خبراء األنظمة المعمكماتية عمى اختبلؼ تخصصاتيـ أماـ المحكمة، كذلؾ
 أماـ المحاكـ لمناقشة تقاريرىـ التي حصمكا إلييا إلظيار الحقيقة.

كال » الجزائية الجزائرم إذ تنص  جراءاتمف قانكف اإل 2-212أرست ىذا الضابط المادة 
قدمة لو في معرض المرافعات كالتي حصمت يسكغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة الم

                                                           

 .973ألنترنت، مرجع سابؽ، ص ، الجرائـ الناشئة عف استخداـ امحمد بو بكر بن يونس - 1
 . 31، مرجع سابؽ، ص محمد فيمي طمبو - 2
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كمف القكاعد العامة المستقرة في القانكف الجنائي عدـ قبكؿ البينة « المناقشة فييا حضكريا أمامو 
السماعية أماـ المحاكـ الجنائية، إال في حاالت استثنائية حصرىا القانكف بشركط مشددة، كيعزل 

تجكاب كمناقشة الشاىد األصمي بكاسطة المحكمة استحالة اسإلى  عدـ قبكؿ البينة السماعية
كالدفاع، كعمى سبيؿ المثاؿ، لقد تضمنت القكاعد الفدرالية األمريكية نصا يعتبر السجبلت كالبيانات 

عمى تمؾ القكاعد  المنظمة بدقة بينة مقبكلة أماـ المحاكـ الجنائية استثنائيا لمبيئة السماعية، كبناء
كالبيانات المحفكظة في أم شكؿ، ككذلؾ الكقائع كاألحداث كاآلراء كنتائج تعد التقارير كالمعمكمات 

التحاليؿ المنقكلة بكاسطة أصحاب المعرفة كالخبرة في نطاؽ األنشطة كالممارسات المنظمة بيئة 
مقبكلة أماـ المحاكـ الجنائية لككنيا بيانات كأثر دقة كمحفكظة بأسمكب عممي يختمؼ عف غيرىا 

ة مف ىذا القبيؿ بككنيا معدة بعمميات حسابية دقيقة لكتركنياعية، كاألدلة الجنائية اإلمف األدلة السم
 .(1)ال يتطرؽ إلييا الشؾ كيتـ حفظيا كميا بأسمكب عممي

ة التي طرحت في جمسات لكتركنيإذا كاف القاضي يمتـز بأف يستمد اقتناعو مف األدلة اإل
ف أىـ النتائج التي تترتب عمى ىذه القاعدة حتميا المحاكمة كأتيحت ألطراؼ الدعكل مناقشتيا، فم

 نتيجتاف:

رأم إلى أك  معمكمات الشخصيةإلى  النتيجة األكلى: ىي عدـ جكاز قضاء القاضي استناد -
 غيره.

يقصد بالعمـ الشخصي لمقاضي، معمكماتو الشخصية التي يككف قد حصؿ عمييا مف خارج 
 .(2)ف أف تؤثر في تككيف قناعتو عند تقديره ألدلتيانطاؽ الدعكل المطركحة عمييا كالتي مف الممك

عمى ىذه المعمكمات الشخصية، ألنيا مف جية لـ تكف  اقتناعوال يجكز لمقاضي أف يبني 
مكضع مناقشة شفكية بحضكر أطراؼ الدعكل، بؿ تككف ليـ في الحقيقة مفاجأة أف لـ تناقش 

 ،عدـ احتراـ حقكؽ الدفكعإلى  مما يؤدم الخصكمة، إجراءاتيا في إطار إثباتلـ يتـ ك  بمعرفتيـ

                                                           

، "األدلة الجنائية الرقمية، مفيكميا كدكرىا في اإلثبات"، المجمة العربية لمدراسات األمنية محمد األمين البشري - 1
 .129، ص 2002أبريؿ  ،33، العدد 17المجمد األمنية، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـك تصدر عف  كالتدريب،

، "قاعدة عدـ القضاء بعمـ الشخص لمقاضي في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي"، مجمة الدفاع نبيل إسماعيل عمر - 2
 .41، ص 1984العدد األكؿ،  ، المغرب،ضد الجريمة الرباط لمدفاع االجتماعي منظمة العربيةتصدر عف ال االجتماعي،
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صفة ك  الف القاضي مف جية ثانية يككف قد جمع في شخصو صفتيف متعارضتيف صفة الشاىدك 
ف أإلى  كيرجع السبب في ذلؾ:، (1)يرتب عميو بطبلف الحكـك  ىذا ما ال يجيزه القانكفك  القاضي،

عمى الخصكص، خمك  لكتركنيليؿ اإلالدك  ائي لؤلدلة بصفة عامةز مف مستمزمات تقدير القاضي الج
بياف مكقؼ ك  ذىنو مف أم معمكمات مسبقة بشأنو، فبل تتـ عممية التقدير إال مف خبلؿ طرحو

في ك  التقدير السميـ،إلى  عندئذ يستطيع القاضي مف خبلؿ ىذه المناقشة الكصكؿك  الخصـك منو،
أف يتصرؼ عمى أساس  ليس لمقاضي Sydney Fipson اإلنجميزمىذا الخصكص يقكؿ الفقيو 

 مف عمميما الخاص، لكف إف كاف لدييما كقائع مادية يريداف اإلدالء بيا، فيجب أف يحمؼ كشاىد
قاة مف خبرة القاضي بالشؤكف العامة المفركض س. أما المعمكمات العامة المست(2)ليس كقاضيك 

القاضي أف يبني حكمو عمى الممنكعة إلماـ الكافة بيا، فيي ال تعد مف قبيؿ المعمكمات الشخصية 
 عمييا.

انو ليس لمقاضي أف يبني اقتناعو عمى رأم غيره، إال إذا كاف إلى  تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ،
التقرير المحرر منو فقرر االستناد إليو ضمف باقي األدلة إلى  قد ارتاح ضميرهك  ىذا الغير مف الخبراء

 .(3)ليس مف تقرير الخبيرك  كلدا مف عقيدتو ىكالقائمة في أكراؽ الدعكل المعركضة عميو يككف مت

النتيجة الثانية: ىي ضركرة التأىيؿ التقني كالفني لمقضاة لمكاكبة المناقشة العممية ألدلة  -
بشكؿ يتماشى كالتقارير التي تـ تقديميا في المؤتمرات الخاصة بجرائـ  األنترنت الحاسكب ك 
 .(4)األنترنت الحاسكب ك 

                                                           

ص ، 2010، المكسكعة الجنائية، الجزء األكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، د المالكجندي عبراجع كؿ عف:  - 1
 .62ص  ،2003أدلتو، دار النيضة العربية، القاىرة، ك  ، اإلثبات الجنائي قكاعدهرأفت عبد الفتاح حالوة. 261

 .178، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 2
 .178ص ، فسون، مرجع عائشة بن قارة مصطفى - 3
 .323، مرجع سابؽ، ص رشيدة بوكر - 4
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 المطلب الثاي 
 الواردة من يصوص الق ايويية خاصة  القيود

، كىي محدكدة لكتركنيائي في قبكؿ الدليؿ اإلز ىناؾ قيكد أخرل ترد عمى سمطة القاضي الج
يتمثؿ األكؿ في التقيد بأدلة معينة في  ،بنصكص قانكنية خاصة، كتنحصر في نكعيف مف القيكد

 غير الجنائية. الخاصة بالمكاد  ثباتجريمة الزنا، أما الثاني فيتعمؽ بطرؽ اإل
مف ىذه القيكد، فيؿ تطبؽ عميو ىذه القيكد شأنو  لكتركنيسيحاكؿ معرفة مكقؼ الدليؿ اإل

قيد ، مف خبلؿ الفرعيف التالييف قميدم، أـ يستثنى مف ىذه القيكدفي ذلؾ شأف أم دليؿ جنائي ت
 ) الفرع الثاني(.قيد إثبات المسائؿ غير الجنائيةك  ) الفرع األكؿ(تحديد األدلة في جريمة الزنا

ػاضفرعػاألول
ػشغدػتحدغدػاألدضظػسيػجرغطظػاضزظا

جرائـ معينة بأدلة يحددىا،  إثباتمف خبلؿ تقييد  ثباتخرج المشرع عف مبدأ حرية اإل
، كما ىك الحاؿ ثباتيتضمف قانكف العقكبات الجزائرم العديد مف النصكص التي تقيد حرية اإل

 جريمة الزنا. ثباتبالنسبة إل
الجنائي، ىك عدـ حصر األدلة في نكع معيف منيا، فجميعيا  ثباتأ الذم يسكد اإلالمبد

إذا تحصمت بصكرة مشركعة طبقا لمقكاعد اإلجرائية الخاصة بتحصيميا، كلكف  ثباتمقبكلة في اإل
بغيرىا، كجريمة زكج  ثباتبعض الجرائـ، حيث ال يجكز اإل إثباتالمشرع حدد األدلة المقبكلة في 

 .(1)مسبقا ثباتاألدلة المعدة لئلفقط زانية، بحيث تقبؿ الزكجة ال

                                                           

1  - Art. 324 du   Code pénal français de 1810, in ; 

http://www.koeblergerhard.de/Fontes/CodePenal1810.htm  . 
 disait  «Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable (...) 

Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, 

ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est 

excusable.» 

 نا مجرما جنائيا بمقتضى التعديؿ الذم ألغى جريمة الزنا في ىذا القانكف. لـ يعد الز  1975لكف في 
 



 حجيت اندنيم اإلنكتروني في اإلثباث انجنائي   ثانيانباب ان
 

152 

 

 دلة المقبولة في جريمة الزناأوال: األ
التي  138-116دلة المقبكلة في جريمة الزنا في المكادحصر قانكف العقكبات اإلنجميزم األ

لسفاح تشمؿ الجنح المخمة باآلداب كاألسرة، كالزنا كاتخاذ الزكج خميمة لو جيارا في أم مكاف، كا
عد الزنا جريمة في أكثر مف ال ت، أما في الكاليات المتحدة األمريكية، (1)بيف األصكؿ كالفركع

 نصؼ عدد الكاليات المتحدة.
مف قانكف العقكبات  341ك 339نص المشرع الجزائرم عمى ىذه الجريمة في نص المادتاف 
جاالت لمشؾ عقبل في أف جريمة الجزائرم، فأكجب أف تككف الزكجة المزني بيا في ظركؼ ال تترؾ م

الزنا قد ارتكبت فعبل، فإذا بيف الحكـ الكقائع التي ستظير منيا حالة التمبس ككانت ىذه الكقائع كافية 
ألف  (2)كصالحة لمعرفتيا، فبل كجو لبلعتراض عمى أف األمر ال يعدك أف يككف شركعا في ارتكاب الزنا

ع كال كجو لمطعف عميو فيو. جعؿ القانكف مجرد كجكد تقدير ىذه الحالة يرجع لسمطة قاضي المكضك 
رجؿ في المنزؿ المخصص لمحريـ دليبل عمى الزنا ككنيا جريمة تامة ال مجرد الشركع. كما أف عدـ 

التمبس بشيادة الشيكد لـ يقرره القانكف إال في باب الزنا، ألنو مف المتفؽ عميو قانكنا، ليس  إثباتجكاز 
 .ضباط الشرطة القضائية لشريؾ متمبسا بالجريمة بكاسطة أحدمف الضركرم أف يشاىد ا

عمى تعييف  يترتب ال أنوإلى  يذىب الفرنسية النقض محكمة قضاء فإف الحقيقة ىذهإلى  استنادان 
الحالة  في يا، إالإثبات في أخرل أدلة استخداـ عف االمتناع معينة جريمة إثبات في محددة أدلة المشرع
مف  العديد في ىذا االجتياد الفرنسي القضاء طبؽ كقد، (3)صراحة ذلؾ فالقانك  نص يمنع التي

الجريمة  إثبات عمى المشرع إف نص :التالية النتيجة استنباطإلى  القضايا إحدل في ذىب ،االقضاي
 أحكاـ بمكجب ياإثباتب التي كمفكا لمجرائـ بالنسبة القضائية الضبطية عدىات التي األدلة بكاسطة

 . (4)القضائيةالضبطية تنظميا  أدلة أخرل خبلؿ الجرائـ مف ىذه إثبات مف يمنعفاصة، الخ القكانيف

                                                           

1  - The Penal code and Subsidiary Legislation in  England , Revised Edition showing the law as at 

1 January 2008,in ;  http://agc.gov.ms/wp-content/uploads/2010/02/penal_code.pdf. 
 .50، ص 1985، جريمة الزنا في ضكء القضاء كالفقو، دار المطبكعات الجديدة، اإلسكندرية، عبد الحميد الشواربي-2

3  - Cass. Crim. 28 nov. 2001,n° 01-86.467, in; 

www.legifrance.gouve.fr/affichJuriJudi.do?idtext=JURITEXT000007068863 . consulté le 
23/04/2016. 
4  - S GUINCHARD, J BUISSON , Procédure pénale, Litec, 2ème édi. , 2002, p.  460  

http://agc.gov.ms/wp-content/uploads/2010/02/penal_code.pdf
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جريمة الزنا، كذلؾ  إثباتالتي تقبؿ كتككف حجة دكف غيرىا في  األدلةأكرد المشرع الجزائرم 
التي تنص  ،(1)مف القانكف العقكبات الجزائرم 341ذلؾ في المادة ك  عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ،

يقػـك إما عمى  339الدليؿ الذم يقبؿ عف ارتكاب الجريمة المعاقب عمييا بالمػادة ف:" عمى ا
ما بإقرار كارد في رسائؿ أك  محضر قضائي يحرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عف حالة تمبس كا 

ما بإقرار قضائي"  .مستندات صادرة مف المتيـ كا 
يمة الزنا المعاقب عمييا في المادة أكدت المحكمة العميا الجزائرية نص ىذه المادة بأف جر 

مف قانكف العقكبات ال تثبت إال بالطرؽ التي أكردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر في المادة  339
مف القانكف نفسو، كأف قضاة المكضكع عندما أدنكا المتيميف بجريمة الزنا عمى قرائف لـ  341

 (2)كما فعمكا قد خرقكا القانكف مف قانكف العقكبات فإنيـ بقضائيـ 341تنص عمييا المادة 

 ثانيا: قبول الدليل اإللكتروني إلثبات جريمة الزنا
قانكف العقكبات الجزائرم، فإنو ال يجكز لمقاضي الجنائي  341انطبلقا مف المفيـك الحرفي لممادة 

مرسمة عف  أف يقبؿ إلثبات الزنا أدلة أخرل كلك كاف إلكتركنيا سكاء كاف عبارة عف صكر، فيديك أك رسائؿ
 ىذه الرسالة اعترافا صرحاسكاء تضمنت  E-mailأك عف طريؽ األنترنت  SMSطريؽ الياتؼ المحمكؿ 

 فييا نكع مف الكبلـ الذم يكحي بممارسة عبلقة غير شرعية.أك  ضمنيا بكقكع الزنا،أك 
 مف أجؿ سد الفراغ التشريعي الكاقع في أغمب التشريعات المعاصرة، تقـك بقياس الكتابة 

ة المكاتيب كاألكراؽ، خاصة كأف المشرع الجزائرم في تعريؼ الكاتبة حيث نص في لكتركنياإل
بيف الكتابة كالشكؿ  ل، بؿ أكثر مف ذلؾ فقد سك (3)مكرر مف القانكف المدني 323المادة 

كالكتابة عمى الكرؽ كذلؾ بشرط إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدرىا  لكتركنياإل
ة خاصة كأف القانكف لـ يشترط في المكاتيب كاألكراؽ التي تككف دليبل عمى فعؿ لكتركنيبالكتابة اإل

الزنا أف تككف مكقعة مف المتيـ، طالما كاف مف الثابت صدكرىا منو، كتبقى لمقاضي في األخير 
                                                           

، المتضمف قانكف العقكبات، 1966جكاف  8المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66امر رقـ  -1
 كالمتمـ المعدؿ 1966جكاف  11بتاريخ  49لمجميكرية الجزائرية عدد الجريدة الرسمية 

، المجمة القضائية، العدد الثالث، 059100ممؼ رقـ  02/07/1989صادر بتاريخ ، غرفة الجنح، المحكمة العميا قرار - 2
 .112، ص 1991

الجريدة  تضمف قانكف المدني،، الم1975سبتمبر 26المكافؽ ؿ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75امر رقـ  - 3
 المعدؿ كالمتمـ. ،1975سبتمبر  30بتاريخ  78الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
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السمطة التقديرية في تقدير قيمة ىذه المكاتيب كاألكراؽ ميما تجسدت في أم صكرة، كينبغي عمى 
قاضي في ىذه الحالة أف تككف لو ثقافة معمكماتية كاسعة حتى يستطيع دراسة ىذا النكع ال

المستحدث مف األدلة، السيما أنو قابؿ لمتعديؿ كبإمكانو أم شخص أف يتقمص شخصية معينة 
 .(1)غيرهأك  كذلؾ لئلضرار بالشريؾ

 إثباتضمف أدلة  يلكتركنلذلؾ كاف مف األجدر بالمشرع الجزائرم أف ينص عمى الدليؿ اإل
 الزنا كذلؾ سدا لمفراغ التشريعي الذم أصبح جميا في أغمب التشريعات خاصة العربية منيا.

ػاضفرعػاضثاظي
 اضطدائلػزغرػاضجظائغظػإثباتشغدػ

تطرح المحاكـ الجنائية بعض القضايا، التي ال يمكف الفصؿ فييا مباشرة، بؿ ألجؿ ذلؾ، ال 
غير الجنائية التي تككف مقدمة ضركرية لمفصؿ في الدعكل بد الفصؿ أكال في بعض المسائؿ 

يشترط في ىذه المسائؿ األكلية غير جنائية أف تككف عنصرا مفترض في الجريمة، سابقة  ،الجنائية
 في كجكدىا عمى ارتكاب الفعؿ اإلجرامي.

 الخاصة غير الجنائية ثباتائي بقواعد اإل ز أوال: شروط تقيد القاضي الج
تجارية يخضع لمقانكف الخاص، أك  ائؿ غير الجنائية األكلية سكاء كانت مدنيةالمس إثباتإف 

 ترتبط بالمكضكع التي ترد عميو ال بنكع المحكمة. ثباتكىذا ألف قكاعد اإل
الخاصة بالمكاد غير الجنائية بمعنى أنو قد تتككف  ثباتائي بطرؽ اإلز يتقيد القاضي الج

ائي ز أحكاؿ شخصية، فيتكجب عمى القاضي الجأك  يةتجار أك  عناصر الجريمة مف فركع مدنية
 ثباتبطرؽ اإل -طالما أنيا مرتبطة بالدعكل الجنائية- الفصؿ في تمؾ المكاد غير الجنائية

ثباتالخاصة بيا كمثاليا عقد اإليجار في الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف إيجارات األماكف، ك   ا 
 عقكد األمانة في جريمة خيانة األمانة.

الجنائية لمدعكل المطركحة  المقررة في القكانيف ثباتالقاضي باتباع طرؽ اإل زاـتلالترط يش
 شرطيف ىما: أمامو

                                                           

 .148، مرجع سابؽ، ص عائشة بن قارة مصطفى - 1
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ىي محؿ التجريـ، كخيانة األمانة، فإٌف الجريمة ليست في  ثباتأال تككف الكاقعة محؿ اإل  -
نما ىي في اإلخبلؿ كالثقة، أم يتعمؽ اإل ييا بكصؼ المتيـ ف ثباتالعقد الذم حدث اإلخبلؿ بو، كا 

 ثباتىذا التصرؼ بكافة طرؽ اإل إثباتالمسمـ إليو الماؿ كتبديده، كبيذا يمكف لمقاضي الجنائي 
 ألنو يعد ىك السمكؾ اإلجرامي الذم يعاقب عميو القانكف. 

أف تككف الكاقعة المتعمقة بالقكانيف غير الجنائية الزمة لمفصؿ في الدعكل الجزائية، فإذا   -
المدنية يمكف أف تستدؿ المحكمة منيا كقرينة عمى كقكع الجريمة، فبل يمنع القاضي  كانت الكاقعة

فييا،  ثباتيا بكافة طرؽ اإلإثبات، ككاقعة إتبلؼ السند كتزكيره يمكف ثباتمف اتباع كافة كسائؿ اإل
، رفي ىاتيف الحالتيف عمى كاقعتيف ىما اإلتبلؼ كالتزكي ثباتأيا كانت قيمة السند، إذ ينصب اإل

 المقررة في المكاد غير الجنائية. ثباتاتباع أساليب اإلإلى  كبخصكص ذلؾ يمكف لمقاضي المجكء

جريمة خيانة األمانة، فيذه الجريمة تفترض كجكد عقد  إثباتاف المثاؿ الكاضح لذلؾ ىك 
ابؽ اإلجارة، كىذا العقد مسألة مدنية كسأك  أمانة بيف الجاني كالمجني عميو سكاء كاف عقد ككالة

جريمة  الجريمة، كبالتالي فمتكقيع العقكبة عمى عميوالتبديد الذم تقـك أك  كجكد فعؿ االختبلس فع
كجكد أحد ىذه العقكد الخاصة التي تقـك عمييا ىذه الجنحة، فالقاضي  إثباتخيانة األمانة يجب 

تمميو قكاعد ذلؾ لما  إثباتبحث مسبؽ حكؿ قياـ ىذا العقد كعميو إلى  ائي يمجأ بالضركرةز الج
، كعمى ذلؾ إذا زادت قيمة التصرؼ القانكني نصابا السالؼ الذكر في القانكف المدني ثباتاإل

المتمـ ك  المعدؿ 10-05مف القانكف رقـ  333دينار جزائرم حسب المادة  100.000محددا، مثبل 
 و بالكتابة.إثباتكاف ىذا التصرؼ غير محدد القيمة يمـز أك  (1)لمقانكف المدني

 لكترونيالمسائل غير الجنائية بالدليل اإل  إثباتائي ز انيا: جواز القاضي الجث
لربط المثاؿ السابؽ بمكضكع الدراسة يمكف تمثيؿ ىذه الصكرة في حالة ما إذا قاـ طرفا العقد 

 .إلكتركنيمحرر أك  ، بالتالي يتجسد العقد في شكؿ سنداألنترنتإبراـ ىذا العقد عف طريؽ 

                                                           

 1975سبتمبر سنة  26المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  10-05رقـ  قانكف -1
 .2005يكنيك  20في  بتاريخ 44الجزائرم، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد قانكف المدني كالمتضمف ال
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ب طرحو في ىذا المقاـ، ىؿ يجكز لمقاضي الجنائي أف يمجأ لمدليؿ التساؤؿ الذم يج
 المسائؿ األكلية بكجو عاـ؟ ثباتىذا العقد الخاص باألمانة أم إل ثباتإل لكتركنياإل

إف اإلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ تككف باإليجاب كذلؾ أف المشرع نظـ في مختمؼ الدكؿ 
ة حجية تامة شأنيا في لكتركنيا كأعطى لممحررات اإليإثباتة كسبؿ لكتركنيالمقارنة المعامبلت اإل

 ذلؾ شأف المحررات الكرقية بشرط اشتماليا الشركط الفنية كالتقنية.
دكرا ىاما خاصة في المعامبلت المدنية كالتجارية، كذلؾ نتيجة  لكتركنيأصبح لمدليؿ اإل 
مرئي كمنقكؿ عبر الشاشة  مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات الذم يعتمد أسمكب غير كرقي، العالـدخكؿ 

 ة.لكتركنياإل
ة لكتركنيتـ استبداؿ الممفات الكرقية كالمخططات باألسطكانات الممغنطة كالسندات اإل

آخر إلى  عمى أقراص ممغنطة، كىي تنقؿ مف مكافأك  المحفكظة عمى أسطكانات ضكئية رقمية
اكب مختمؼ الدكؿ ىذه بسيكلة كسرعة خارقة مف دكف أم حاجة لمكرؽ. نتيجة لذلؾ، كحتى تك 

ة قامت لكتركنيالتطكرات في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاالت عف بعد كبالتالي تنمية كتشجيع التجارة اإل
ة، كذلؾ كالتشريع الفرنسي لكتركنيبتكسيع تعريؼ الكتابة لتشمؿ في طياتيا المحررات اإل

 ة.لكتركنيمبلت اإلالمعا ثباتكدليؿ إل لكتركنيكالجزائرم، كما تـ االعتراؼ بالمحرر اإل
ينتج مف تتابع » الدليؿ الكتابي عمى أنو  (1)مف القانكف المدني الفرنسي 1365عرفت المادة  
رمكز ليا معنى مفيـك أيا كانت الدعامة المدكنة أك  كؿ إشارةأك  أرقاـأك  خصائص مطبكعةأك  حركؼ

 1مكرر 323م بمكجب المادة ، كىك التعريؼ نفسو الذم أخذه المشرع الجزائر «عمييا ككسيمة نقمو 
10-05قانكف رقـ 

 المعدؿ لمقانكف المدني الجزائرم. 2005يكنيك  20المؤرخ في  (2)
ة مف حيث الحجية لكتركنيأقر المشرع الفرنسي التماثؿ بيف الكتابة عمى الكرؽ كالكتابة اإل 
الكتابة في شكؿ  مف القانكف المدني الفرنسي عمى أية " تقبؿ 1-1366، فتنص المادة ثباتفي اإل

مثميا في ذلؾ مثؿ الكتابة عمى دعامة كرقية. ما داـ الشخص  ثباتكدليؿ في اإل إلكتركني

                                                           

1-code civil Français, in ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721.  
2
 الذكر.لؼ ، سا10-05قانكف  رقـ - 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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ىذه الكتابة كاالحتفاظ بيا  إثباتالمنسكب إليو ىذه الكتابة قد تـ تحديده عمة كجو صحيح كقد تـ 
 في ظركؼ مف شانيا أف تضمف سبلمتيا.

عمى أنو  1مكرر 323ذكره، حيث تنص المادة  لؼساالنص البأخذ المشرع الجزائرم حرفيا  
بالكتابة عمى الكرؽ، بشرط إمكانية التأكد  ثباتكاإل لكتركنيبالكتابة في الشكؿ اإل ثباتيعتبر اإل

 مف ىكية الشخص الذم أصدرىا كأف تككف معدة كمحفكظة في ظركؼ تضمف سبلمتيا.
أف يبقى  المتصكرقيع، فمف غير يتككف مف عنصريف الكتابة كالتك  لكتركنياف المحرر اإل

تقميديا بخط اليد بؿ يجب أف يككف مف نفس تقنية المحرر  لكتركنيشكؿ التكقيع عمى المحرر اإل
ا، كنتيجة لذلؾ تبنى المشرع الفرنسي فكرة التكقيع إلكتركنيبمعنى أف يككف تكقيعا  لكتركنياإل
 .لكتركنياإل

مات مف خبلؿ إدخاؿ أختاـ تكقيت اإلرساؿ في في تأميف المعمك  لكتركنييستخدـ التكقيع اإل
إرساؿ الكثيقة فيو، سيككف أك  الرسائؿ المشفرة، فإذا ما حاكؿ شخص ما، أف يزكر المفترض كتابة

ية لمصكر الفكتكغرافية كالفيديكىية، ثباتىذا التزكير قاببل لمكشؼ، كسكؼ يرد ذلؾ االعتبار لمقيمة اإل
لجنائي قيمة عممية بما لو مف أثر في نقؿ صكر صادقة لؤلماكف ا ثباتكلقد أضاؼ عمـ التصكير لئل

كؿ مف يعنيو األمر، اعتمادا عمى آلة التصكير التي ال تعرؼ الكذب. بيد أنو ال يمكف إلى  كاألدلة
إنكار اآلثار السمبية كالخطيرة التي تنشأ عف استخداـ ىذه الكسائؿ، لما قد يحدثو في الحياة الخاصة 

المدني عنو في  ثباتفي اإل لكتركنيكتختمؼ حجية التكقيع اإل( 1)الضكابط الكافية إذا لـ تكضع لو
الجنائي فيخضع  ثباتالمدني لقكاعد شكمية، أما في اإل ثباتالجنائي، حيث يخضع في اإل ثباتاإل

يسمح  األنترنت ائي، كما أف كجكد نظاـ تسجيؿ الدخكؿ في شبكة ز تقديره لمطمؽ سمطة القاضي الج
  (2) حاكلكا الدخكؿ بعد ارتكاب الفعؿ الجرمي.أك  األشخاص الذم دخمكا بتحديد

 
 
 

                                                           

 .463، ص 1998دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  –، اإلثبات الجنائي بالقرائف عبد الحافظ عبد اليادي عابد - 1
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 الفصل الثاني
  لكترونييقينية الدليل اإل 

إٌف أىـ النتائج التي تترتب عف مبدأ حرية القاضي في تككيف اقتناعو، حرية القاضي في 
كمف دكف أف  ،عميو كجدانوكمكازنتيا كفقا لما يمميو  لكتركنيتقدير األدلة بما في ذلؾ الدليؿ اإل

يخضع في ذلؾ لرقابة المحكمة العميا، إال أنو مع ذلؾ مقيد بضركرة تأسيس اقتناعو عمى الجـز 
 كاليقيف، دكف الظف كاالحتماؿ، كأف يككف متكائما مع مقتضيات العقؿ كالمنطؽ.

ائي الذم يحكمو مبدأ االقتناع القض لكتركنيائي في تقدير الدليؿ اإلز إف سمطة القاضي الج
 حرية القاضي في قبكؿ األدلة كحرية القاضي في تقدير األدلة. يؤدم إلي نتيجتيف ىما،

الجرائـ خاصة الجرائـ  ثباتإل لكتركنيالدليؿ اإلإلى  يجكز لمقاضي الجزائي االستناد
المعمكماتية، حيث أف المشرع حسـ ىذه المسالة بتحديد النمكذج القانكني لمدليؿ الخاضع لتقدير 

لقاضي، فمتى ما تكافرت شركط ىذا النمكذج طبقا لمبدأ الشرعية اإلجرائية، كجب عمى القاضي ا
إخضاعو لعممية تقديره كىي مسألة مكضعية محضة، لمقاضي أف يمارس سمطتو التقديرية فييا، بؿ 

 كصكال لمحقيقة. ثباتىي المجاؿ الطبيعي ليذه السمطة حيث أنيا تتعمؽ بقيمة الدليؿ في اإل
منح القانكف لمقاضي الجزائي حرية كاسعة في مجاؿ تقدير األدلة كفقا القتناعو  رغـ

الشخصي إال انو أحاطو بسياج مف القيكد كالضكابط التي تشكؿ في مجمكعيا شركطا إلعماؿ 
الحقيقة الفعمية في الدعكل دكف التعدم إلى  المبدأ بؿ كتطبيقو التطبيؽ األمثؿ بما يضمف الكصكؿ

 الحريات الشخصية.عمى الحقكؽ ك 
أف تحدد  لكتركنيائي في التقدير كالتيقف مف الدليؿ اإلز قاضي الجالتقتضي دراسة سمطة  

 لكتركنيتقييـ الدليؿ اإلك ، (المبحث األكؿ) لكتركنيائي في االقتناع بالدليؿ اإلز حرية القاضي الج
 .(المبحث الثاني)
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 المبحث األول
 لكترونيبالدليل اإل ائي في االقتناع ز الجاضي حرية الق 

 ثباتشأنو شأف الدليؿ بشكؿ عاـ يخضع لممبدأ العاـ في اإل لكتركنيأصبح الدليؿ اإل
ائي في االقتناع ما لـ يتضمف المشرع الجزائرم في ىذا الصدد أية ز ائي كىك حرية القاضي الجز الج

كلكجيا اإلعبلـ المتضمف الكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكن 04-09أكضاع خاصة في القانكف رقـ 
، ككزف األدلة ثباتكاالتصاؿ، كالقاضي في ظؿ ىذا المبدأ حرية كاسعة في تقييـ عناصر اإل

كتقديرىا بالكيفية التي تمكنو مف تككيف عقيدتو في الدعكل المطركحة عميو كال يخضع في ذلؾ إال 
الذم يممي لصكت ضميره كما يقتنع بو شخصيا، كال يستشير في ذلؾ سكل كجدانو، فيك كحده 

 عميو الحكـ الذم يصدره كالرأم الذم يتكصؿ إليو.
إلى  رغـ ذلؾ إف المشكبلت التي يثيرىا ىذا الدليؿ في مقابؿ نقص الثقافة المعمكماتية، تؤدم

 الجرائـ المعمكماتية. إثباتإنقاص قيمتو كنسبو االستناد عميو في 
المطمب )ائيز مى اقتناع القاضي الجع لكتركنيسيحاكؿ دراسة أثر الطبيعة العممية لمدليؿ اإل

 (المطمب الثاني)لكتركنيالضكابط التي تحكـ اإلقتناع القضائي بالدليؿ اإلإلى ، ثـ التطرؽ (األكؿ 

 المطلب األول
 على اقرناع القضائ     لترووي أثو الطبيعة العلمية للدليل اإل

ائي يسمـ بو ز قاضي الجتطبيقا مف تطبيقات الدليؿ العممي، فيؿ ال لكتركنييعد الدليؿ اإل
 كيبني اقتناعو عمى أساس أف أمره محسـك عمميا؟ 

لذلؾ كاف كجكبا قبؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ بياف مضمكف مبدأ اقتناع القاضي في مجاؿ 
)الفرع لكتركني، ثـ بياف تطبيؽ ذلؾ عمى الطبيعة العممية لمدليؿ اإل)الفرع األكؿ(ائيز الج ثباتاإل

 الثاني(.
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ػولاضفرعػاأل
ػطضطونػطبدأػحرغظػاالشتظاعػاضقضائي

في المكاد  ثباتيعد مبدأ االقتناع القضائي أحد أىـ المبادئ التي تقـك عمييا نظرية اإل
 .ثباتائية، كعنو تتفرع معظـ القكاعد التي تحكـ ىذا اإلز الج

ثبات يعد االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي مف أىـ النتائج المترتبة عمى القاعدة العامة لئل
في القانكف الجزائي، كمؤداه أف القاضي في المكاد الجزائية يبني حكمو عمى اقتناعو الشخصي 
القائـ عمى الترجيح بيف األدلة المقامة أمامو بما يستقر في ضميره مف خبلؿ حريتو في مكازنة 

ف الدليؿ األدلة المعركضة عميو في الدعكل دكف أف يخضع في ذلؾ لرقابة المحكمة العميا ماداـ أ
 الذم استند إليو متفقا مع األدلة المقدمة في الدعكل كال يتضمف إنشاء كاقعة جديدة.

االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي بالذاتية ألنو إنتاج ضمير يتأثر بمدل قابمية  يتميز
الشخص كاستجابتو لمدكافع كالبكاعث المختمفة، فيك عبارة عف نشاط عقمي ال يتدخؿ المشرع ليبيف 

كاقع منتج، كال يرسـ لو كيؼ يشكؿ معادالتو الذىنية في إلى  لمقاضي كيفية ممارستو كترجمتو
 . (1)الحقيقةإلى  مجاؿ تقدير األدلة ليصؿ مف خبلليا

ىدؼ كؿ بحث ىك اكتساب المعرفة الصحيحة الحقيقية لمكاقع، كأكؿ عناصر البحث العممي 
مف أجؿ كضع القرارات، كالعنصر الثاني ىك  عف الحقيقة ىك جمع المعمكمات كتحميميا منيجيا

 إعادة بناء كؿ شيء بالضبط بقدر اإلمكاف بالنسبة لمحدث الذم يصفو تقريبا.
معرفة الحقيقة المطمقة، كيقتضي ذلؾ أف يصدر حكـ قضائي إلى  ائيةز الجتيدؼ الخصكمة 

 قع كالقانكف.باإلدانة عف اقتناع يقيني بصحة ما ينتيي إليو مف نتائج مستنبطة مف الكا
اف الحقيقة التي يرغب القاضي في الحكـ عمى أساسيا بشكؿ عاـ، كالحكـ في اإلدانة  

بشكؿ خاص، ال يمكف أف تقـك إال عمى اليقيف حقا، بعيدا عف الشؾ تماما كال يكفي كجكد مجرد 
صدار الحكـ باإلدانة كتكقيع الجزاء عمى الجاني  االحتماؿ كالظف، فاستظيار الحقيقة الكاقعية كا 

البٌد أف يبنى عمى اليقيف، ألف الجزاء يتضمف خطكرة خاصة تجعمو أشد جسامة مف األحكاـ 
 القانكنية األخرل، فمف الظمـ جدا أف يصاب برمء. 
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اف اليقيف ىك أساس الحقيقة القضائية، يكلد الصدؽ لمحكـ كالثقة في عدالة القاضي الذم 
عزز الثقة بأحكامو، كالحقيقة القضائية التي يعمنيا تدعيـ الثقة في عدالة القضاء كيإلى  يؤدم

يككف ليا دكرا أساسيا ثابتا في المجتمع كالقانكف، بحيث تككف قرينة البراءة ىي  ائيز الجالحكـ 
 .ائيةز الج جراءاتالمحكر الذم ترتكز عميو كتنطمؽ منو سائر قكاعد اإل

إلى  التي تؤكد كجكد الحقيقة كال يتكصؿالعقبلنية أك  يقصد بالمكقؼ اليقيني تمؾ الحالة الذىنية
ىذه الصكرة إال بكاسطة االستنتاج، حتى يصؿ إلدراؾ القاضي مف خبلؿ مختمؼ الكقائع المطركحة 

أم ريب لما تحكيو مف ثقة أك  أمامو، بحيث ينطبع في ذىنو تصكرات كاحتماالت مؤكدة ال تقبؿ الشؾ
مكمات التي تكصؿ إلييا في حكمو، فإذا كصؿ عالية نحك ما استدركو القاضي مف الحقائؽ كالمع

الحقيقة الكاقعية كينطبؽ اليقيف عمى إلى  القاضي ليذه المرحمة مف مراحؿ اليقيف، فإٌنو يككف قد كصؿ
عقبلنية لديو محدثة انطباعا عف كيفية أك  الكاقعة اإلجرامية في ذىف القاضي، مما يكلد حالة ذىنية

ىذا اليقيف في ضمير القاضي عمى قدرة األدلة المطركحة عمى حدكث تمؾ الكاقعة. يتكقؼ تكامؿ 
ىذه الدرجة ذىنيا، فإذا حدث ذلؾ يككف ىناؾ تطابؽ لديو بيف حالة الذىف كالعقؿ إلى  تكصيؿ القاضي

مع حالة الكاقع كالحقيقة، كيككف تطبيؽ القانكف عادال، إذا بٌيف القاضي الكاقعة بيانا صحيحا ككافيا 
 استخبلص اليقيف لمكاقعة.إلى  في نياية األمر يؤدم ىذا البياف
ىك البحث عف الحقيقة لتحقيؽ العدالة، كبدكف ذلؾ ال تثبت الجريمة كال  ثباتىدؼ اإل

تستطيع الدكلة تطبيؽ حقيا في العقاب، كىنا يأتي دكر القاضي في معرفة األسمكب الذم يعتمد 
ظيار الحقيقة، كنسبتيا تتككف الحقيقة الكاقعية في الحكـ ك اؿ عقابو. المتيـ لينإلى  عميو البحث كا 

 .(1)الصادر باإلدانة مف المعرفة القانكنية كالمعرفة العممية كالمنطقية
أف لمقاضي أف يستمد اعتقاده مف أم دليؿ يطمئف إليو نفسو، دكف أم قيد يقيده في ذلؾ، 

التي يرل بنفسو أك  الخصـكأك  سكاء في تمؾ األدلة التي طرحت عميو مف قبؿ النيابة العامة
ائي في ىذا المجاؿ ليست مقررة بيدؼ تكسيع ز تقديميا كىذه الحرية التي يتمتع بيا القاضي الج

نما ىي مقررة لو بالنظرأك  اإلدانة  .(2)ائيةز صعكبة الحصكؿ عمى دليؿ في المكاد الجإلى  البراءة كا 
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دكر في نسؽ كاحد ذات عبلقة ستنتج أف اليقيف كاالقتناع كالحقيقة عبارة عف سمسمة كاحدة تي
درجة إلى  تكامؿ، فكؿ نكع يحتفظ بخاصيتو كاستقبللو في مكاجية اآلخريف، فكصكؿ القاضي

اليقيف يتكلد عنو قناعتو الشخصية بالحقيقة، فاليقيف يعتبر المبنة األكلى التي تتكلد كينبثؽ عنيا 
ائية، مع العمـ أف ىذا ز عكل الجالد إجراءاتالقكة مع تقٌدـ إلى  اليقيف الذم يتدرج مف الضعؼ

الحقيقة القضائية الذم يصاحب االقتناع ينشأ عنو ما يسمى إلى  التدرج مف أجؿ الكصكؿ
باالقتناع اليقيني، كعميو أف ىذه العناصر مترابطة فيما بينيا كال يمكف التخمي عف كاحدة منيا، 

ة، لكتركني، بحيث إدراؾ األدلة اإلاليقيفإلى  بالتالي يمكف القكؿ أف القاضي إذا استطاع الكصكؿ
الحقيقة، أٌما إذا شؾ القاضي في إلى  فإٌف حالة الذىف تتطابؽ مع العقؿ، كحالة الكاقع كالكصكؿ

ة، فإٌنو يمكف القكؿ بعدـ قياـ عنصر اليقيف، كبالتالي تككف قناعة القاضي لكتركنيقدرة األدلة اإل
القضائي، فبل يجكز لمقاضي أف يقضي كفقا لشعكره بعيدة عف الحقيقة، لكف ىذا ال يعني التحكيـ 

نما ىك ممـز بتحدم المنطؽ الدقيؽ في تفكيره الذم قاده اقتناعو كتقييد، باألدلة إلى  كتحميمو، كا 
 اليقينية، فاألدلة يجب أف تقرب القاضي نحك الحقيقة الكاقعية، فبل يقبؿ الشؾ.

التشريعات إلى  نية فحسب، بؿ يمتدلـ يقتصر تطبيؽ ىذا المبدأ عمى التشريعات البلتي
نما تستخدـ  كسكسكنياألنجم مع اختبلؼ طفيؼ في الصياغة، فيي ال تعرؼ تعبير االقتناع القضائي، كا 

 Proof beyond a reasonable doubtبدال منو تعبير ثبكت اإلدانة بعيدا عف أم شؾ معقكؿ 
(1) . 

جزائية فرنسي  إجراءاتقانكف ( 2) 353نص المشرع الفرنسي عمى ىذا المبدأ في المادة 
ال يطمب القانكف مف القضاة حسابا باألدلة التي اقتنعكا بيا، » الحالي كالتي تنص عمى ما يمي: 

نما يفرض عمييـ أف يتساءلكا في صمت  كال يفرض قاعدة خاصة تتعمؽ بتماـ ككفاية دليؿ ما، كا 
                                                           

1  - John SPENCER, «  La preuve en procédure pénale, droit anglais », RIDP, v 63, 1
er
 et 2eme trim, 

1992, p 101. 
2
 -art 353 du Code de procédure pénale Français , cité précédemment , dispose : «  avant que la cour 

d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en 

gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " sous réserve de 

l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés 

composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de 

règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve 

; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la 

sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre 

l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la 

mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ".  
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األدلة الراجحة ضد المتيـ ككسائؿ كتدبر، كأف يبعثكا في صدؽ ضمائرىـ أم تأثير قد أحدثتو 
 .. «..دفاعو

307أما المشرع الجزائرم فإنو كرس مبدأ االقتناع القضائي بمكجب المادتيف 
قانكف ( 1)

 الفرنسي. جراءاتالقانكف اإل 353جزائية كالتي ىي مستكحاة مف نص المادة  إجراءات
يسرم لدل أنكاع المحاكـ  يجدر اإلشارة في ىذا المقاـ أف مبدأ االقتناع القضائي العاـ

ذ كاف قد شرع أصبل لكي ، (2)الجزائية كافة، سكاء كانت محاكـ الجنايات، الجنح أـ المخالفات كا 
يطبؽ أماـ قضاء الحكـ، إال أف ذلؾ ال يعني أبدا أف نطاؽ تطبيقو مصكر عمى ىذه المرحمة، بؿ 

أ ينطبؽ عمى قضاة التحقيؽ، كمع ىك يمتد كذلؾ ليشمؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي إذ أف ىذا المبد
 ىذا ينبغي أف ال يغيب عف الباؿ أف مرحمة الحكـ تعد ىي الميداف األرحب كاألكسع لتطبيقو.

ػاضفرعػاضثاظي
ػضصتروظياضتطبغقػرضىػاضطبغطظػاضطضطغظػضضدضغلػاإل

كتطبيؽ مف تطبيقات الدليؿ العممي  لكتركنيإٌف أىـ السمات التي يتميز بيا الدليؿ اإل
 لكتركنيف مقدار اتساع مساحة األدلة العممية كمف بينيا الدليؿ اإلإكضكعية كالحياد كالكفاءة، الم

ائي في التقدير، خاصة أماـ نقص الثقافة الفنية ز ما يككف انكماش كتضاؤؿ دكر القاضي الج
كدليؿ  لكتركنيإال أف الحقيقة غير ذلؾ، فالدليؿ اإل لمقاضي، كبالتالي فإف ميمتو تصبح شبو آلية،

اقتناعو كفي ىذا الخصكص ينبغي أف إلى  ائي، كبالتاليز تقدير القاضي الجإلى  عممي يخضع
 بيف أمريف: التمييز

                                                           

1
قاعة الجمسة التعميمات   تنص: " يتمك الرئيس قبؿ مغادرة المحكمة  قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرممف  307المادة  - 

ذلؾ بحركؼ كبيرة في أظير مكاف في غرفة المداكلة: اف القانكف ال يطمب مف القضاة حسابا التالية التي تعمؽ فضبل عف 
 األخصليا عمى  اتككيف اقتناعيـ، كال يرسـ ليـ بيا قكاعد يتعيف عمييـ اف يخضعك  إلىعف الكسائؿ التي بيا قد كصمكا 

ضمائرىـ في أم  بإخبلصكتدبر، كأف يبحثكا  كفاية دليؿ ما، كلكنو يأمرىـ أف يسألكا انفسيـ  في صمت أكتقدير تماـ 
المتيـ كأكجو الدفاع عنيا، كلـ يضع ليـ القانكف سكل ىذا السؤاؿ الذم  إلىاألدلة المسندة  إدراكيـتأثير قد أحدثتو في 

  يتضمف كؿ نطاؽ كاجباتيـ. ىؿ لدييـ اقتناع شخصي؟".
  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 212، 307ليذا المبدأ، المكاد المشرع الجزائرم لـ يحدد صراحة في المكاد المقررة  اف - 2

 ،لتطبيؽ المبدأ أماـ الجنايات ،مف قانكف اإلجراءات 1-353سالؼ الذكر، بخبلؼ المشرع الفرنسي حيث خصص المادة 
 مف القانكف نفسو عمى تطبيؽ ىذا المبدأ في محاكـ الجنح. 427كما نصت المادة 
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تقدير القاضي ال يتناكؿ ىذا األمر، ألف قيمة الدليؿ تقـك  ،القيمة العممية القاطعة لمدليل -
 .(1)تةعمى أسس عممية دقيقة، فبل حرية لو في مناقشة الحقائؽ العممية الثاب

التي تدخؿ في نطاؽ التقدير الذاتي و الظروف والمالبسات التي وجد فييا الدليل، -
لمقاضي، فيي مف صميـ كظيفتو القضائية، بحيث يمكنو أف يطرح ىذا الدليؿ رغـ قطعيتو إذا تبيف 
أنو ال يتفؽ مع ظركؼ الكاقعة كمبلبساتيا، حيث تكلد شبية لدل القاضي، كمف ثـ قد يقضي في 

تسيير الشؾ لصالح المتيـ، ذلؾ أف مجرد تكافر الدليؿ العممي ال يعني أف القاضي ممـز  إطار
بالحكـ بمكجبو مباشرة سكاء باإلدانة أـ بالبراءة، دكف بحث الظركؼ كالمبلبسات فالدليؿ العممي 

قائـ  إثباتليس آلية معدة ت لتقرير اقتناع القاضي بخصكص مسألة غير مؤكدة، بؿ ىك دليؿ 
 .(2)أساس مف العمـ كالمعرفة، كلمقاضي النظر إليو عمى ضكء الظركؼ كالمبلبسات المحيطةعمى 

يستنتج مما سبؽ أف مبدأ االقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي ىك حجر الزاكية في األحكاـ 
بكؿ خصائصو يجب أف ال يغير شيئا  لكتركنيالجزائية، كعمى ىذا األساس فإف ظيكر الدليؿ اإل

 دأ .مف ىذا المب
ائية بشكؿ عاـ ال يحظى أماـ القاضي الجزائي ز شأنو شأف األدلة الج لكتركنيإف الدليؿ اإل
نما ىك مجرد دليؿ ال تختمؼ قيمتو كال تزيد حجتو عف سكاه، كىذا أثر  ثباتبقكة حاسمة في اإل كا 

اعو مف آثار حرية القاضي الجزائي في االقتناع، كعمى ىذا األساس يصح لمقاضي أف يؤسس اقتن
كما يصح أف يطرحو رغـ قطيعتو مف الناحية العممية كذلؾ عندما يجده ال  لكتركنيعمى الدليؿ اإل

 يتسؽ منطقيا مع ظركؼ الكاقعة كمبلبساتيا كلك لـ تكف في الدعكل أدلة سكاه.

                                                           

1  - Marylou GARCIAS et Max CHOUZIER, "La preuve informatiques : Quelles nouveautés 

techniques pour quelles évolutions juridiques", Revue Lexbase, édition affaires n° 280 du 18 Janvier 

2012 , p 3,in ;  http://www.adij.fr/wp-

content/uploads/2012/01/CompteRendu_PreuveInformatique.pdf. consulté le:22/12/2015. 
، عائشة 23راجع كؿ عف: جميؿ عبد الباقي الصغير، أدلة اإلثبات الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثة، مرجع سابؽ، ص  - 2

 .161سابؽ،  ص  بف قارة، مرجع

http://www.adij.fr/wp-content/uploads/2012/01/CompteRendu_PreuveInformatique.pdf.%20consulté
http://www.adij.fr/wp-content/uploads/2012/01/CompteRendu_PreuveInformatique.pdf.%20consulté
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 المطلب الثاي 
 لترووي بالدليل اإلالجزائ   الضوابط الر  تحتم اقرناع القضائ     

تي تترتب عف مبدأ االقتناع القضائي أم مبدأ حرية القاضي الجزائي في إٌف أىـ النتائج ال
كمكازنتيا كفقا لما  لكتركنيتككيف اقتناعو ىك حرية القاضي في تقدير األدلة بما في ذلؾ الدليؿ اإل

جريمة  إثباتفي  لكتركنيعدـ كفاية الدليؿ اإلأك  يمميو عميو كجدانو، لذلؾ فإف تقدير كفاية
فاعميا، أمر تستقؿ بو محكمة المكضكع المعركض عمييا ىذا الدليؿ، كال إلى  سبتيامعمكماتية كن

تخضع في ذلؾ ألية رقابة، إال أنو كمع ذلؾ مقيد بضركرة تأسيس اقتناعو عمى الجـز كاليقيف دكف 
 الترجيح كاالحتماؿ، كأف يككف االقتناع القضائي مبلئما مع مقتضيات العقؿ كالمنطؽ.أك  الظف

)الفرع  استثنائو مف حالة البراءةك  فرعيف، اليقيف القضائيإلى  مى ذلؾ يقسـ المطمبكبناء ع
)الفرع  المنطؽك  مع مقتضيات العقؿ يتبلءـاليقيف بما ك  بمكغ االقتناع القضائي حد الجـزك  األكؿ(
 .الثاني(

ػاضفرعػاألول
ػاضغقغنػاضقضائيػوادتثظائهػسيػحاضظػاضبراءة

بريئا، بالرغـ مف قكة الشككؾ التي تحـك حكلو، طالما أف أف يككف  إنساف يفترض في كؿ
لـ تثبت بعد، كليذا السبب يجب أف يعامؿ المتيـ بأنو برمء، حتى يصدر ضده  ائيةز الجمسؤكليتو 

 حكـ جنائي صحيح مف القضاء المختص. كتعد قرينة البراءة ضمانة ىامة لمحرية الشخصية لكؿ
 .(1)مجني عميو مف المتيـانتقاـ الأك  ، ضد تعسؼ السمطةإنساف

 قرينة البراءة :أوال

يتطمب افتراض البراءة في المتيـ عدـ مطالبتو بتقديـ أم دليؿ عمى براءتو، فمو أف يتخذ 
مكقفا سمبيا تجاه الدعكل القائمة ضده، كعمى النيابة العامة تقديـ الدليؿ عمى ثبكت التيمة 

لة الصادقة التي تفيد في كشؼ الحقيقة سكاء كانت المنسكبة عميو، بؿ عمييا أف تقدـ لممحكمة األد
الحقيقة، كليس االقتصار عمى جمع األدلة قبؿ  إثباتضده فكظيفة النيابة ىي أك  في صالح المتيـ

                                                           

 .190، مرجع سابؽ، ص إيمان محمد عمى الجابري - 1
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، فإذا تكافرت أدلة تفيد صحة االتياـ كاف مف حؽ المتيـ تقديـ ما لديو مف األدلة لدحض (1)التيـ
ذا عجزت النيابة  عف جمع أدلة أخرل ضد المتيـ فإف ىذا األخير ال يمتـز بتقديـ ما تكافر ضده، كا 

 أم دليؿ عمى براءتو، ألف األصؿ فيو ىي البراءة.
 تتضمف قرينة البراءة افتراضا، كىك أف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي بات

الجاني إلى  كىذا الحكـ البات يفترض أنو قد استبعد كؿ فرض لمشؾ في ثبكت الجريمة كنسبتيا
اليقيف القضائي التاـ، إلى  خمط بيف السببية كالكقت الزمني، كىنا يتكصؿ القاضيأك  دكف تسرع

كمما الشؾ فيو أف التكصؿ ليذه النتيجة يتطمب مف القاضي جيدا كبيرا، كىك يعد في غاية 
 .(2)يا بأدلة حقيقيةإثباتالصعكبة، ذلؾ ألف الكقائع كمما تنتسب لمماضي يصعب 

 إجراءاتبتطبيؽ ىذه القاعدة، ألف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو كفؽ  ائيز الجـ القاضي يمتز 
كحكـ مبفو عمى اليقيف الذم ينفي أصؿ القاعدة كىك البراءة، ككمما ثار الشؾ لدل القاعدة تكجب 

 .(3)عميو قاعدة تفسير الشؾ لصالح المتيـ، فإذا ما خالؼ ذلؾ كقضى باإلدانة كاف حكمو باطبل
لدليؿ القانكني لقرينة البراءة ىك أف االتياـ يدعي خبلؼ األصؿ كىك البراءة، فإذا لـ ينجح ا

 ا قاطعا تعيف اإلبقاء عمى األصؿ.إثباتادعائو  إثباتفي 
في قانكف العقكبات، كىي شرعية الجرائـ  (4)تعد قرينة البراءة ركيزة أساسية لمشرعية الدستكرية

الجريمة يجب أف يفسر  إثبات، كؿ شؾ في (5)البراءة لكؿ متيـ كالعقكبات، يتمثؿ في ضماف أصؿ
يا، كبيذا الشؾ يجب أف إثباتلمصمحة المتيـ سكاء أكاف ىذا الشؾ مف أركاف الجريمة أـ مف دليؿ 

. ليذا فإف األحكاـ الصادرة باإلدانة، يجب أف تبنى عمى (6)تطرح أدلة اإلدانة كتتأكد براءة المتيـ
                                                           

 .767، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص أحمد فتحي سرور - 1
 .579ص ، 1989 ، الحكـ الجنائي الصادر باإلدانة، دار الفكر العربي، القاىرة، سعيد عبد المطيف حسن - 2
القاىرة، ة القاضي الجنائي في االقتناع اليقيني كأثره في تسبيب األحكاـ، دار النيضة العربية، حري محمد عيد الغريب، - 3

 .19، ص 2008
 ، سالؼ الذكر.2016مف الدستكر الجزائرم  56المادة  -4
 .251، ص 2001، القانكف الجنائي الدستكرم، دار أشرؼ، القاىرة، أحمد فتحي سرور - 5
 مػػارس سػػنػة 27المػػكافػقػ  1438عاـ لجمػادل الثانػي  28مؤرخ في  07-17قػانكف رقـ مف  2ة المادعميو كىذا ما نصت  -6

كالمػػتػػضػػمف  1966يػػكنػػيػػك سػػنػة   8لػ المػكافؽ 1386صػػفػػر عػاـ  18المػؤرخ في  155-66يػػػعػػدؿ كيػػتػػمـ األمػػر رقـ  2017
"...اف كؿ شخص ، 2017مارس  29 بتاريخ 20لرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد قػػانػػكف إلجراءات الجزائية، الجريدة ا

 "لمصمحة المتيـ... األحكاؿ...أف يفسر الشؾ في كؿ إدانتوما لـ تثبت  برمءيعتبر 
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فيد الجـز كاليقيف، ال مجرد الظف كاالحتماؿ، ككؿ شؾ في أدلة اإلدانة يجعؿ حجج قطعية الثبكت ت
الحكـ بالعقكبة عمى خير أساس، متى كاف الدليؿ الذم ساقو الحكـ قد عكؿ عميو في إدانة المتيـ 

الصادرة باإلدانة ال تبنى إال عمى  ائيةز الجدليبل ضنيا مبنيا عمى مجرد االحتماؿ، غير أف األحكاـ 
تـ بمكجب المادة ك  الثبكت، تفيد الجـز كاليقيف، فإف الحكـ يككف معيبا مستكجبا لبلستئناؼ.حجج 

المػػتػػضػػمف قػػانػػكف  155-66المػتػػمـ كيػػتػػمـ لؤلمػػر رقـ ك  المػػعػػدؿ 07-17قػانكف رقـ مف  6
كمة جنايات محك  استحداث محكمة جنايات ابتدائية 248الجزائية، التي عدلت المادة  جراءاتاإل

استئنافية، مقرىما عمى مستكل المجمس القضائي، تختصاف بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة 
 المخالفات المرتبطة بيا.ك  كذلؾ الجنحك  بالجنايات

أف يتشكؾ القاضي في صحة إسناد  ائيةز الجبناء عمى ىذه النتيجة يكفي في المحاكمة 
ما يطمئف إليو في تقدير إلى  األمر في ذلؾ المتيـ لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجعإلى  التيمة

الدليؿ ما داـ الظاىر مف الحكـ أنو إحاطة بالدعكل عف بصر كبصيرة، كما أف الخطأ القانكني في 
 الحكـ القاضي بالبراءة ال يعيبو. 

ال كثيرا مف المجرميف يفمت مف إلى  الشؾ المؤدماف  تبرئة المتيـ لو ضكابط كمعايير، كا 
كممة الشؾ، كلتفادم ذلؾ كاف لمحكمة المكضكع أف تقضي بالبراءة متى تشككت العقاب بمجرد 

لعدـ كفاية أدلة الثبكت عميو، إال أف ذلؾ مشركط بأف تمتـز أك  المتيـإلى  في صحة إسناد التيمة
بالحقائؽ الثابتة باألكراؽ كأف يشتمؿ حكميا عمى ما يفيد أنيا محصت الدعكل كأحاطت بظركفيا 

كت التي قاـ االتياـ عمييا عف بصر كبصيرة ككازنت بينيا كبيف أدلة النفي فرجحت كبأدلة الثب
أما إذا كاف الدليؿ الذم ساقو الحكـ  ،ثباتداخمتيا الريبة في صحة عناصر اإلأك  دفاع المتيـ

كعكؿ عميو في إدانة المتيـ ىك دليؿ ظني مبني عمى مجرد االحتماؿ كاألحكاـ الصادرة باإلدانة 
 يبنى عمى حجج قطعية الثبكت تفيد الجـز كاليقيف.  يجب أال

يترتب عمى افتراض البراءة في المتيـ كجكب معاممة المتيـ عمى أساس أنو برئ في جميع 
مرحمة أك  التحقيؽأك  سكاء في مرحمة جمع االستدالالت ائيةز الجالمراحؿ التي تمر بيا الدعكل 

  المحاكمة.
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، كمف ثـ فإف مف (1)ة، فإف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتونظرا ألف األصؿ في المتيـ البراء
حقو إذا نسب إليو ارتكاب فعؿ يؤثمو القانكف أف يدفع ىذا االتياـ عف نفسو، كما أف لو مطمؽ 

 الحرية في اختيار كسائؿ دفاعو، كىذا ما عرؼ بحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو. 
ات تكفؿ لممتيـ حقكقو كاممة، كتجعمو تأكيدا لضماف حؽ المتيـ، أحاط االستجكاب بضمان

االستمرار ألسئمة المحقؽ. كال يجكز تحميؼ أك  بمنأل عف التعسؼ، كلممتيـ أف يمتنع عف اإلجابة
ال تكجب بطبلنو، كال يجكز أف يعد السككت داللة عمى إدانة  المتيـ اليميف حيف استجكابو كا 

 جراءاتالكبلـ. كىذا ما تقرر في قانكف اإل معنكيا لحممو عمىأك  المتيـ، بحيث يتـ تعذيبو جسديا
كذلؾ أكصت بو المؤتمرات الدكلية كمنيا المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات  ،(2)ائيةز الج

 .(3)الذم أكصى بأنو ال يجبر المتيـ عمى اإلجابة 1953المنعقد في ركما سنة 

 ثانيا: اليقين القانوني
استداللي غير أك  منو حدسي كاليقيف ببعض األكليات،اليقيف ىك كؿ معرفة ال تقبؿ الشؾ ك 

مكضكعي أك  غيره،إلى  مباشر يتنبأ إليو المرء بعد البرىة، كمنو ذاتي يسمـ بو المرء كال يمكنو نقمو
يفرض نفسو عمى العقكؿ كاليقيف العممي كالعمـ اليقيني ىك الذم ينكشؼ فيو العمـك انكشافا ال 

 .كىـأك  يبقى معو ريب كال غمط
حجج ثابتة كقطعية، عبارة عف حالة إلى  عبارة عف اقتناع مستند اليقيف القانكني فيك أما

كيتـ الكصكؿ إليو عف طريؽ ما تستنتجو كسائؿ اإلدراؾ ، (4)عقبلنية تؤكد كجكد الحقيقةأك  ذىنية
المختمفة لمقاضي مف خبلؿ ما يعرض عميو مف كقائع الدعكل كما ينطبؽ في ذىنو مف تصكرات 

 ت درجة عالية مف التككيد.ذا

                                                           

1
 ، سالؼ الذكر. 07-17قػانكف رقـ مف   2المادة  - 
، 2014 اإلسكندرية، داث، دار المطبكعات الجامعية،فتكح عبد اهلل الشاذلي، قكاعد األمـ المتحدة لتنظيـ قضاء األح - 2

 .77ص 
3  -  Congrès international de droit pénal, 6ème , Rome, 27 septembre- 3 octobre 1953, paragraphe 
105. P 21. 

 .324مرجع سابؽ، ص، رشيدة بوكر -4
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عندما يصؿ القاضي ليذه المرحمة مف اليقيف، فإنو يصبح مقتنعا بالحقيقة، فاليقيف ىك كسيمة 
 بعبارة أخرل فإف االقتناع ثمرة اليقيف، كليس اليقيف ذاتو.أك  االقتناع

كىك  درجة القطع ينشأ ما يسمى باالقتناع اليقيني،إلى  متى تكامؿ اليقيف بأف كصؿ القاضي
 أساس الحقيقة القضائية التي ينشدىا القاضي في حكمو.

يترتب عمى لزـك بمكغ االقتناع باإلدانة درجة اليقيف أنو إذا لـ يدرؾ القاضي ىذه الدرجة مف 
االقتناع كاف مع ذلؾ أف اقتناعو يتأرجح بيف ثبكت التيمة كمسؤكلية المتيـ عنيا كبيف عدـ ثبكتيا كعدـ 

ا، كىذا االقتناع المتأرجح يعني الشؾ في ثبكت التيمة، مما يستكجب عمى القاضي مسؤكلية المتيـ عني
أف يحكـ بالبراءة أخذا بقاعدة أساسية أف األصؿ في اإلنساف البراءة حتى تثبت إدانتو، كما داـ ىذا 

 األخير شرط حيف الحكـ باإلدانة، فبمفيـك المخالفة تستثنى حالة البراءة مف ىذا الشرط.
مستحدثة كالدليؿ أك  اليقيف في أحكاـ اإلدانة شرط عاـ سكاء كانت األدلة تقميدية إٌف شرط

، كتكمف العمة مف كراء ىذا القيد في أف الحكـ بإدانة شخص أمر جد خطير، يترتب لكتركنياإل
 .(1)مالو، بؿ قد يككف حقو في الحياةأك  شرفوأك  عميو آثار جسيمة، كيمكف أف يناؿ مف حريتو

ألصؿ في اإلنساف البراءة، فإنو يجب إلدانتو أف يقـك الدليؿ القاطع عمى ارتكابو إذا كاف ا
مستحدثة كنسبتيا لممتيـ، أما فيما يتعمؽ الحكـ بالبراءة يكفي أف أك  الجريمة سكاء كانت تقميدية

المتيـ حتى يقضي بالبراءة، كذلؾ إعماال بمبدأ تفسير إلى  يشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة
 ؾ لمصمحة المتيـ.الش

ػاضفرعػاضثاظي
بضوغػاالشتظاعػاضقضائيػحدػاضجزمػواالشتظاعػبطاػغتواءمػطعػطقتضغاتػ

ػاضطقلػواضطظطق
اف الكقت الذم يعكد فيو لقاضي المكضكع تقدير األدلة كمكازنتيا كفقا لما يمميو عميو كجدانو 

تو عمى الجـز كاالقتناع كمف دكف أف يخضع في ذلؾ لمرقابة، إال أنو مقيد بضركرة تأسيس قناع
أف إلى  ، استناداإنساف الكامؿ ال عمى الظف كالترجيح، كذلؾ الستبعاد قرينة البراءة البلصقة بكؿ

                                                           

 في قكانيف مصر، األردف كالككيت"، مجمة الحقكؽ ، "حرية القاضي الجنائي في االقتناعمحمد عمي السالم عياد الحمبي -1
 .376، ص 2007، العدد الثالث، السنة الحادية كالثبلثكف، سبتمبر الككيتية، تصدر عف كمية الحقكؽ، جامعة الككيت
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، كالمطمكب عند  األصؿ في اإلنساف البراءة يمـز القاضي أف يبني اقتناعو عمى سبيؿ اليقيف كالجـز
نما ىك اليقيف الق ضائي الذم يمكف أف يصؿ إليو الكافة االقتناع ليس اليقيف الشخصي فحسب، كا 
األمر ال يختمؼ بالنسبة لمدليؿ ك ، (1)الستقامتو عمى أدلة تحمؿ بذاتيا معالـ قكتيا في اإلقناع

 ، إذ يشترط أف يككف ىك اآلخر يقينيا حتى يمكف الحكـ باإلدانة.لكتركنياإل

 يلكترونبراءة المتيم استنادا عمى الدليل اإل أو  دانةإالجزم ب ال:أو 
ذلؾ عف طريؽ ما تستنتجو كسائؿ اإلدراؾ المختمفة لمقاضي مف خبلؿ ما إلى  يتـ الكصكؿ

ة، كىكذا يستطيع القاضي مف خبلؿ ذلؾ كما ينطبع في ذىنو مف إلكتركنييعرض عميو مف أدلة 
الجرائـ  -تصكرات كاحتماالت بالنسبة إلييا أف يحدد قكتيا االستداللية عمى صدؽ نسبة الجريمة 

 شخص معيف مف عدمو، كبيذا المفيـك يقـك اقتناع القاضي عمى عنصريف:إلى  -كماتيةالمعم

إدانة المتيـ عمى سبيؿ إلى  شخصي يمخص في ارتياح ضمير القاضي كاطمئناف نفسو -
: المعرفة الحسية، التي تدركيا الحكاس، كالمعرفة العقمية إلى  الجـز كاليقيف، باالستناد

عد التحميؿ كاالستنتاج مف خبلؿ الربط بيف ىذه المخرجات التي يتكصؿ إلييا القاضي ب
 .(2)كالمبلبسات التي أحاطت بيا

مكضكعي: يمخص في ارتكاب ىذا االرتياح كاالطمئناف عمى أدلة مف شأنيا أف يفض  -
لذلؾ كفقا لمقتضيات العقؿ كالمنطؽ، بحيث ال يككف عمؿ القاضي ابتداعا لمكقائع 

 .(3)كانتزاعا مف الخياؿ

المتيـ المعمكماتي تتطمب نكعا جديدا مف إلى  لجـز بكقكع الجريمة المعمكماتية كنسبتياإف ا
ائي يمعب دكرا ز المعرفة كىي المعرفة العممية لمقاضي باألمكر المعمكماتية السيما كأف القاضي الج

 كنيلكتر التشكيؾ في قيمة الدليؿ اإلإلى  ، كقد يؤدم الجيؿ في بعض األحيافثباتإيجابيا في اإل
كمف ثـ يقضي بالبراءة، السيما أف الشؾ يستفيد منو المتيـ المعمكماتي في مرحمة المحاكمة كىذا 

 إفبلت المجرميف مف تطبيؽ القانكف.إلى  ما يؤدم
                                                           

 .475، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص أحمد فتحي سرور -1
 .181مرجع نفسو، ص  -2
 .180، مرجع سابؽ، ص قارة مصطفىئشة بن عا - 3
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ال يشٌكؿ استثناء عمى سمطتو التقديرية لؤلدلة الخاصة  ثباتلطرؽ اإل ائيز الجأف اتباع القاضي 
يقيف، إلى  ، الذم ىدفو ىك أف تحكؿ الشؾائيز الج ثباتف مجاليا ليس اإل، ألائيةز الجالكقائع غير  إثباتب

ألف االتياـ يتشٌكؿ في صكرة شؾ ليأتي القاضي كيمحص األدلة كيتحرل مف كقائعيا، كفي النياية يتحكؿ 
 يبقى الشؾ الذم يككف لصالح المتيـ. أك  يقيف، فيداف المتيـ،إلى  الشؾ

قتناع، ال يمـز لصحة الحكـ أف يككف الدليؿ الذم يستند إليو عمبل بمبدأ حرية القاضي في اال
القاضي صريحا كمباشرا في الداللة عمى ما يستخمصو منو، بؿ لو أف يكٌكف عقيدتو مف صكرة 

ظيار الحقيقة القانكنية المرتبطة بيا، ثـ يستخمص العناصر المطركحة بطريؽ  صحيحة لمكاقعة كا 
 االستقراء كاالستنتاج العقمي.

 نيا: شروط تكوين القاضي لعقيدتوثا
 يجكز لمقاضي أف يككف عقيدتو كما يشاء كلكف كفقا لعدة شركط كىي:

استيداؼ إظيار الحقيقة كأساس إلقامة الحؽ، كاستخبلص الحقيقة عف طريؽ استقصائي  -
مشركع، يقٌره القانكف، كعدـ التعكيؿ في كشؼ الحقيقة عمى عمـ شخصي ال أصؿ لو في أكراؽ 

 .الدعكل
ائي في االقتناع ال يتخطاه كىك ز يجب أف يككف ىناؾ حد تقؼ عنده حرية القاضي الج -

ائية التي البٌد منيا ز الج جراءاتمشركعية الدليؿ، فالحكـ الصادر باإلدانة يعتمد عمى مجمكعة مف اإل
ع، حتى يتكلد لدل القاضي اليقيف إلصدار الحكـ، بشرط أف يتـ الحصكؿ عمى ىذه األدلة بطريؽ مشرك 

بطبلف الحكـ لمخالفتيا النصكص القانكنية. إلى  فإذا شاب ىذه األدلة أثر عيكب إجرائية، فسيؤدم ذلؾ
ائية، فنص عمى ذلؾ ز بذلؾ أراد المشرع حماية الحقكؽ كالحريات التي يتمتع بيا أطراؼ الخصكمة الج

ذا أقمنا الدليؿ عمى حساب التشريع، كال يمكف المحافظة عمى كرامة اإلنساف كالدفاع عنو إك  في الدستكر
حريتو، ألف ذلؾ سكؼ يتعارض مع حقكؽ المتيـ ككنو اعتداءن عمى الكياف اإلنساني كمصالحو، كال 

 يمكف المحافظة عمى مشركعية األدلة إال مف خبلؿ احتراـ القانكف كتنفيذه كما ىك.

إلى  صبلما يراه مك  ثباتيممؾ قاضي المكضكع كامؿ الحرية في أف يختار مف طرؽ اإل-
النابعة مف ضميره ككجدانو بمحض إرادتو، فيأخذ ما يطمئف إليو  ثباتكشؼ الحقيقة، ليزف قكة اإل
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كيطرح ما ال يطمئف إليو، كىك في كؿ ذلؾ ال يسأؿ لماذا اختار ىذه الكسيمة بالضبط، كال يناقش 
 منطؽ السائغ عقبل.في تقديره ليذه األدلة، كلكنو مف جية أخرل يأتي استنتاجو متكافقا مع حكـ ال

إذا استقرت لدل القاضي فكرة كاضحة مستخمصة مف دليؿ كاضح ليسند منطكؽ الحكـ -
بيا، بحيث يكفي القتناعو يقضي قضاءه باإلدانة أـ بالبراءة، كيجب أف يككف ىذا الدليؿ خاليا مف 

أنكاعو،  الغمكض كال تناقض فيو. إف تحديد طبيعة الدليؿ يتطمب بياف صكره كأشكالو، ثـ عرض
 كذلؾ لضركرة إدراج الدليؿ في الحكـ. 

كجكب ذكر الدليؿ بالحكـ بشكؿ كاؼو ككاضح كليس باالكتفاء باإلشارة المكجزة إليو بؿ  -
، كيبنى مدل تأييده لمكقائع التي اقتنعت المحكمة بيا.   يجب سرد مضمكنو بأسمكب كاؼو

تساقطة ال شيء فييا، كال يمكف التناقض الذم يعيب الحكـ ىك أف تككف األسباب متيدمة م
أف يعد قكاما لمنطكؽ الحكـ. فالتناقض في أسباب الحكـ الذم يترتب عميو اعتباره غير مسبب ىك 
الذم تتماحى بو األسباب بحيث ال يبقى بعدىا ما يمكف حمؿ الحكـ عميو، لو كجياف أحدىما: يقع 

ساس قضت المحكمة، فيصبح كأنو في أسباب الحكـ نفسو بحيث ال يمكف معو أف يفيـ عمى أم أ
خاؿ مف األسباب كيجكز نقضو كمف ثـ إبطالو، أما التناقض بيف أسباب حكـ تمييدم صادر في 
الدعكل، كأسباب حكـ آخر قطعي فييا، فبل يصح التحدم بو. أما اآلخر: صدكر الحكـ عمى 

ائيا فاصبل في خبلؼ حكـ سابؽ كلكف يشترط في ىذه الحالة أف يككف الحكـ السابؽ حكما ني
المكضكع المتنازع فيو بيف الطرفيف، مثاؿ التعارض بيف األدلة ىك عدـ التعرض لمخبلؼ بيف 
الدليميف القكلي كالفني، مما يزيؿ التعارض بينيما، فإٌف الحكـ يككف قاصرا قصكرا يعيبو، كمف 

ير مناسبة صكر التناقض أيضا، تخاذؿ األسباب التي تعيب الحكـ بحيث تككف داللة بعضيا غ
مع داللة بعضيا البعض، فيك تناقض غير ظاىر، كيبلحظ أيضا أف التناقض في التدليؿ في 
الحكـ يختمؼ عف التدليؿ الكىمي المسبب لبطبلف الحكـ، كىك عبارة عف أدلة ال مصدر ليا في 
 أكراؽ الدعكل التي أثبتت في الحكـ، كبيذا الشكؿ ال يمكف االعتداد بو كدليؿ استندت إليو

متيـ لـ يصدر إلى  يذكر اعتراؼأك  المحكمة بعكس الحقيقة، كأف يسند الحكـ أقكاؿ شاىد لـ يقميا
 منو، كالخطأ في اإلسناد الذم يعيب الحكـ، ىك الذم يؤثر في عقيدة القاضي الذم خمص إلييا.
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 المبحث الثاني
  لكترونيتقييم الدليل اإل  

أف تككف غير قابمة لمشؾ  األنترنت عمكماتية ك يشترط في األدلة المستخرجة مف البيئة الم
افتراض عكسيا إال أك  حتى يمكف الحكـ بمكجبيا باإلدانة، ذلؾ أنو ال مجاؿ لدحض قرينة البراءة

 حد الجـز كاليقيف.إلى  عندما يصؿ اقتناع القاضي
ة يثير العديد مف المشكبلت تتعمؽ بطبيعتو التككينية مف جي لكتركنيخاصة أف الدليؿ اإل

الحصكؿ عميو مف جية أخرل كىذه المشكبلت تعكد عميو بالسمب، حيث تضعؼ مف  إجراءاتكب
 ائي. ز الج ثباتقيمتو في مجاؿ اإل

ة أكثر بإخضاعيا لمتقييـ الفني بالكسائؿ الفنية مف طبيعة ىذا لكتركنييتحقؽ اليقيف لؤلدلة اإل
المتبعة في الحصكؿ عميو مف  جراءاتالدليؿ تمكف مف فحصو لمتأكد مف سبلمتو ككذا صحة اإل

جراءاتلقكاعد ك  لكتركنيأجؿ تفادم تمؾ العيكب التي قد تشكبو، فمثمما يخضع الدليؿ اإل معينة  ا 
تحكـ طرؽ الحصكؿ عميو فإنو يخضع لقكاعد أخرل لمحكـ عمى قيمتو التدليمية مف الناحية العممية 

 .(1)كذلؾ راجع لمطبيعة الفنية ليذا الدليؿ
أىـ المشكبلت التي قد تؤثر إلى  مف خبلؿ التعرض لكتركنيتقييـ الدليؿ اإلستككف دراسة 

 )المطمب الثاني(. الكطني اتجاه ىذه المشكبلتك  المكقؼ الدكليك  ،)المطمب األكؿ(عمى قيمتو

 المطلب األول
 لترووي تؤثو على تقييم الدليل اإل  الت الر اشتاإل

رة تنقؿ كتشغؿ المعمكمات كالبيانات مف اف العالـ مزدحـ بشبكات اتصاالت دقيقة كمتطك 
مناطؽ متباعدة باستخداـ تقنيات ال تكفؿ ليا أمنا كامبل، كيتاح في ظميا التبلعب عبر الحدكد 

الشركات أضرارا أك  المخزنة، مما قد يسبب لبعض الدكؿ، األفرادأك  بتمؾ المعطيات المنقكلة
الجرائـ المعمكماتية أمرا محتما، خاصة أف  التعاكف الدكلي كاسع المدل في مكافحة فادحة، يغدك

                                                           

عماف،  ، إجراءات التحرم كالتحقيؽ في جرائـ الحاسكب كاألنترنت، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،خالد عباد الحمبي -1
 .249، ص 2011
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مرتكبييا، قد تقؿ إلى  كقكعيا كنسبتيا إثباتالذم يمكف استخبلصو مف أجؿ  لكتركنيالدليؿ اإل
جرائية عديدة.  قيمتو إلشكاالت مكضكعية كا 

رغـ ضركرة ىذا التعاكف كالمناداة بو، إال أنو ثمة صعكبات كمعكقات تقؼ دكف تحققو 
 مناؿ.كتجعمو صعب ال

، مف خبلؿ ىذا المطمب سكؼ يحاكؿ إبراز أىـ ىذه المعكقات في الفرعيف التالييف 
 اإلشكاالت المكضكعية)الفرع األكؿ( كاإلشكاالت اإلجرائية )الفرع الثاني(

ػاضفرعػاألول
ػضضدضغلػاإلضصتروظيػاإلذصاالتػاضطوضورغظ

يزيائية التي يتككف منيا ىذا غالبا ما تتعمؽ بطبيعة الدليؿ ذاتو، كذلؾ بسبب الخصائص الف 
 الدليؿ.

 الموضوعية اإلشكاالتىم أ: أوال
دليؿ غير مرئي عبارة عف سجؿ  لكتركنيإف الدليؿ اإل التعدي عمى الخصوصية: -أ 

كيركمغناطيسي مخزف في نظاـ حاسكبي في شكؿ ثنائي كبطريقة غير منظمة، فعمى سبيؿ المثاؿ 
ختمفة فيما بينيا كالتي لف تككف كميا ذات صمة تتضمف األقراص الصمبة مزيجا بيف بيانات م

بالمسألة المطركحة، بمعنى أف ىناؾ اختبلطا بيف الممفات البريئة مع تمؾ المجرمة التي تعد 
 .(1)التعدم عمى الخصكصيةإلى  مما يؤدم لكتركنيمكضكعا لمدليؿ اإل

ى رجاؿ العدالة : ينتج عف الجرائـ التقميدية آثار مادية تسيؿ عمغياب اآلثار المادية -ب 
فييا  لكتركنييا بعكس الجرائـ المعمكماتية حيث يككف ذلؾ في منتيى الصعكبة، بؿ الدليؿ اإلإثبات

ة مككنة مف سمسمة طكيمة مف األصفار، ال تفصح عف شخصية معينة، إلكتركنيعبارة عف نبضات 
تصاؿ دكف كشؼ حيث تسمح لمستخدمييا اال األنترنت كىذه المشكمة تظير بصفة جمية مع شبكة 

مجيكلة المصدر، فضبل عف ذلؾ غالبا ما  لكتركنيعف أسمائيـ الحقيقية كإرساؿ رسائؿ البريد اإل
مشفرا، كما يمكف تعديمو كالتبلعب فيو، مما يقطع الصمة بيف المجـر  لكتركنييككف الدليؿ اإل
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لتحرم كالتحقيؽ كجريمتو، كتحكؿ دكف كشؼ شخصيتو، كبذلؾ يشكؿ ىذا الدليؿ عائقا أماـ رجاؿ ا
 المادم لمجرائـ. ثباتخاصة أنيـ اعتادكا عمى اإل

عبر شبكات  لكتركني: ينتقؿ الدليؿ اإلوضبطو لكترونيصعوبة تعقب الدليل اإل  -ج 
البيانات في الخارج بكاسطة أك  االتصاؿ بسرعة ديناميكية فائقة بمعنى إمكانية تخزيف المعمكمات

ة كضبطيا، ألنو يستمـز لكتركنيعكبة تعقب األدلة اإلشبكة االتصاؿ عف بعد كيترتب عمى ذلؾ ص
جزء منيا، مثؿ معاينة مكاقع أك  القياـ بأعماؿ إجرائية خارج حدكد الدكلة حيث ارتكبت الجريمة

المخالفة، تفتيش نظـ الحاسب اآللي، ضبط األقراص الصمة التي تحتكم عمى مكاد غير  األنترنت 
كمو يصطدـ بمشاكؿ الحدكد كالكاليات القضائية، كيرجع  مشركعة كالصكر اإلباحية مثبل، كىذا

تمثؿ مساسا بسيادة الدكلة التي عبر مف خبلليا نشاط  جراءاتأف ىذه اإلإلى  السبب في ذلؾ
حيث قد تكجد أدلة الجريمة، كىك ما ترفضو الغالبية مف أك  المجـر كىك في طريقو لميدؼ،

 .(1)الدكؿ

القضائية الدكلية التي تعد مف أىـ صكر المساعدات  ذلؾ مشكمة طمبات اإلنابةإلى  اضؼ
بالطرؽ الدبمكماسية كىذا بالطبع يجعميا تتسـ بالبطء  ائي أف تسمـز القضائية الدكلية في المجاؿ الج

كما تتميز بو مف سرعة، كىك األمر الذم انعكس  األنترنت كالتعقيد، كالذم يتعارض مع طبيعة 
ماتية. كذلؾ مف الصعكبات الكبيرة في مجاؿ المساعدات القضائية في الجرائـ المعمك  ثباتأدلة اإل

الدكلية المتبادلة التباطؤ في الرد، حيث أف الدكلة متمقية الطمب غالبا ما تككف متباطئة في الرد 
الفكارؽ في أك  نتيجة الصعكبات المغكيةأك  عمى الطمب سكاء بسب نقص المكظفيف المدربيف

تجابة كغيرىا مف األسباب . فكـ ىك محبط شطب قضية لعدـ تمبية التي تعقد االس جراءاتاإل
 .(2)طمب بسيط في الكقت المناسب
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مف الكمبيكتر في شكؿ نسخة كليس  لكتركني: يستخرج الدليؿ اإلمدى االعتداد بالنسخ -د 
مستكل إلى  ليا طابع افتراضي ال يرتقي لكتركنيأصؿ، حيث أف األصالة في ىذا الدليؿ اإل

الدليؿ المادم، فيذا األخير يعبر عف كضعية مادية مممكسة، كما ىك الشأف في األصالة في 
عبارة عف تعداد غير محدكد  لكتركنيبصمة األصبع، في حيف أف الدليؿ اإلأك  الكرؽ المكتكب

( فالصكرة مثبل في العالـ الرقمي ليس ليا ذلؾ 1-0ألرقاـ ثنائية مكحدة في الصفر كالكاحد )
نما ىي مجمكعة مف األرقاـ التي ترجع الكجكد المادم كما أصؿ كاحد إلى  في الشكؿ الكرقي، كا 

ىك الرقـ الثنائي المشار إليو، فكؿ شيء في العالـ الرقمي يتككف مف الصفر كالكاحد، كىما في 
 تككينيما الحقيقي عبارة عف نبضات متكاصمة اإليقاع تستمد حيكيتيا كتفاعميا مف الطاقة.

بنظرة متأنية لؤلنظمة القانكنية  :(1)لمنشاط اإلجرامي المعموماتي عدم وجود نموذج موحد -ق 
القائمة في الكثير مف الدكلة لمكاجية الجرائـ المعمكماتية، عدـ كجكد اتفاؽ عاـ مشترؾ بيف الدكؿ حكؿ 

الكاجب تجريميا، فما يككف مباحا في أحد  األنترنت نماذج إساءة استخداـ نظـ المعمكمات كشبكة 
عدة أسباب كعكامؿ إلى  د يككف مجٌرما كغير مباح في نظاـ آخر. كيمكف إرجاع ذلؾاألنظمة ق

كىذا الخمؿ ينجـ عنو أشكاؿ  كاختبلؼ البيئات كالعادات كالتقاليد كالديانات كالثقافات مف مجتمع آلخر،
فيك أخرل مثؿ عدـ كجكد التجريـ المزدكج كالذم يعد مف أىـ الشركط الخاصة بنظاـ تسميـ المجرميف 

منصكص عميو في أغمب التشريعات الكطنية كالصككؾ الدكلية المعنية بتسميـ المجرميف، كبالرغـ مف 
انو قد يككف عقبة أماـ التعاكف الدكلي في مجاؿ تسميـ المجرميف بالنسبة لمجرائـ  إالأىميتو، 

ية لدل الدكلة أنو مف الصعكبة تحديد فيما إذا كانت النصكص التقميدإلى  المعمكماتية، باإلضافة
ال، األمر الذم يعكؽ أك األنترنت المطمكب منيا التسميـ يمكف أف تنطبؽ عمى الجرائـ المتعمقة بشبكة 

تطبيؽ االتفاقيات الدكلية في مجاؿ تسميـ المجرميف، كيحكؿ بالتالي دكف جمع األدلة كمحاكمة مرتكبي 
يكثر سمبا عمى ( 2)شريعية مف مجتمع آلخر. بالتالي اختبلؼ السياسة التاألنترنت الجرائـ المتعمقة ب

  يا.إثباتالجانب اإلجرائي، فعدـ كجكد نمكذج مكحد لمجريمة المعمكماتية يؤثر كذلؾ عمى دليؿ 
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ف طرؽ التحرم كالتحقيؽ كالمحاكمة التي إ :تنوع واختالف النظم القانونية اإلجرائية -ك 
قد ال يسمح بإجرائيا، أك  ائدة في دكلة أخرلتثبت فائدتيا كفاعميتيا في دكلة ما قد تككف عديمة الف

ة، كالتسميـ المراقب، كالعمميات المستترة، كغيرىا مف لكتركنيكما ىك الحاؿ بالنسبة لممراقبة اإل
التحقيؽ أنيا قانكنية أك  ، فإذا ما اعتبرت طريقة ما مف طرؽ جمع االستدالالتةالشبيي جراءاتاإل

ة غير مشركعة في دكلة أخرل، كبالتالي فإف الدكلة األكلى في دكلة معينة، قد تككف ذات الطريق
سكؼ تشعر بخيبة أمؿ لعدـ قدرة سمطات إنقاذ القانكف في الدكلة األخرل عمى استخداـ ما تعتبره 

أف السمطات القضائية لدل الدكلة الثانية قد ال تسمح باستخداـ إلى  ىي أنو أداة فٌعالة، باإلضافة
ف كاف ىذا  جرل جمعو إثباتأم دليؿ  بطرؽ ترم ىذه الدكلة أنيا طرؽ غير مشركعة، حتى كا 

 .(1)الدليؿ تـ الحصكؿ عميو في اختصاص قضائي كبشكؿ مشركع

: أىـ األىداؼ المرجكة في مجاؿ الجريمة نقص قنوات اتصالأو  عدم وجود -ز 
زاما أف كالمجرميف، الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات المتعمقة بيـ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كاف ل

يككف ىناؾ نظاـ اتصاؿ يسمح لمجيات القائمة عمى التحقيؽ باالتصاؿ بجيات أجنبية لجمع أدلة 
معمكمات ميمة، فعدـ كجكد مثؿ ىذا النظاـ يعني عدـ القدرة عمى جمع األدلة أك  معينة

 كالمعمكمات العممية التي غالبا ما تككف مفيدة في التصدم لجرائـ معينة كلمجرميف معينيف. 

 الموضوعية شكاالتاإلالحمول لمواجية ثانيا: 

السالفة الذكر عقبة أماـ القاضي حيف قيامو بتقييـ الدليؿ  اإلشكاالتحتى ال تبقى 
 ، كبالتالي تككيف اقتناعو، كاف ال بد مف إيجاد حمكؿ بشأنيا في سبيؿ إرساء العدالة. لكتركنياإل

يحتـ كككاجب قضائي عميو االستعانة في إف نقص الثقافة المعمكماتية لمقاضي الجزائي قد  -أ 
ىذه المسائؿ بكسائؿ الخبرة كنيج ليس مف أجؿ استقاء الدليؿ فحسب، بؿ لبحث مصداقيتو في 

 مجاؿ المعالجة اآللية لممعمكمات كتحقيؽ اليقينية ليذا الدليؿ.
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ؿ الخبرة في مجاؿ التعامؿ مع أم ظاىرة فنية، السيما في مجاإلى  غالبا ما يتـ المجكء
فيي تؤدم دكر ال يستياف بو إزاء نقص معرفة رجاؿ القانكف ، األنترنتتكنكلكجيا المعمكمات ك 

 لمجكانب التقنية في الجرائـ المعمكماتية.
مف التبديؿ كالتغيير كذلؾ في حالة عدـ الحصكؿ عمى  لكتركنيلمتأكد مف سبلمة الدليؿ اإل 

 يذكر منيا:النسخة األصمية يستعمؿ الخبير التقني عدة أنظمة 

ة المخزكنة في البيئة االفتراضية لكتركنياستعماؿ الدليؿ المحايد: كىك نكع مف األدلة اإل -
المقصكد  لكتركنيال عبلقة لو بمكضكع الجريمة، كلكنو يساعد في التأكد في مدل سبلمة الدليؿ اإل

 مف حيث عدـ حصكؿ أم تعديؿ عميو في النظاـ الكمبيكترم.

المقدـ لمقضاء  لكتركني: يتـ مف خبللو مقارنة الدليؿ اإللكتركنيالتحميؿ التناظرم اإل -
ة، كمف ثـ يتـ التأكد مف مدل حصكؿ عبث في النسخة لكتركنيباألصؿ المدرج باآللة اإل

المستخرجة أـ ال، كيستعاف في ذلؾ باستخداـ عمـ الكمبيكتر الذم يمعب ميما في تقديـ المعمكمات 
، كىذا العمـ يستعاف بو أيضا في لكتركنيكف ككجكد الدليؿ اإلالفنية التي تساىـ في فيـ مضم

 .(1)كشؼ مدل التبلعب بمضمكف ىذا الدليؿ

اختبارات ككسيمة لمتأكد مف إلى  الفنية جراءاتكما أف األمر يحتـ إخضاع مجمكعة اإل
مجمكعة ، كيتبع في ذلؾ إثباتسبلمتيا مف حيث إنتاجيا لدليؿ تتكافر فيو المصداقية لقبكلو كدليؿ 

 مف الخطكات أىميا:
إخضاع األداة المستخدمة لعدة تجارب لمتأكد مف دقتيا في إعطاء النتائج كيككف ذلؾ بإتباع  -

اختباريف أساسييف يتـ التأكد مف خبلليما أف األداة المستخدمة عرضت كؿ المعطيات المتعمقة 
ىك ما قد يعطي لمنتائج كفي الكقت ذاتو لـ يضؼ إلييا أم بياف جديد، ك  لكتركنيبالدليؿ اإل

 المتقدمة مصداقية في التدليؿ عمى الكقائع، كيتمثؿ ىذاف االختباراف في: 
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اختبار السمبيات الزائفة كمفادىا أف تخضع األداة المستخدمة في الحصكؿ عمى دليؿ  -
فاؿ ، كأنو لـ يتـ إغلكتركنياإلالختبار يبيف مدل قدرتيا عمى عرض كافة البيانات المتعمقة بالدليؿ 

 معطيات ميمة عنو.

اختبار اإليجابيات الزائفة كمفاده إخضاع األدلة المستخدمة في الحصكؿ عمى الدليؿ  -
 .(1)الختبار يمكف مف التأكد مف أف ىذه األداة ال تعرض معطيات إضافية جديدة لكتركنياإل

حجـ إلى  أف ىذه الخبرة تشكؿ عبئا ثقيبل عمى العدالة الجنائية بالنظرإلى  تجدر اإلشارة
ف كاف اإلنفاؽ لكتركنيكمقدار المصاريؼ التي يتـ إنفاقيا في سبيؿ الحصكؿ عمى الدليؿ اإل ، كا 

غير أف اإلشكاؿ ( 2)بنظاـ التنقيبيأك  يتفاكت حسب ما إذا كانت الدكلة تأخذ بالنظاـ اإلتيامي
نما ينحصر في طبيعة الدليؿ  األساسي ال يتعمؽ بطبيعة النظاـ اإلجرائي المتبع في كؿ دكلة، كا 

و مف تكاليؼ باىظة، خاصة أماـ غياب منظمات متخصصة إثباتكما يتطمب  لكتركنياإل
شركات أجنبية في إلى  كالجامعات كالمعاىد السيما في الدكؿ العربية، حيث يتطمب األمر المجكء

 ات. الخارج مما يجعؿ التكاليؼ تخضع لمسعر العالمي المقرر في المكائح المالية لتمؾ المنظم

البحث في مكضكع األصالة عمى المستكل القانكني جعؿ المشرع المقارف يعتمد  إفٌ  -ب 
في الكاليات المتحدة اإلثبات األمريكي ، كقد تضمف قانكف لكتركنيمنطؽ افتراض أصالة الدليؿ اإل

 1984البريطاني لسنة  ثباتكقانكف البكليس كاإل 3بند  1001األمريكية نصا صريحا في القاعدة 
ة أف تككف البيانات دقيقة كناتجة عف الحاسكب بصكرة سميمة لكتركنيتتحقؽ بتقنية األدلة اإل حتى

أك  باعتباره مستندا أصميا ما داـ أف البيانات مطبكعة لكتركنيحيث يسمح استثناء بقبكؿ الدليؿ اإل
 ؽ.مسجمة عمى دعامات أخرل كمقركءة لمعيف المجردة كتعبر عف البيانات األصمية بشكؿ دقي

يقتضي تكحيد ىذه أما فيما يتعمؽ بعدـ كجكد نمكذج مكحد لمنشاط اإلجرامي فإف األمر  -ج 
كالستحالة ىذا األمر فإنو ال مناص مف البحث عف كسيمة أخرل تساعد عمى إيجاد  ،النظـ القانكنية

تعاكف دكلي يتفؽ مع طبيعة ىذا النكع المستحدث مف الجرائـ كيخفؼ مف غمك الفكارؽ بيف 
ة العقابية الداخمة، كتتمثؿ ىذه الكسيمة في تحديث التشريعات المحمية المعنية بالجرائـ األنظم

                                                           

 .226، مرجع سابؽ، ص سعيداني نعيم - 1
 .987، الجرائـ الناشئة عف استخداـ األنترنت، مرجع سابؽ، ص عمر محمد أبو بكر بن يونس - 2
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براـ اتفاقيات خاصة يراعي فييا ىذا النكع مف الجرائـ  .المعمكماتية كا 

بالنسبة لتنكع كاختبلؼ النظـ القانكنية اإلجرائية، فالصككؾ الدكلية الصادرة عف األمـ  -د 
طراؼ فييا عمى السماح باستخداـ بعض تقنيات التحقيؽ الخاصة، المتحدة غالبا ما تشجع األ

الشيء الذم يخفؼ مف غمك كاختبلؼ النظـ القانكنية كاإلجرائية كيفتح المجاؿ أماـ تعاكف دكلي 
أما المادة  1مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية 34فٌعاؿ، مثبل المادة 

ة كغيرىا مف أشكاؿ المراقبة لكتركنيالتسميـ المراقب، كالمراقبة اإلإلى  ذا الصددمنيا تشير في ى 20
، كالتي تعتبر مف أىـ التقنيات المستخدمة في التصدم لمجماعات اإلجرامية (2)كالعمميات المستترة

عممياتيا كتجميع إلى  المنظمة المحنكة بسبب األخطار كالصعكبات الكامنة كراء محاكلة الكصكؿ
الدكلية في أك  الستخداميا فيما بعد في المبلحقات القضائية المحمية منيا ثباتعمكمات كأدلة اإلالم

 دكؿ أطراؼ في سياؽ نظـ المساعدة القانكنية المتبادلة.

عمى سرية حفظ البيانات  29ىذا ما أكدت عميو اتفاقية بكدابست حيث نصت المادة 
ب مف الطرؼ اآلخر الحفظ السريع لممعمكمات المعمكماتية المخزنة كأجازت لكؿ طرؼ أف يطم

ة المكجكدة داخؿ النطاؽ المكاني لذلؾ الطرؼ اآلخر لكتركنيالمخزنة عف طريؽ إحدل الكسائؿ اإل
أك  كالتي ينكم الطرؼ طالب المساعدة أف يقدـ طمبان لممساعدة بشأنيا بغرض القياـ بالتفتيش

 لكشؼ عف البيانات المشار إلييا.اأك  الحصكؿأك  الدخكؿ بأم طريقة مماثمة، كضبط

                                                           

 األمـالمعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة  مة المنظمة عبر الوطنيةالمتحدة لمكافحة الجري األمماتفاقية  -1
، 2002فبراير  05ممضي في  55-02مرسـك رئاسي رقـ صادقت عمييا الجزائر بمكجب  ،2000نكفمبر  15المتحدة يـك 

   .2002فبراير  10بتاريخ  9عدد  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ييا،يتضمف التصديؽ بتحفظ عم
المكافؽ عمييا في  غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية اإلتجارالمتحدة لمكافحة  األمماتفاقية  مف 11المادة  - 2

مارس  05ممضي في  02-94مرسـك تشريعي رقـ ، صادقت عمييا الجزائر بمكجب 1988ديسمبر  20فيينا بتاريخ 
 .1994مارس  06بتاريخ  12عدد  ،الرسمية لمجميكرية الجزائريةمع تحفظ، الجريدة عمييا ، يتضمف المكافقة 1994

 31المتحدة بنيكيكرؾ يـك  لؤلمـ، المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة المتحدة لمكافحة الفساد األمماتفاقية مف  50المادة 
، 2006ابريؿ  19المكافؽ ؿ  1425مف عاـ  128-06رئاسي رقـ   مرسـكصادقت عمييا الجزائر بمكجب ، 2003اكتكبر

 .2006ابريؿ  25بتاريخ  26عدد ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ييا،يتضمف التصديؽ بتحفظ عم
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مف ذات االتفاقية عمى الكشؼ السريع عف البيانات المحفكظة حيث  30أضافت المادة 
نصت عمى: أنو عند تنفيذ طمب حفظ البيانات المتعمقة بالتجارة غير المشركعة كالمتعمقة باتصاؿ 

شؼ كجكد مؤدم خدمة في فإف الطرؼ المساند إذا اكت 29خاص تطبيقان لما ىك كارد في المادة 
الطرؼ طالب إلى  بمد آخر قد شارؾ في نقؿ ىذا االتصاؿ فإف عميو أف يكشؼ عمى كجو السرعة

المساعدة كمية كافية مف البيانات المتعمقة بالتجارة غير المشركعة حتى يمكف تحديد ىكية مؤدم 
 الخدمة ىذا كالطريؽ الذم تـ االتصاؿ مف خبللو.

البيانات المحفكظة، إلى  المساعدة المتعمقة بالدخكؿإلى  ىذه االتفاقيةمف  31أشارت المادة  
أف يدخؿ بأم طريقة أك  حيث أجازت ألم طرؼ أف يطمب مف أم طرؼ آخر أف يقـك بالتفتيش

يحصؿ بطريقة مماثمة، كأف يكشؼ عف البيانات المحفكظة بكاسطة شبكة أك  مشابية كأف يضبط
لذلؾ الطرؼ كالتي يدخؿ فييا أيضان البيانات المحفكظة كفقان المعمكمات داخؿ النطاؽ المكاني 

إذا كانت ىناؾ  ، كيجب االستجابة لمثؿ ىذا الطمب بأسرع ما يمكف في الحاالت اآلتية:29لممادة 
 ،التعديؿأك  أسباب تدعك لبلعتقاد أف البيانات المعنية عرضة عمى كجو الخصكص لمخاطر الفقد

 تستمـز تعاكنان سريعان. 2التشريعات الكاردة في الفقرة أف الكسائؿ كاالتفاقات ك أك 

مف ذات االتفاقية سمحت بالدخكؿ لمبيانات المخزنة خارج نطاؽ الحدكد بشرط  32أف المادة 
 أف تككف ىذه البيانات متاحة لمجميكر.أك  أف يككف ذلؾ بمكجب اتفاؽ،

ع البيانات في الكقت عمى تعاكف الدكؿ األطراؼ فيما بينيا لجم 33أيضا نصت المادة 
الحقيقي عف التجارة غير المشركعة، كالمرتبطة باتصاالت خاصة عمى أرضيا تتـ بكاسطة شبكة 

كينظـ ىذا التعاكف الشركط  ،ىك منصكص عميو في الفقرة الثانيةمعمكمات، كفي إطار ما 
األقؿ  كيمنح كؿ طرؼ تمؾ المساعدة عمى ،لمنصكص عمييا في القانكف الداخميا جراءاتكاإل

بالنسبة لمجرائـ التي يككف جمع المعمكمات بشأنيا في الكقت الحقيقي متكافر في األمكر المشابية 
 .عمى المستكل المحمي

مف االتفاقية ذاتيا كالتي نصت عمى التعاكف في مجاؿ التقاط  34ىناؾ أيضا المادة 
 .ل شبكات المعمكماتالبيانات المتعمقة بمضمكف االتصاالت النكعية التي تتـ عف طريؽ إحد



 حجيت اندنيم اإلنكتروني في اإلثباث انجنائي   ثانيانباب ان
 

182 

 

يبلحظ مما سبؽ أف اتفاقية بكدابست أكجدت بعض الحمكؿ التي مف شأنيا التغمب عمى 
 .األنترنت مشكمة اختبلؼ النظـ اإلجرائية أماـ التعاكف الدكلي لمكاجية الجرائـ المتعمقة بشبكة 

لبا ما لمحد مف ظاىرة عدـ كجكد قنكات اتصاؿ بيف جيات إنفاذ القانكف فنبلحظ أنو غا
إنشاء قنكات اتصاؿ بيف إلى  التعاكف فيما بينيا كتدعكىاإلى  تشجع الصككؾ الدكلية الدكؿ

سمطاتيا المختصة كككاالتيا كدكائرىا المتخصصة بغية التيسير في الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات 
ريمة المنظمة ، كمف األمثمة عمى ىذه الصككؾ الدكلية اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الج(1)كتبادليا

مف اتفاقية األمـ  48، كالمادة 1988مف اتفاقية  9منيا، كالمادة  27عبر الكطنية في المادة 
مف االتفاقية األكربية بشأف اإلجراـ  27كالبند الثاني مف المادة  ،المتحدة لمكافحة الفساد

ؼ فييا ضركرة األطر مف ذات االتفاقية األكربية كالتي أكجبت عمى الدكؿ ا 35المعمكماتى، كالمادة
ساعة يكميان طكاؿ أياـ األسبكع لكي تؤمف المساعدة المباشرة  24تحديد نقطة اتصاؿ تعمؿ لمدة 

، كىذه لكتركنياستقباؿ األدلة ذات الشكؿ اإلأك  لمتحقيقات المتعمقة بجرائـ البيانات كالشبكات،
 جراءاتبذلؾ، تطبيؽ اإل المساعدة تشمؿ تسييؿ أك، إذا سمحت الممارسات كالقكانيف الداخمية

جمع األدلة - 30، 29حفظ البيانات كفقان لممكاد -إسداء النصيحة الفنية  -التالية بصفة مباشرة؛ 
عطاء المعمكمات ذات الطابع القضائي كتحديد أماكف المشتبو فييـ   .كا 

كما أكجبت ذات المادة عمى الدكؿ األطراؼ ضركرة أف تتمكف نقطة االتصاؿ مف االتصاؿ 
لسريع بنقطة اتصاؿ الطرؼ اآلخر، كأف يعمؿ كؿ طرؼ عمى أف يتكافر لديو األفراد المدربيف ا

 .القادريف عمى تسييؿ عمؿ الشبكة

ألجؿ القضاء عمى مشكمة التجريـ المزدكج كالذم يعد مف أىـ الشركط الخاصة بنظاـ تسميـ  -ق 
جرميف عمى تخفيؼ التطبيؽ المجرميف ركزت االتجاىات كالتطكرات التشريعية الخاصة بتسميـ الم

الصاـر ليذا الشرط، كذلؾ بإدراج أحكاـ عامة في المعاىدات كاالتفاقيات المعنية بتسميـ المجرميف كذلؾ 
بمجرد أك  أفعاؿ مخمة بمقتضي قكانيف الدكلتيف معاأك  إما بسرد األفعاؿ كالتي تتطمب أف تجـر كجرائـ
  .(2)لمستكل معيف مف العقكبة في كؿ دكلةالسماح بالتسميـ ألم سمكؾ يتـ تجريمو كيخضع 

                                                           

 ائية المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات، سالفة الذكر.ز بشأف مشاكؿ اإلجراءات الج 13(R95) توصية المجمس األوربي رقم - 1
 .60مرجع سابؽ، ص"، كد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنتالجي" حسين بن سعيد بن سيف الغافري، - 2
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اف الصعكبات الخاصة بالمساعدات القضائية الدكلية كالتباطؤ في الرد فاف الحاجة  -ك 
طريقة تتسـ بالسرعة تسمـ مف خبلليا طمبات اإلنابة كتعيف سمطة أك  إيجاد كسيمةإلى  ممحة

نظر مثؿ ىذه الطمبات  السماح باالتصاؿ المباشر بيف الجيات المختص فيأك  مركزية مثبل
لنقضي عمى مشكمة البطء كالتعقيد في تسميـ طمبات اإلنابة. كىذا بالفعؿ ما أكصي بو مؤتمر 
األمـ المتحدة الحادم عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية كالذم انعقد في بانككؾ في الفترة مف 

18-25/4/2005
(1)

زية المعنية الضالعة في حيث أكد عمى ضركرة تعزيز فعالية السمطات المرك 
قامة قنكات مباشرة لبلتصاؿ فيما بينيا بغية ضماف تنفيذ  أعماؿ المساعدة القانكنية المتبادلة كا 

مف اتفاقية بكدابست،  27الطمبات في الكقت المناسب، كالشيء نفسو في البند الثاني مف المادة 
ؼ فييا ضركرة تحديد نقطة اؿ األطر مف ذات االتفاقية األكربية كالتي أكجبت عمى الدك  35كالمادة

ساعة يكميان طكاؿ أياـ األسبكع لكي تؤمف المساعدة المباشرة لمتحقيقات  24اتصاؿ تعمؿ لمدة 
عف الجرائـ. كما  لكتركنياالستقباؿ األدلة في الشكؿ اإلأك  المتعمقة بجرائـ البيانات كالشبكات،

تمكف نقطة االتصاؿ مف االتصاؿ السريع أكجبت المادة ذاتيا عمى الدكؿ األطراؼ ضركرة أف ت
بنقطة اتصاؿ الطرؼ اآلخر. كأف يعمؿ كؿ طرؼ عمى أف يتكافر لديو األفراد المدربيف القادريف 

 .عمى تسييؿ عمؿ الشبكة

أما بالنسبة لمرد عمى طمبات التماس المساعدة فإنو مف الضركرة بمكاف االستجابة الفكرية 
ؿ ذلؾ تنص غالبية المعاىدات كاالتفاقيات الخاصة بالمساعدات كالسريعة عمى ىذه الطمبات، ألج

القضائية المتبادلة عمى ضركرة االستجابة الفكرية كالسريعة عمى طمبات التماس المساعدة. كىذا ما 
مف اتفاقية بكدابست حيث نصت عمى أنو يمكف لكؿ  25أكدت عميو الفقرة الثالثة مف المادة 

لبلتصاالت المتعمقة بيا عف طريؽ كسائؿ أك  يكجو طمبان لممعاكنة طرؼ، في الحاالت الطارئة أف
عمى أف تستكفي ىذه الكسائؿ الشركط الكافية  لكتركنيالبريد اإلأك  االتصاؿ السريعة مثؿ الفاكس

المتعمقة باألمف كصحتيا مع تأكيد رسمي الحؽ إذا اقتضت الدكلة المطمكب منيا المساعدة في 
 كافقة عمى ىذا الطمب كالرد عميو عف طريؽ إحدل كسائؿ االتصاؿ السريعة.ذلؾ. كتقـك الدكلة بالم

                                                           

1  - Congrès des nations Unies , 11
ème

 , pour la prévention du crime et la justice pénale, 18 – 25 Avril 

2005, Bangkok (Thaïlande),in ; www.11uncongress.org. Consulté le :04/02/2012. 

http://www.11uncongress.org/
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ػاضفرعػاضثاظي
ػضصتروظياإلذصاالتػاإلجرائغظػضضدضغلػاإل

 جراءاتيتـ الحصكؿ عميو بإتباع جممة مف اإل لكتركنيسبؽ الحديث عمى أف الدليؿ اإل
طبيعة التككينية لمدليؿ الفنية كالتي مف الممكف أف يعترييا الكثير مف اإلشكاالت نظرا لم

 .لكتركنياإل

 اإلجرائية اإلشكاالتىم أ: أوال
: الجرائـ المعمكماتية مف أكبر الجرائـ التي مشكمة االختصاص في الجرائم المعموماتية -أ 

تثير مسألة االختصاص عمى المستكل الدكلي كال تكجد أم مشكمة بالنسبة لبلختصاص عمى 
، أما عمى (1)المعايير المحددة قانكنا لذلؾإلى  الرجكعالمحمى حيث يتـ أك  المستكل الكطني

المستكل الدكلي اف اختبلؼ التشريعات كالنظـ القانكنية كالتي قد ينجـ عنيا تنازع في االختصاص 
بيف الدكؿ بالنسبة لمجرائـ المعمكماتية التي تتميز بككنيا عابرة لمحدكد. فقد يحدث أف ترتكب 

ائي ز مف قبؿ أجنبي، فينا تككف الجريمة خاضعة لبلختصاص الج الجريمة في إقميـ دكلة معينة
مبدأ اإلقميمية، كتخضع كذلؾ الختصاص الدكلة الثانية عمى أساس مبدأ إلى  لمدكلة األكلى استنادا

االختصاص الشخصي في جانبيو، كقد تككف ىذه الجريمة مف الجرائـ التي تيدد أمف كسبلمة دكلة 
. كما تثار فكرة تنازع االختصاص (2)مبدأ العينيةإلى  صيا استنادافتدخؿ عندئذ في اختصا أخرل

القضائي في حالة تأسيس االختصاص عمى مبدأ اإلقميمية، كما لك قاـ الجاني ببث الصكر 
عمييا في دكلة أخرل، ففي ىذه  االطبلعالخميعة ذات الطابع اإلباحي مف إقميـ دكلة معينة كتـ 

 بدأ اإلقميمية لكؿ دكلة مف الدكؿ التي مستيا الجريمة.الحالة يثبت االختصاص كفقا لم
: إف الطبيعة الخاصة لمدليؿ مشكمة الخبرة والتدريب في الجرائم المعموماتية -ب 

في مجاؿ الجريمة المعمكماتية انعكس عمى عمؿ الجيات المكمفة بالتحقيؽ كالمحاكمة  لكتركنياإل
ثباتحيث يتطمب الكشؼ عف ىذه الجرائـ ك  خاصة تتعمؽ باكتسابيـ ميارات  استراتيجياتيا إتباع ا 

 خاصة عمى نحك يساعدىـ عمى مكاجية تقنيات الحاسب اآللي كشبكاتو.
                                                           

 ىذه المعايير الثبلثة ىي مكاف القبض عمى المتيـ، مكاف كقكع الجريمة أك محؿ إقامة المتيـ. - 1
 .73ص  ،، مرجع سابؽلمجرائـ المتعمقة باألنترنت  ، الجكانب اإلجرائيةجميل عبد الباقي الصغير -2



 حجيت اندنيم اإلنكتروني في اإلثباث انجنائي   ثانيانباب ان
 

185 

 

المتصكر أف تجد الجيات المكمفة بالقبض كالتحقيؽ نفسيا غير قادرة عمى التعامؿ  نو مفأ
ا ما تفشؿ جيات التقميدية مع ىذه النكعية مف الجرائـ، فكثير  جراءاتبالكسائؿ االستداللية كاإل

بإىماؿ، أك  ة، بؿ إف المحقؽ نفسو قد يدمر الدليؿ بخطأ منولكتركنيالتحقيؽ في جمع األدلة اإل
بحيث تتعقد التقنيات المرتبطة بارتكاب تمؾ الجرائـ لذا يجب استخداـ تقنيات تحقيؽ جديدة لتحديد 

تعانة بكسائؿ جديدة لضبط نكعية الجريمة المرتكبة كشخصية مرتكبييا ككيفية ارتكابيا مع االس
 . (1)الجاني كالحصكؿ عمى أدلة إدانتو

في تطكير العمؿ مف خبلؿ تطبيؽ ما  إيجابيف بعض الدكؿ ال ترل في التدريب دكر إ
تعممو المتدربكف في الدكرات التدريبية كما اكتسبكه مف خبرات. كمف الصعكبات أيضا كالتي قد 

ؽ بالفكارؽ الفردية بيف المتدربيف كتأثيرىا عمى عممية تيدد التعاكف في مجاؿ التدريب ما يتعم
االكتساب لمميارات المستيدفة بقكة تامة كمتكافئة لدم مختمؼ األفراد المتدربيف، السيما في مجاؿ 
تكنكلكجيا المعمكمات كشبكات االتصاؿ حيث أنو يكجد بعض األشخاص ممف ال يعي في ىذا 

آخريف عمى درجة كبيرة مف المعرفة كالثقافة في ىذا المجاؿ شيء، كعمى النظير يكجد أشخاص 
 .(2)المجاؿ

عبء ال طائؿ أك  الدكرة التدريبية عمى أنيا مرحمة تدريبيةإلى  أف نظرة المتدربإلى  إضافة
  منو تيدد العممية التدريبية برمتيا كبالطبع نسؼ التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ.

لعممية التدريبية ما يتعمؽ بالمبلمح العامة المميزة أيضا مف الصعكبات التي قد تؤثر عمى ا
لمبيئة التدريبية كعدـ قدرتيا عمى تمثيؿ الكاقع العممي لبيئة العمؿ الطبيعية تمثيبل تاما كمتقنا، مف 

جراءاتحيث ما يدكر بيا مف كقائع كمبلبسات ك  ، كما يتـ فييا مف نشاطات ال تبمغ حد التطابؽ ا 
 ؤدييا المتدربكف في بيئة العمؿ الطبيعية.مع طبيعة المياـ التي سي

 ثانيا: الحمول لمواجية اإلشكاالت اإلجرائية
 إبراـ اتفاقياتإلى  ثمة حاجة ممحة ،بالنسبة لمشكمة االختصاص في الجرائـ المعمكماتية      

                                                           

1  -  Sassi BEN HALIMA, op.cit, p 610. 

 .56مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، عيد بن سيف الغافريحسين بن س  - 2
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يتـ فييا تكحيد كجيات النظر فيما يتعمؽ بقكاعد االختصاص  -جماعية أكثنائية  -دكلية 
تحديث القكانيف الجنائية إلى  باإلضافة( 1)خاصة بالنسبة لمجرائـ المعمكماتية القضائي

التطكر الكبير التي تشيده تكنكلكجيا المعمكمات تناسب المكضكعية منيا كاإلجرائية بما ي
 كاالتصاالت.

أما فيما يتعمؽ بالصعكبات المتعمقة بمجاؿ التدريب مف اجؿ اكتساب الخبرة فإنو يمكف 
ييا بإجراء المزيد مف الحمبلت التكعكية لمتنبيو بمخاطر الجرائـ المعمكماتية كاألضرار التغمب عم

التي تسببيا كبأىمية تدريب رجاؿ العدالة الجزائية عمى مكاجيتيا، كما أنو كبمزيد مف التنسيؽ بف 
ىذا  ،ئاتدريبية مشتركة تناسب جميع الفاألجيزة المعنية بتدريب رجاؿ تنفيذ القانكف إيجاد برامج ت

القياـ ببعض العمميات المشتركة كالتي مف شأنيا صقؿ ميارات القائميف عمى إلى  باإلضافة
 مكافحة تمؾ الجرائـ كتقريب كجيات النظر بشأنيا.

لذلؾ يجب أف تخصص كؿ دكلة إدارة متخصصة بيذا النكع مف القضايا، ذلؾ لتمقي 
 .(2)دلة ضدىـ كتقديميـ لممحاكمةكالبحث عف األ لكتركنيالببلغات كمبلحقة المجـر اإل

 المطلب الثاي 
 لترووي الموقف الدول  والوطن  أمام إشتاالت الدليل اإل

ال يككف إال بمكاجية الجريمة المعمكماتية، فإف  لكتركنيإٌف القضاء عمى إشكاليات الدليؿ اإل
عنيا يفرض عمى ة الناجمة لكتركنيالبعد الدكلي لمجريمة المعمكماتية كصعكبة ضبط األدلة اإل

ائية بما يتناسب مع الجانب التقني ليذه الجريمة، كما ز الج ثباتالمجتمع الدكلي تقكية كسائؿ اإل
يفرض البحث عف كسائؿ أكثر مبلئمة لطبيعة ىذه الجرائـ لتضييؽ الثغرات القانكنية التي برع 

 طؽ مختمفة مف العالـ. مرتكبكىا في استغبلليا لمتيرب مف العقاب كلنشر نشاطيـ اإلجرامي في منا
لقد أثبت الكاقع العممي أف أم دكلة ال تستطيع بجيكدىا المنفردة القضاء عمى الجريمة  

 المعمكماتية، خاصة مع التطكر المممكس كالمذىؿ في االتصاالت كتكنكلكجيات المعمكمات.

                                                           

 .الفة الذكر س  مف االتفاقية بكدابست 22عمى سبيؿ المثاؿ المادة  -1
، 26العدد  ،، القاىرةأكاديمية مبارؾ لؤلمف تصدر عف  مجمة مركز بحكث الشرطة، ، "شرطة األنترنت"، رأفت رضوان -2

 .111، ص 2004يكليك 
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أقرب  يمكف ارتكاب الجريمة المعمكماتية مف أقصى بقاع األرض بنفس سيكلة ارتكابيا مف
مكاف، كما أف رسالة كاحدة تعزز ارتكاب جريمة معمكماتية يمكف تمريرىا مف خبلؿ الكثيريف مف 
مقدمي الخدمات في بمداف مختمفة ليا نظـ قانكنية مختمفة، كما أف اآلثار الرقمية التي يمكف تتبعيا 

إلى  حيف يسعى المرءسريعة الزكاؿ، كلذا تستمـز اتخاذ إجراء سريع، كىذا تحديدان أك  تككف ضعيفة
عمى بنية أساسية حرجة، أيضان  إلكتركنيمنع ارتكاب جريمة في مرحمة التنفيذ، مثؿ شف ىجـك 

جمع أدلة تتصؿ بجريمة ارتكبت مؤخران، كتصبح الميمة بالغة الصعكبة حيف إلى  حيف يسعى المرء
كذا لـ تعد تكفي تعبر اليجمة اختصاصات قضائية متعددة ذات نظـ مختمفة في حفظ األدلة، كى

 الكسائؿ التقميدية إلنفاذ القانكف.

الرسمية يجازؼ بفقداف األدلة، كقد تككف بمداف متعددة متكرطة في  جراءاتإٌف بطء اإل 
األمر، لذا تشكؿ متابعة كحفظ سمسمة األدلة تحديان كبيران، بؿ حتى الجرائـ المحمية قد يككف ليا بعد 

طمب المساعدة مف جميع البمداف التي مرت اليجمة مف إلى  دكلي، كربما تككف ىناؾ حاجة
 خبلليا.

مساعدة إلى  إذا كانت ىناؾ جريمة كاضحة تستحؽ التحقيؽ بالفعؿ، فقد تككف ىناؾ حاجة
البمداف التي عبر مف أك  مف السمطات في البمدأك  مف السمطات في البمد الذم كاف منشأ الجريمة،

 حيث قد تكجد أدلة الجريمة.أك  اليدؼ،إلى  قوخبلليا النشاط المجرَّـ كىك في طري
في الجانػب اآلخر الصراع  يمٌثؿ التعاكف الدكلي أحد جانبي العبلقات الدكلية حيث يقابمو

كالتعاكف  ،فالمتأمؿ في التاريخ يرل أٌف النظاـ العالمي يعيش منذ ظيكره حالة مف التأرجح ،الدكلي
كقد اختمفت صكره  ،التعاكف الدكلي بمفيكمو الشامؿالدكلي في مكافحة الجريمة يمثؿ أحد صكر 

ككذا اتساع مجاالتو كطمكحاتو نتيجة تطكر  ،كما اختمفت أشكالو كأساليبو كآلياتو ،عبر الزماف
الجريمة كمناىج اإلجراـ كانعكاس التطٌكر الحضارم كالتكنكلكجي السيما في مجاؿ المكاصبلت 

 ا.أف تتطٌكر خطط كمناىج التصدم ليكاف مف الضركرم ، كاالتصاالت كالمعمكمات

إذا كاف مف الضركرم أف تمتمؾ الدكؿ اإلمكانيات التشريعية كالقضائية كالفنية لضبط كالتعامؿ مع 
األدلة الناتجة عف الجرائـ المعمكماتية فإنو مف األىـ أف تككف تمؾ القكانيف متكائمة كمتجانسة بيف 

 مختمؼ الدكؿ، إذ ىي تحمي مصمحة مشتركة.
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، األكؿ يتعمؽ بتداخؿ (1)لتعاكف الدكلي في مكافحة الجريمة المعمكماتية يأخذ مظيرافا
االختصاصات القضائية المتعددة ذات النظـ القانكنية المختمفة، كيتمثؿ في التعاكف القضائي، 

 كاآلليات ذات الطبيعة التقنية كالفنية. جراءاتاتخاذ اإلإلى  كالثاني يتعمؽ بالسعي
، كالتعاكف الفني الدكلي (الفرع األكؿ)ا يمي مظاىر التعاكف الدكلي القضائي سكؼ يدرس فيم

 .(الفرع الثاني)

ػاضفرعػاألول
 اضتطــاونػاضقضائـــيػاضدوضي

إذ يكٌفؽ  ،التعاكف القضائي الدكلي مف أسمى مظاىر التعاكف الدكلي في مكافحة الجريمة يعد
كبيف ضركرة ممارسة  ،ئي عمى حدكد إقميميابيف استقبلؿ كؿ دكلة في ممارسة اختصاصيا الجزا

 فبل يمكف لمدكلة أف تمارسو. ،كبدكف ىذا التعاكف ،حقيا في العقاب
التعاكف القضائي الدكلي في مكاجية الجريمة المعمكماتية يعد اآللية الرئيسية لمكفاح ضد ىا 

ة مف السمطات في مساعدإلى  فإف فعالية التحقيؽ كالمبلحقة القضائية غالبا ما تقتضي الحاجة
مف السمطات في البمد الذم عبر مف خبللو النشاط المجـر كىك أك  البمد الذم كاف منشأن لمجريمة،

حيث قد تكجد أدلة الجريمة، فقد يككف مرتكب الجريمة المعمكماتية مف أك  اليدؼ،إلى  في طريقو
آثار جريمتو في دكلة دكلة ما مستعمبل في جريمتو حكاسيب مكجكدة في دكلة أخرل كتقع  جنسية

ثالثة فمف البدييي أف يقؼ مبدأ السيادة كمشاكؿ الحدكد كالكاليات القضائية عقبة أماـ اكتشاؼ ىذه 
الجرائـ كمعاقبة مرتكبييا، لذا فإف التحقيقات في اإلجراـ السيبراني كمتابعة مرتكبييا قضائيا تؤكد 

 .المتبادلة بيف الدكؿ عمى أىمية المساعدة القضائية
 تسميـ المجرميف.ك  ف أىـ صكر التعاكف القضائي الدكلي، المساعدة القضائية الدكليةا

                                                           

، 2010ديسمبر  21المحررة بالقاىرة بتاريخ  االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعموماتكىذا ما أكدت عميو  -1
 ييا،، يتضمف التصديؽ عم2014سبتمبر  08ممضي في  252-14مرسـك رئاسي رقـ صادقت عمييا الجزائر بمكجب 

 .2014سبتمبر  28بتاريخ  57الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد 
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 : المساعدة القضائية الدوليةأوال
مع طبيعة الجريمة المعمكماتية، يسمح ىذا  يتفؽ دكلي قضائي تعاكف ىناؾ يككف أف مف بد ال

 المختمفة.التعاكف الدكلي بسيكلة االتصاؿ المباشر بيف أجيزة القضاء في الدكؿ 
 أف البدييي يعد التعاكف القضائي الدكلي اآللة الرئيسية لمكافحة الجريمة المعمكماتية، فمف

 الجريمة كمعاقبة اكتشاؼ ىذه أماـ عقبة القضائية كالكاليات الحدكد كمشاكؿ السيادة مبدأ يقؼ

 أىمية عمى ا تؤكدقضائي مرتكبييا كمتابعة المعمكماتية الجرائـ في فإف التحقيقات لذا مرتكبييا،

 .(1)الدكؿ المتبادلة بيف القضائية المساعدة
تسييؿ ميمة  شأنو مف دكلة بو تقـك قضائي إجراء كؿ نيابأ الدكلية القضائية المساعدة تعرؼ
 .( 2)الجرائـ مف جريمة بصدد أخرل دكلة في المحاكمة

المعمكماتي في  اإلجراـنص المشرع الجزائرم عمى المساعدة القضائية الدكلية في مجاؿ 
أك  في إطػػػار الػػػتػػػحػػػػريػػػاتالتي تنص عمى:" ك  04-09الفقرة األكلى مف قانكف  16المادة 

ػف الػػػتػػػحػػػقػػػيػػػقػػػات الػقضائية الجػارية لمعاينة الجػرائـ المشمكلػة بيذا القانكف ككػػػشؼ مػػػرتػػػكػػبػػػيػػػيػػػا يمػك
ختصة تػػػبػػادؿ المػساعػدة القضػائيػة الدكلػية لجػمع األدلة الخػاصة بػالجريمة في الػػسػػػمػػػطػػػات الم

"يمكف في حالة االسػتعجاؿ كمع مراعػاة تضيؼ الفقرة الثانية مف نفس القانكف ك  ."لكتركنيالشكؿ اإل
الػػقػػضػػائػػيػػة المػػذكػػكرة في االتفاقيات الػدكلػيػػة كمػبػدأ المعػامػػمػة بػالمػثػؿ قػبػكؿ طػمػػبػات المػسػاعػدة 

إذا كردت عف طػػريؽ كسػائؿ االتػػصػاؿ الػسػػريػعػة بمػػا في ذلؾ أجػيػزة الػفاكس  الػػفػػقػػرة األكلى أعبله
"، كذلؾ بػقدر مػا تكفػره ىذه الكسائؿ مف شركط أمف كافية لمتأكد مف صحتيا لكتركنيالػبػريد اإل أك

 التحريات كالتحقيقات إطار في المتبادلة الدكلية القضائية المساعدة مبدأم بذلؾ جعؿ المشرع الجزائر 

 المساعدة القضائية تبادؿ المختصة لمسمطات يمكف الجرائـ المعمكماتية لمعاينة الجارية القضائية

 .لكتركنياإل في الشكؿ بالجريمة الخاصة األدلة لجمع الدكلية

                                                           

 الذكر. ة، سالفاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعموماتمف  32المادة  1
2  - Congrès des nations Unies, 11

ème
, pour la prévention du crime et la justice pénale, cité 

précédemment , p5 
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ي الجرائـ المعمكماتية غالبا ما تقتضي تتبع أثر اف فعالية التحقيؽ كالمبلحقة القضائية ف
الشركات المقدمة أك األنترنت النشاط اإلجرامي مف خبلؿ مجمكعة متنكعة مف مقدمي خدمات 

كحتى ينجح المحققكف في ذلؾ فعمييـ  ،األنترنتلتمؾ الخدمات مع تكصيؿ أجيزة الحاسب اآللي ب
أك  اآللي المصدرية كالجياز الخاص بالضحيةأف يتتبعكا أثر قناة االتصاالت بأجيزة الحاسب 

كلتحديد مصدر الجريمة غالبا ما  ،بأجيزة أخرل تعمؿ مع مقدمي خدمات كسطاء في بمداف مختمفة
يتعيف عمى أجيزة إنفاذ القانكف االعتماد عمى السجبلت التاريخية التي تبيف متى أجريت تمؾ 

خرل قد يتطمب إنفاذ القانكف تتبع أثر كفي أحياف أ ،التكصيبلت كمف أيف كمف الذم أجراىا
الدكلة، كىك ما يحدث  إقميـ كعندما يككف مقدمك الخدمات خارج نطاؽ ،التكصيؿ ككقت إجرائو

 مساعدة مف نظرائيا في دكؿ أخرل، بمعنى الحاجةإلى  غالبا فإف أجيزة إنفاذ القانكف تككف بحاجة
 .ما يسمي التعاكف القضائي الدكليإلى 

 رائـ المعمكماتية ذات الطابع الدكلي ألكثر مف دكلة، فتتمخص كقائع قضيةيمتد أثر الج
ة عمى إلكتركنيسبعة مبلييف رسالة إلى  شخصيف مقيميف في ممبكرف بأستراليا بإرساؿ ما بيف ستة
قياميما بكضع عدة رسائؿ عمى إلى  عناكيف في أستراليا كالكاليات المتحدة األمريكية باإلضافة

، ذلؾ كمو بيدؼ التشجيع عمى األنترنتلدل الشركات الرئيسية المقدمة لخدمات لكحات الرسائؿ 
شراء أسيـ إحدل الشركات األمريكية التي كانت تباع أسيما في الكاليات المتحدة األمريكية في 

ككانت ىذه  ،NASDAQالرابطة الكطنية لؤلسعار المؤتمنة لممتاجرة باألكراؽ المالية "بكرصة"
كنتيجة لذلؾ كبعد فترة  ،%900بزيادة سعر أسيـ الشركة بنسبة  مى غير الحقيقةالرسائؿ تبشر ع

عشرة أمثاليا كبالتالي تضاعؼ إلى  قصيرة حدثت زيادة في حجـ تداكؿ أسيـ تمؾ الشركة لتصؿ
سعر السيـ، كلقد اعترؼ أحد المتيميف كىك مساىـ في الشركة أنو قدـ معمكمات زائفة كغير 

،أف الشخصيف (1)األسعار باع أسيمو في الشركة محققا بذلؾ ربحا كبيرا صحيحة كعندما ارتفعت
التبلعب في األسكاؽ المالية ناىيؾ عف تعطؿ إلى  قد انتيكا القانكف األسترالي كاألمريكي باإلضافة

 ة.لكتركنيأجيزة الحاسب اآللي في كبل البمديف بسبب الكـ اليائؿ مف الرسائؿ اإل

                                                           

 ، كميةدكتكراهرسالة الكضعية،  التشريعات في الدكلية الجرائـ عف الجنائية ؤكليةالمس ، أحكاـسالم محمد سميمان االوجمي - 1

 .425، ص 1997 القاىرة، شمس، عيف الحقكؽ، جامعة
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ابؽ أف مبلحقة مرتكبي ىذه الجرائـ كتقديميـ لمعدالة مف أجؿ يبلحظ مف خبلؿ المثاؿ الس
أك  إجرائية خارج حدكد الدكلة حيث ارتكبت الجريمة إجراءاتتكقيع العقاب عمييـ يستمـز القياـ ب

أك  ضبط األقراص الصمبةأك  في الخارج األنترنت معاينة مكاقع  جراءاتجزء منيا، مف ىذه اإل
ذا كمو قد يصطدـ بمشاكؿ الحدكد كالكاليات القضائية، كألف كاف تفتيش نظـ الحاسب اآللي كى

كىذا ذاتو ما حصؿ في الكاقعة السابقة  ،كذلؾ فبل مناص مف تقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة
 حيث كاف ىناؾ تعاكف بف السمطات األسترالية كالسمطات األمريكية.

04-09مف القانكف  17 المادة في الجزائرم المشرع اف
االستجابة لطمبات  إجراءات، بيف (1)

أك  " تتـ االستجابػة لطمبات المساعدة الرامية لػتػبػػادؿ المػعػمػكمػػاتالمساعدة، فجاء في نص المادة: 
نائية تحػفػظػػيػة كفػقػا لبلتػػفػػاقػػػيػػات الػػدكلػػيػػة ذات الػػصػػمػػة كاالتػػفػػاقػػات الػػدكلػػيػػة الث إجراءاتاتػخػاذ أم 

يمكف أف تػكػكف االستػجابػة لطػمػبات المػساعػدة  "2فقرة  18كأضافت المادة  ،بالمثؿ" كمبدأ المعاممة
بػشرط عدـ استعماليا في غير ما ىك أك  مقػيدة بشػرط المحػافػظة عػمى سػريػة المػعمػكمػات المػبمػغػة

حاالت رفض المساعدة مف نفس القانكف فبينت  1فقرة  18أما المادة ، "مكضح في الطمب
القضائية الدكلية، فنصت عمى:" يػػرفض تػػنػفػػيػذ طػػمػبػػات المػسػػاعػدة إذا كػاف مف شأنيا المساس 

 ائي صكر عدة منيا:ز كتتخذ المساعدة القضائية في المجاؿ الج ".النظاـ العاـأك  بالسيادة الكطنية

 تبادل المعمومات: -أ 

الكثائؽ كالمكاد االستداللية التي تطمبيا سمطة قضائية يشمؿ تقديـ المعمكمات كالبيانات ك 
رعاياىا في الخارج إلى  ، عف االتيامات التي كجيت2أجنبية كىي بصدد النظر في جريمة معينة

                                                           

 لذكر.سالؼ ا، 04-09قانكف - 1
2
كانت قضية ذات بعد  أجنبيةعميد الشرطة مصطفاكم عبد القادر بخصكص أكؿ قضية تمت معالجتيا مع دكؿ صرح  - 

كتنقؿ ممثميف عنيـ لتقديـ  أم، عمى إثر ببلغ مف مكتب التحقيقات الفدرالية أؼ. بي. 2009ت في نياية سنة دكلي كقع
كتبٌيف مف التحقيؽ  ببلغ إلى السمطات الجزائرية بسبب تعٌرض شركة أمريكية إلى عممية قرصنة بخصكص بيانات بنكية،

كبعد كصكؿ الببلغ األجنبي تـ تكجيو  ا شريؾ في الجزائر،كالقرصنة كلي االختراؽأنيا منظمة إجرامية تنشط في مجاؿ 
حيث أسفرت  كرفعنا التحدم، الممؼ إلى مصالح مديرية الشرطة القضائية فشكمنا فكج لمتحقيؽ متككف مف ثبلثة عناصر،

ف إثبات تمكنا م التحريات المكثفة عف تحديد مكاف كىكية الشخص الذم اتضح أنو يقطف بإحدل كاليات الشرؽ الجزائرم،
، المصمحة المركزية لمجريمة اإللكتركنية في مكاجية مجمة السالم كفاءة الشرطة الجزائرية بتحديد ىكيتو كتقديمو لمعدالة.

 ،محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي:  13/02/2016 مجرمي العالـ اإلفتراضي،
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html  :  .15/06/2017تـ االطبلع عميو يـك

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html
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 يسمح التي اتخذت ضدىـ، كقد يشمؿ التبادؿ السكابؽ القضائية لمجناة، بحيث جراءاتكاإل

 المعمكمات تبادؿ أجؿ مف المختمفة الدكؿ ألمنية فيكا األجيزة القضائية بيف المباشر باالتصاؿ

 .(1)كالمجرميف بالجريمة المتعمقة

 اف ىذه الصكرة مف صكر المساعدة القضائية الدكلية صدل كبيران في كثير مف االتفاقيات،

 دؿلتبا الثبلثكف مف المعاىدة العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكماتك  المادة الثالثة أىميا ما كرد في

 قدر أكبر منيـ لآلخر كؿ يقدـ أف أطرافيا عمى باتفاؽ المعاىدة ىذه ائيةز المسائؿ الج في المساعدة

 عمييا العقاب بجرائـ يككف المتعمقة المحاكمة إجراءاتأك  التحقيقات في المتبادلة المساعدة مف ممكف

 في كرد ما عدة، ككذاالمسا طالبة لمدكلة القضائية السمطة في اختصاص داخبل المساعدة طمب كقت

العابرة  المنظمة لمكافحة الجريمة المتحدة األمـ التفاقية الثامنة المادة مف كالخامس كالرابع البند الثالث
2000الكطنية لسنة 

 جكانب بكافة المعمكمات المتعمقة تبادؿ تيسير األطراؼ الدكؿ عمى أكجبت إذ ،(2)

 .النشاط اإلجرامي
ثانية مف المادة األكلى مف معاىدة األمـ المتحدة النمكذجية لتبادؿ كذلؾ ما كرد في الفقرة ال 

(3)ائيةز المساعدة في المسائؿ الج
. 

المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة  04-09جاء في قانكف رقـ 
منو عمى إنشاء ىيئة كطنية  14ك 13بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيما، المادتاف 

 اية مف الجرائـ المعمكماتية، كتتكلى ىذه الييئة خصكصا المياـ التالية:لمكق

تنشيط كتنسيؽ عمميات الكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ  -
 كمكافحتو.

مساعدة السمطات القضائية كمصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجرييا بشاف  -
نجاز الخبرات  يات اإلعبلـالجرائـ ذات الصمة بتكنكلكج كاالتصاؿ بما في ذلؾ تجميع المعمكمات كا 

 القضائية.

                                                           

 .12مرجع سابؽ، ص، "الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 1
  ذكر.سالفة ال، المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية األمماتفاقية  -2

3
- Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, A/RES/45/117 68e séance plénière 14 décembre 

1990, in ; https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Model_Treaties_MLA_FR.pdf. 

consulté le: 14/05/2016 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Model_Treaties_MLA_FR.pdf
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تبادؿ المعمكمات مع نظيراتيا في الخارج قصد جمع كؿ المعطيات المفيدة في التعرؼ  -
 عمى مرتكبي الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كتحديد مكاف تكاجدىـ.

تنص عمى أف االستجابة لطمبات المساعدة الرامية لتبادؿ مف القانكف نفسو  17أما المادة 
تحفظية كفقا لبلتفاقيات الدكلية ذات الصمة كاالتفاقيات الدكلية  إجراءاتاتخاذ أم أك  المعمكمات

 الثنائية كمبدأ المعاممة بالمثؿ.
كػيػفػيػات المحدد تػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ ك  261-15مف المرسـك الرئاسي  11 كما جاء في نص المادة

اإلعبلـ كاالتصاؿ  سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات
الخصكص بتػنػفػيػذ طػمػبػات ة عمى لكتركنيبتػػػكػػػػمػيؼ مػػػديػػػػريػػػػة المراقبة الػػػػكقػػػػائػػػػيػػػة كاليقظة اإل (1)كمكافحتو

المػسػاعػدة الػقػضػائػيػة األجػنػبيػة في مػجػاؿ تػػدخؿ الػيػيػئػة كجػمع المعػطػيػات المػفػيػدة في تحػديػد مػكػػاف 
 تػكاجػػد مػرتػكػػبي الجػرائـ المػتػصػمػػة بػتػػكػنػكلػػكجػيػات اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتعرؼ عمييـ.

 :جراءاتنقل اإل -ب 

جنائية كىي بصدد جريمة  إجراءاتمعاىدة باتخاذ أك  بو قياـ دكلة ما بناء عمى اتفاقيةيقصد 
مف أىميا ( 2)ارتكبت في إقميـ دكلة أخرل كلمصمحة ىذه الدكلة متى ما تكافرت شركط معينة

الشخص يشكؿ جريمة في الدكلة إلى  التجريـ المزدكج الذم يقصد بو أف يككف الفعؿ المنسكب
المطمكب اتخاذىا  جراءاتشرعية اإلإلى  . باإلضافةجراءاتكلة المطمكب إلييا نقؿ اإلالطالبة كالد

المطمكب اتخاذىا مقررة في قانكف الدكلة المطمكب إلييا عف ذات  جراءاتبمعنى أف تككف اإل
المطمكب اتخاذىا مف األىمية  جراءاتالجريمة، كأيضا مف الشركط الكاجب تكافرىا أف تككف اإل

 الحقيقة.إلى  تؤدل دكرا ميما في الكصكؿ بمكاف بحيث

أقرت العديد مف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية ىذه الصكرة كإحدل صكر المساعدة القضائية 
 21في المادة  2000الدكلية كاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عاـ 

 منيا.

                                                           

تػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة  المحدد 261-15مرسـك رئاسي  -1
 ذكر.ال لؼسا ،اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتو بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات

 .427، مرجع سابؽ، ص سالم محمد سميمان األوجمي - 2
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 اإلنابة القضائية الدولية:  -ج 

الجزائية بيف الدكؿ كالتغمب عمى عقبة السيادة اإلقميمية التي  جراءاتتسييؿ اإلإٌف مف أجؿ 
 تمنع الدكلة األجنبية مف ممارسة بعض األعماؿ القضائية داخؿ أقاليـ الدكؿ األخرل، كالسماع

نابات القضائية الدكلية التي ، كجدت اإلجراءاتغيرىا مف اإلأك  الشيكد، إجراء التفتيشإلى 
كذلؾ لضركرة الفصؿ في مسالة معركضة لدل سمطاتيا  –كف لمدكلة الطالبة بمكجبيا يم

 الدكلة المطمكب منياإلى  الجزائية جراءاتأف تتقدـ بطمب اتخاذ إجراء قضائي مف اإل -القضائية
 .(1)لتعذر قياميا بيذا اإلجراء بنفسيا

ىكلندا عاـ في  اإليدزمف الكقائع العممية في ىذا الصدد، فقد عقد مؤتمر حكؿ مرض 
عمى باقي المشتركيف  أسطكانات، قاـ أحد األشخاص المشتركيف في ىذا المؤتمر بتكزيع 1989

، كلكف كاف يجب عمى كؿ مشترؾ أف يدفع قيمة ىذه اإليدزتتضمف معمكمات عف فيركس 
، في اجؿ محدد في حساب معيف في احد البنكؾ، كنظرا الف مجمكعة مف األشخاص لـ األسطكانة
بالكفاء، قاـ الجاني بغمؽ األنظمة الخاصة بيـ، األمر الذم يشكؿ جريمة. عندما تـ تحريؾ يقكمكا 

كاألمريكية  اإلنجميزيةدعكل جنائية ضد الجاني في الخارج، قامت ىكلندا بإمداد السمطات 
 .(2)بمعمكمات عف الجاني كعف مغادرتو إقميـ ىكلندا، كىذا ساعد عمى اإلمساؾ بو كمحاكمتو

 Computerقضايا الغش المعمكماتي، أسفر البحث عف كجكد طرفية حاسب في إحدل 

terminal  في ألمانيا متصمة بشبكة اتصاالت في سكيسرا حيث يتـ تخزيف بيانات المشركعات
فييا، فمما أرادت سمطات التحقيؽ األلمانية الحصكؿ عمى ىذه البيانات، لـ يتحقؽ ليا ذلؾ إال مف 

 . (3)متبادلة كبمعرفة المختصيف الفنييفخبلؿ التماس المساعدة ال
، فمثبل طمب الحصكؿ (4)عادة يتـ إرساؿ طمب اإلنابة القضائية عبر القنكات الدبمكماسية

                                                           

القضائية في نطاؽ العبلقات الخاصة الدكلية، الدار الجامعية، بيركت،  اإلنابة، عكاشة محمد عبد العالراجع كؿ عف:  -1
 83ائـ المتعمقة باألنترنت، مرجع سابؽ، ص، الجكانب اإلجرائية لمجر جميل عبد الباقي الصغير. 13، ص 1992

، محمكؿ مف المكقع 12، التعاكف القضائي الدكلي في مجاؿ مكافحة الجرائـ اإللكتركنية، ص عمى حسن الطوالبة -2
 .21/02/2017تـ االطبلع عميو يـك : ،pdfstore-https://www.policemc.gov.bh/mcms/ اإللكتركني التالي:

 .79، حجية المخرجات الكمبيكترية في المكاد الجنائية، مرجع سابؽ، ص اللي عبد اهلل أحمدى -3
4
- Art. 2 du Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale. cité précédemment. 

https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf
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كىك عادة مف شأف النيابة العامة تقـك بتكثيقو المحكمة الكطنية المختصة في  إثباتعمى دليؿ 
سفارة الدكلة متمقية الطمب لتقـك ىذه إلى  يةالدكلة الطالبة ثـ يمرر بعد ذلؾ عف طريؽ كزارة الخارج

كما أف يتـ  ،السمطات القضائية المختصة في الدكلة متمقية الطمبإلى  األخيرة بإرسالو بعد ذلؾ
، إال أنو كسعيا كراء الحد مف الركتيف (1)تمبية الطمب ينعكس االتجاه الكارد في سمسمة العمميات

الدبمكماسية يحدث كبدرجة متزايدة أف تشترط المعاىدات  راءاتجكالتعقيد كالبطء التي تتميز بيا اإل
كاالتفاقيات الخاصة بتبادؿ المساعدة القضائية الدكلية عمى الدكؿ األطراؼ أف تعيف سمطة مركزية 

القنكات الدبمكماسية إلى  ترسؿ إلييا الطمبات مباشرة بدال مف الكلكج -عادة ما تككف كزارة العدؿ  –
 .(2)التي قد تأخذ كقتا طكيبل فيما لك تـ عبر تمؾ القنكات جراءاتسريع اإلكالتي مف شأنو ت

ىناؾ عنصراف أساسياف لممساعدة الدكلية في مكافحة الجريمة: المساعدة غير الرسمية مف 
 محقؽ آلخر، كالمساعدة الرسمية المتبادلة.

حيف ال تككف ىناؾ  تككف المساعدة غير الرسمية أسرع إنجازان، كىي الكسيمة المفضمة لمنيج 
(، كىي تقـك عمى كجكد أك  صبلحيات إلزامية )أم أكامر تفتيشإلى  حاجة طمب تسميـ المجـر

عبلقات عمؿ جيدة بيف أجيزة شرطة البمداف المعنية، كتكلد نتيجة االتصاالت التي جرت مع 
 .الكقت في مسار المؤتمرات كزيارات المجاممة كالتحقيقات المشتركة السابقة

لمساعدة الرسمية المتبادلة تككف أكثر إرىاقان يتـ المجكء إلييا عادة عمبلن بترتيبات ا أما
كىي تشترط في الغالب األعـ أف  ،نية كتشمؿ تبادؿ الكثائؽ الرسميةمعاىدات بيف البمداف المع

داف الطالبة تككف الجريمة المعنية عمى درجة معينة مف القسكة كأف تشكؿ جريمة في كؿ مف البم
 ىذا األمر األخير باعتباره "تجريمان مزدكجان".إلى  كيشار ،مكجو إلييا الطمبكال

نظرا ألف عامؿ السرعة يعتبر مف العكامؿ الرئيسية كاليامة في مكافحة الجرائـ المعمكماتية، 
كانت مكجكدة أك  قد ظيرت،األنترنت كلككف غالبية ىذه االتفاقيات صدرت في كقت لـ تكف شبكة 

ة، فإف تعديؿ ىذه االتفاقيات التقميدية لمتعاكف القضائي الدكلي أصبح ضركرة ممحة كلكنيا محدكد

                                                           
 58مرجع سابؽ، ص "،لية في مكاجية جرائـ األنترنتالجيكد الدك "،حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 1

2  - art 3 du Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale ,cité précédemment. 
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، كألجؿ ذلؾ أبرمت العديد مف (1)خاصة مع التطكر الكبير في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
عف طريؽ االتصاؿ  جراءاتاالتفاقيات الجديدة التي ساىمت في تقصير الكقت كاختصار اإل

سمطات المعنية بالتحقيؽ، مثاؿ ذلؾ االتفاقية األمريكية الكندية التي تنص عمى المباشر بيف ال
مف اتفاقية األمـ  46مف المادة  13كالفقرة  ،(2)إمكانية تبادؿ المعمكمات شفكيا في حالة االستعجاؿ

  المتحدة لمكافحة الفساد.

 ثانيا: تسميم المجرمين
المجرميف شكبل مف أشكاؿ التعاكف القضائي استقر فقو القانكف الدكلي عمى اعتبار تسميـ 

الدكلي في مكافحة الجريمة كالمجرميف كحماية المجتمعات مف المخميف بأمنيا كاستقرارىا كحتى ال 
 يبقى أكلئؾ العابثيف بمنأل عف العقاب منتشريف في األرض فسادا.

تقـك بمكجبو أحد مظاىر التضامف الدكلي لمكافحة الجريمة " يعٌرؼ تسميـ المجرميف بأنو
دكلة أخرل تطمبو لتحاكمو عف جريمة انتيؾ بيا حرمة إلى  دكلة ما بتسميـ شخص مقيـ في إقميميا

 . "لتنفيذ فيو حكما صادرا عميو مف إحدل محاكمياأك  قكانينيا
يعد تسميـ المجرميف أحد مظاىر التعاكف الدكلي لمكافحة الجريمة ككذا األركاف األساسية 

إاٌل أٌف ىذا النظاـ في التسمية غير دقيؽ  أكثر،أك  جكد طرفي في التسميـ دكلتيفالتي يقـك عمييا ك 
التسميـ ىك عمؿ تقـك بو الدكلة المطمكب منيا التسميـ أما عمؿ الدكلة الطالبة   فأإلى  كيعكد ذلؾ

حؿ أما كممة المجرميف فتعكزىا الدقة في التعبير عف الشخص م .االستبلـأك  راديلمتسميـ فيك االست
فيي تتعارض كغير المحكـك عمييـ  ،التسميـ فيي بقدر ما تنطبؽ عمى كصؼ المحكـك عمييـ

إال أنو ينبغي العمؿ بالتسمية  ،)المتابعيف( كذلؾ إعماال بمبدأ المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو
(3)رغـ عدـ دقتيا لمتعبير عف النظاـ المرجك منو –تسميـ المجرميف  -المتعارؼ عمييا 

. 
نكع مف التعاكف القضائي الدكلي ىك نتيجة طبيعية لمتطكرات التي حدثت في كافة ىذا ال

المجاالت منيا مجاؿ االتصاالت كتقنية المعمكمات، حيث لـ تعد الحدكد القائمة بيف الدكؿ تشكؿ 
                                                           

 .15مرجع سابؽ، ص "، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 1
 .86انب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باألنترنت، مرجع سابؽ، صالجك  ،جميل عبد الباقي الصغير - 2
 ، محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي:2تفاقيات التعاكف القانكني كالقضائي في تسميـ المجرميف، ص ا، جمال ماىر -3

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=84558  :  .28/02/2017االطبلع عميو يـك
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إلى  حاجزان أماـ مرتكبي الجرائـ كما أف نشاطيـ اإلجرامي لـ يعد قاصرا عمى إقميـ معيف بؿ أمتد
مف إقميـ، بحيث بات المجـر منيـ يشرع في التحضير الرتكاب جريمتو في بمد معيف كيقبؿ أكثر 

بمد ثالث لبلبتعاد عف أيدم أجيزة العدالة، فالجريمة إذان إلى  عمى التنفيذ في بمد آخر كيرتكب الفرار
ئـ أصبح ليا طابع دكلي كالمجـر ذاتو أصبح مجرما دكليا، كىذا بالفعؿ ما ينطبؽ عمى الجرا

 .األنترنتالمتعمقة ب

أف أجيزة إنفاذ القانكف ال تستطيع تجاكز حدكدىا اإلقميمية لممارسة األعماؿ القضائية عمى 
 جراءاتالمجرميف الفاريف، كاف ال بد مف إيجاد آلية معينو لمتعاكف مع الدكلة التي ينبغي اتخاذ اإل

ي ناجح في مجاؿ تحقيؽ العدالة كاف القضائية فكؽ إقميميا، كلكي يتـ ذلؾ كيككف ىناؾ تعاكف دكل
فالدكلة ما دامت عضكا في  ،لزاما تنظيـ ىذا النكع مف التعاكف الدكلي تشريعيا كقضائيا كتنفيذيا

المجتمع الدكلي ال بد ليا مف اإليفاء بااللتزامات المترتبة عمى ىذه العضكية كمف ضمنيا االرتباط 
 ـ المجرميف.بعبلقات دكلية كثنائية تتعمؽ باستبلـ كتسمي

يقـك نظاـ تسميـ المجرميف عمى أساس أف الدكلة التي يتكاجد عمى إقميميا المتيـ بارتكاب 
أحد الجرائـ العابرة لمحدكد كمنيا الجرائـ المعمكماتية عمييا أف تقـك بمحاكمتو إذا كاف تشريعيا 

ال كاف عمييا أف تقـك بتسميمو لمحاكمتو بمعرفة دكلة أخرل م ختصة. فيك إذان يحقؽ يسمح بذلؾ، كا 
مصالح الدكلتيف األطراؼ في عممية التسميـ، فيك يحقؽ مصمحة الدكلة األكلى في ككنو يضمف 
معاقبة الفرد الذم أخؿ بقكانينيا كتشريعاتيا، كيحقؽ في الكقت ذاتو مصمحة لمدكلة الثانية المطمكب 

القانكف كمف شأف بقائو فييا إلييا التسميـ ككنو يساعدىا عمى تطيير إقميميا مف فرد خارج عف 
 تيديد أمنيا كاستقرارىا.

ألف كاف كذلؾ فقد حرصت معظـ الدكؿ عمى سف التشريعات الخاص بتسميـ المجرميف، 
عقد العديد مف االتفاقيات اإلقميمية كالدكلية كالثنائية التي تعنى بعممية التسميـ، مف إلى  باإلضافة

 جراءاتمكضكع تسميـ المجرميف مف خبلؿ قانكف اإل ىذه الدكؿ الجزائر، فيذه األخيرة نظمت
 منو. 720إلى  694الجزائية في المكاد مف 

 جراءاتكلتنظيـ التسميـ فإنيا سنت مكادا في قانكف اإل اٌف الجزائر عمى غرار باقي الدكؿ،
نكني نصكص االتفاقات الدكلية الثنائية منيا كالمتعددة بشأف التعاكف القاإلى  الجزائية، باإلضافة
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 .كالقضائي، فما ىك النظاـ الذم اعتمدتو الجزائر بخصكص تسميـ المجرميف ؟

المتعمقة  جراءاتالجزائية فإٌف اإل جراءاتمف قانكف اإل 710إلى  704 أحكاـ المكادإلى  كالرجكع
الجية إلى  الرفض كمو يعكدأك  باالستجكاب كالقبض المؤقت، الفصؿ في طمب التسميـ بالقبكؿ

الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا، حتى أفٌ  إقرار الشخص المطمكب قبكلو بالتسميـ دكف  –القضائية 
(1).مف طرؼ القضاء إلثباتوالقانكنية البلزمة، فإنو كجكبا يخضع  جراءاتاتخاذ اإل

  
الرفض يتمٌيز بالطابع النيائي الذم ال يقبؿ أك  كما أٌف الفصؿ في طمب التسميـ بالقبكؿ

 .(2)طريؽالطعف فيو بأم 
استخبلصا فإف المشٌرع الجزائرم أخذ بالنظاـ القضائي في التسميـ كاعتبر التسميـ عمؿ 

أك  قبكلو ككذا جراءاتاإلك  قضائي ككؿ ما يتعمؽ بو مرجعو القضاء مف حيث فحص الشركط
(3)كما عمى السمطة التنفيذية إال تنفيذ األحكاـ القضائية بكسائميا القانكنية ،رفض

 دييا.المتكفرة ل 

جراءاتدراسة مكضكع تسميـ المجرميف يقتضي بداية بياف ماىيتو ثـ معرفة شركطو ك  و، ا 
 كأخير بياف لمظاىر التعاكف الدكلي في مجاؿ التسميـ.

 ماىية نظام تسميم المجرمين -أ 

 تجاكز أف دكلة ألم يمكف ال أنو أصبح المجـر المعمكماتي بالتبعية مجرما دكليا، كلككف
معينة  آلية إيجاد مف البد كاف الفاريف، المجرميف عمى القضائية أعماليا لممارسة حدكدىا اإلقميمية

 لمجرميفا تسميـ في تتمثؿ إقميميا، فكؽ القضائية جراءاتاإل اتخاذ ينبغي التي مع الدكلة لمتعاكف
سميـ قياـ دكلة ما )الدكلة المطمكب منيا التسميـ( بت عمى أساسا يقـك ىذا اإلجراء .(4)ليا الفاريف

                                                           

 
 الؼ الذكر.س قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، 708المادة  -1
 

 .مف نفس القانكف 710لمادة ا -2
قانكف اإلجراءات مف  711كزير العدؿ يقـك بإصدار مرسـك باإلذف بالتسميـ يبمغو إلى حككمة الدكلة الطالبة. المادة  -3

 .سالؼ الذكر الجزائية الجزائرم،
ؼ عف مفاىيـ أخرل قد تخمط بو فيك ال يعد مف قبيؿ اإلبعاد الذم يعد عمبل إداريا تستقؿ اف تسميـ المجرميف يختم -4

باتخاذه الجية اإلدارية في حاالت ال يمكف حصرىا، كال يعتبر كذلؾ مف قبيؿ الطرد التي تمارسو الدكلة بما ليا مف سيادة 
سراج ثر عمى كجكدىا أك أمنيا. راجع كؿ عف: عمى إقميميا متى ما رأت أف بقاء الشخص عمى إقميميا مف شأنو أف يؤ 

جميل عبد الباقي . 40، ص 1998القاىرة، ، اإلنتربكؿ كمبلحقة المجرميف، الدار المصرية المبنانية، الدين محمد الروبي
 .88ص  ،جرائـ المتعمقة باألنترنت، مرجع سابؽل، الجكانب اإلجرائية االصغير
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دكلة أخرل )الدكلة طالبة التسميـ( بناء عمى طمبيا بغرض محاكمتو إلى  شخصا مكجكدا في إقميميا
، بمعنى آخر تسميـ دكلة (1)لتنفيذ حكـ صادر ضده مف محاكمياأك  عف جريمة نسب إليو ارتكابيا

صدر ضده حكما بالعقاب كي تتكلى أك  لدكلة أخرل شخصا منسكبا إليو اقتراؼ جريمة ما
 معمكماتية بارتكاب جريمة المتيـ إقميميا يتكاجد عمى التي الدكلة تنفيذ العقاب عميو. إفأك  محاكمتو

ال كاف بذلؾ، يسمح تشريعيا كاف إذا بمحاكمتو تقـك أف عمييا  لمحاكمتو تقـك بتسميمو أف عمييا كا 

 يحقؽ إذ لتسميـ،عممية ا في الدكلتيف األطراؼ مصمحة بذلؾ يحقؽ فيك ،مختصة أخرل دكلة بمعرفة

 مصمحة ذاتو يحقؽ الكقت كفي أخؿ بقكانينيا الذم الفرد معاقبة يضمف ككنو في األكلى الدكلة مصمحة

 .(2)القانكف عف خارج مف فرد تطيير إقميميا عمى يساعدىا ككنو التسميـ إلييا المطمكب الثانية الدكلة
بيف دكلتيف: األكلى تطالب  الكاضح أف فكرة نظاـ التسميـ تقـك مف جية عمى كجكد عبلقة

البلزمة إليقاع العقكبة البلزمة عميو، كالثانية  جراءاتبأف يسمـ إلييا مرتكب الجريمة لتتخذ بحقو اإل
يكجو إلييا طمب التسميـ لتقرر بعد ذلؾ إما االستجابة لو إذا كاف متكافقا مع تشريع نافذ المفعكؿ 

ما الرفض لعدـ كجكد ذاؾ التشريعاتفاؽ يربط بينيا كبيف الأك  معاىدةأك  فييا أك  دكلة الطالبة، كا 
طائفة األشخاص المتيميف  ،صتمؾ االتفاقية، مف جية أخرل فيك يشمؿ طائفتيف مف األشخا

الذيف تسند إلييـ ارتكاب جرائـ إال أنو لـ يصدر بحقيـ أحكاـ بعد، كالفرض ىنا أف شخصا ما 
دكلة أخرل، عندىا إلى  القبض عميو يفر ىاربا اقترؼ جريمة ما في دكلة معينة، كقبؿ أف يمقى

تطمب الدكلة المرتكب عمى إقميميا الفعؿ اإلجرامي مف الدكلة التي فر المتيـ ىاربا إلييا أف تسممو 
، كطائفة األشخاص المحكـك عمييـ الذيف صدر بحقيـ حكـه  ليا لمحاكمتو عما ارتكب مف جـر

دكلة أخرل، كالفرض ىنا أف الشخص المتيـ بارتكاب إلى  رىـباإلدانة إال أنو لـ ينفذ بعد نتيجة لفرا
جريمة ما قد لكحؽ جزائيا مف قبؿ قضاء الدكلة التي ارتكب فييا الفعؿ اإلجرامي، كصدر بحقو 

دكلة أخرل فتطمب الدكلة التي ارتكب إلى  يفر ىاربا حكما قضائيا إال أنو كقبؿ البدء في التنفيذ
 كلة التي فر إلييا.فييا الجريمة استبلمو مف الد

                                                           

 تصدر  عفالتعاكف الدكلي في مجاؿ تسميـ المجرميف"، مجمة األمانة الدكرية، " ي،أحمد بن بخيت الشنفر  : راجع كؿ عف -1
  .155ص ،2005، يناير16، سمطنة عماف، العددمسقطمجمع البحكث كالدراسات بأكاديمية السمطاف قابكس لعمـك الشرطة، 

 .88ابؽ ص  ، الجكانب اإلجراءات لمجرائـ المتعمقة باألنترنت، مرجع سجميل عبد الباقي الصغير
 19، 18مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري -2
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ـ تتنكع أنظمة تسميـ المجرميف كتختمؼ كؿ دكلة في الطريقة التي تبحث بيا طمب التسمي
 كىناؾ ثبلثة أنظمة متبعة في تسميـ المجرميف ىي:  ،بحسب نكع النظاـ التي تأخذ بو

التسميـ اإلدارم: يتـ بمكجب ىذا النظاـ الفصؿ في طمبات التسميـ عمى مستكل السمطة 
أك  كزارة العدؿ التي تبت في الطمب قبكالإلى  إذ يحاؿ طمب التسميـ مف كزارة الخارجية ،نفيذيةالت

كزارة الخارجية لتبميغو لممثؿ الدبمكماسي لمدكلة طالبة التسميـ كيبرر أنصار إلى  رفضا كالتي ترد بو
يعتبر مف أعماؿ  السمطة التنفيذية ككنوإلى  ىذا النظاـ بأف إناطة ميمة الفصؿ في طمب التسميـ

 .السيادة، كما أنو قد يثير مسائؿ سياسية تككف السمطة التنفيذية كفيمة بمعالجتيا

إذ يكفي لدراسة ممؼ التسميـ التأكد مف مطابقة  ،جراءاترغـ ما يتميز بو ىذا النظاـ مف بساطة اإل
بيا مف الجرائـ  اليكية الكاردة في الطمب مع الشخص المكقكؼ قيد التسميـ كأف الجريمة المتابع

 .لمتسميـ القابمة
الكافية إذ  إال أنو يعاب عمى ىذا النظاـ أنو ال يكفر لمشخص المسمـ الضمانات القانكنية

القانكنية المتخذة  جراءاتاالعتراض عمى قرار التسميـ، كما أف اإلأك  يسمـ الشخص دكف أخد رأيو
إلى  ما يشكبيا عيب الدقة كبالتالي فقد تؤدممف السمطة التنفيذية قد تتأثر باالعتبارات السياسية م

 .خبلؼ ما يقتضيو التسميـ

يقـك ىذا النظاـ عمى أساس احتراـ حقكؽ األفراد كصيانة حرياتيـ، لذا  التسميـ القضائي:
تعتبر السمطة القضائية ىي الجية الكحيدة المختصة بإصدار قرار التسميـ، كال دخؿ لمنيابة العامة 

نما يقتصر عمميافي إصدار ىذا القر  دكرىا عمى تمقي طمب التسميـ مف الجية المختصة أك  ار كا 
كتعد أكراؽ المكضكع لمعرض عمى المحكمة المختصة لتتكلى األخيرة عممية إصدار القرار النيائي 

  .حكؿ ىذا الطمب
ففي فرنسا مثبل:  ،أف الدكؿ التي تأخذ بيذا النظاـ تختمؼ في النظر في طمبات التسميـ 

ي القضاء بمراقبة كجكد الكثائؽ كاألمر بالقبض كالتحقؽ مف ىكية الشخص ككذا تطابؽ يكتف
 . النصكص القانكنية مع الكثائؽ المتابع بيا

ترل أنو يجب أف تككف األدلة المقدمة  في حيف في الدكؿ األنجمكسكسكنية التي تأخذ بيذا النظاـ
دلة ىك ثبكت الجريمة ظاىريا مما يبعث يقصد بكفاية األ كافية إلدانة الشخص المطمكب تسميمو،
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 .في المحكمة بأف الشخص المطمكب تسميمو قد ارتكب فعبل الجريمة المطمكب ألجميا
يرجح اتجاه الدكؿ األنجمكسكسكنية لضركرة تكفر أدلة االتياـ لقبكؿ التسميـ يعكد لعدـ ثقة ىذه الدكؿ 

بؿ يشترط كفاية أدلة االتياـ حتى  ،امر بالقبضأك أك  بالقضاء األجنبي، لذا ال يكفي صدكر أحكاـ منيا
يأخذ المشرع الجزائرم  يقبؿ التسميـ ككنيا تجيز تسميـ رعاياىا بعد التأكد مف ثبكت الجريمة كتكفر أدلتيا

فقبؿ النظر  ،709إلى  702لمفصؿ في طمب التسميـ طبقا لما جاء في نص المكاد مف   بالنظاـ القضائي
ليحاؿ الممؼ  ،كف قد فحص مف قبؿ كزير الخارجية أكال ثـ مف طرؼ كزير العدؿفي طمب التسميـ فإنو يك

كيستجكب المقبكض عميو مف النائب العاـ لدل المحكمة العميا كيحرر محضر بذلؾ خبلؿ ، عمى القضاء
الغرفة الجنائية لممحكمة العميا كتحدد لو جمسة في أجؿ أقصاه إلى  ساعة ترفع المحاضر كالمستندات 24
أياـ إضافية إذا ما طمب  08إلى  أياـ تبدأ مف تاريخ تبميغ المستندات كما يجكز أف تمدد ىذه المدة 08

كلمشخص المطمكب أف يستعيف بمحاـ معتمد لدل المحكمة العميا  النيابة العامةأك  ذلؾ الشخص المطمكب
 ى طمب النيابة العامةبناءا عم ،لمدفاع عنو كما تجرم المحاكمة في جمسة عمنية مالـ يتقرر خبلؼ ذلؾ

 . طمب الشخص المطمكب تسميموأك 
ذلؾ اإلقرار مف  إثباتفإنو يتعيف  جراءاتإذا تنازؿ الشخص المطمكب تسميمو عف تمؾ اإل

ندما تصدر المحكمة رأييا في طمب التسميـ في شكؿ قرار بالرفض لعدـ تكفر ، عطرؼ المحكمة
كالذم يككف نيائيا كممـز لمسمطة التنفيذية أما  مسببالشركط القانكنية فإنو يشترط أف يككف قرارىا 

فإنو يعرض عمى  جراءاتبإقرار المطمكب تسميمو بتنازلو عف اإلأك  إذا أصدرت قرار بقبكؿ التسميـ
كزير العدؿ الذم يكقع ذلؾ عمى شكؿ مرسـك اإلذف بالتسميـ إال أف سرياف صحة ىذا المرسـك 

 .السبب لة طالبة التسميـ كال يجكز المطالبة بو لنفستنقضي بعد شير مف تاريخ تبميغو لمدك 
ف القضاء عند فحصو لطمب التسميـ فيك يراقب مدل تطابؽ ىكية الفاعؿ مع ىكية إ

الشخص المطمكب تسميمو ككذا مدل صحة المتابعة في الكقائع المطمكب التسميـ ألجميا مع 
دمو غير كارد ككف المشرع لـ يشترط نصكص الدكلة طالبة التسميـ كأف مراقبة كفاية األدلة مف ع

ما إلى  تقديـإلى  اإلدانة بؿ اكتفىإلى  ما يفيد كجكد أدلة مف شأنيا تؤدمأك  ثباتأف تقدـ أدلة اإل
 .(1)كبيذا يككف قد نيج المذىب الفرنسي يفيد اإلحالة بيذه الكقائع

                                                           

1
 .22، مرجع سابؽ، صجمال ماىر - 
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 مصادر نظاـ تسميـ المجرميف:  -ب 

نما تختمؼ باختبلؼ فيما يتعمؽ بمصادر ىذا النظاـ فيي ليست  كاحدة في كافة التشريعات كا 
 :إلى  تنقسـ مصادر نظاـ التسميـ في الجزائر الظركؼ التشريعية لكؿ دكلة،

ينص الدستكر الجزائرم عمى مبدأ جكاز تسميـ أم شخص بناءا عمى قانكف تسميـ   :لدستكرا -
 (1)ضمف التعديؿ الدستكرمالمت 01-16مف القانكف رقـ  83ك 82المجرميف كتطبيقا لو المادتاف 

 .طرد الجئ سياسي يتمتع قانكنا بحؽ المجكءأك  عدـ إمكانية التسميـ

كىي اتفاقيات دكلية تتضمف أحكاما متصمة بتسميـ المجرميف دكف أف تككف  االتفاقيات الدكلية -
 متعاكف القضائيدكلية لك  (3)عقدت الجزائر منذ استقبلليا اتفاقيات ثنائية،(2)بحد ذاتيا اتفاقيات تسميـ

  .(4)كتسميـ المجرميف

االتفاقيات الدكلية إلى  االنضماـتفضؿ الجزائر االتفاقيات الثنائية غير أٌف ذلؾ لـ يمنعيا مف 
كىذا لتكريس مبدأ التعاكف الدكلي كتنمية العبلقات الكدية بيف الدكؿ عمى أساس  ,اإلقميمية المتعددة

دخؿ في الشؤكف الداخمية التي ينص عميو الدستكر في مادتو المساكاة كالمصمحة المتبادلة كعدـ الت
كقد أعطت لنصكص االتفاقيات الدكلية مكانة تسمك عمى القانكف الداخمي مف حيث التطبيؽ  ،31

الجزائية التي تنص عمى أنو يككف التسميـ بناءا  جراءاتمف قانكف اإل 694 كىذا ما تبينو المادة

                                                           

1
 ، سالؼ الذكر.2016 الجزائرم دستكرال - 
 الذكر. ةالسالفالمنظمة عبر الكطنية،  المتحدة لمكافحة الجريمة األمـاتفاقية مف األمثمة عمى ىذا النكع مف االتفاقيات:  - 2
بيف  اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون الــــقــــانـــوني والـــــقــــــضــــــائي فـي المجال الجــــــزائـي، مف األمثمة عمى ىذه االتفاقيات - 3

أكتكبػر  12ية الػػٌشػػػعػػبػػية كحػكػكمػة دكلػة الػكػكيت المكقٌػعة بػالجػزائػر بػتاريخ حػػػػػػكػػػػػػكمػػػػػة الجمػيػػكرٌيػػػة الجػػزائػػرٌيػػػة الديمقراط
 5المكافؽ  1436ذم الحػجػة عاـ  21مػؤٌرخ في  255-15مػرسـك رئػاسٌي رقـ  ، صادقت عمييا الجزائر بمكجب2010

 .2015 أكتكبر 8 بتاريخ 53عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية،، 2015أكػػػػتػػػػكبػػػػر 
مايك  14 بتاريخبيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كجميكرية تركيا المكقعة بالجزائر  اتفاقية التعاون القضائي

، يتضمف التصديؽ 2000نكفمبر 16ممضي في  370-2000مرسـك رئاسي رقـ صادقت عمييا الجزائر بمكجب ، 1989
 .2000نكفمبر 21بتاريخ  69مجميكرية الجزائرية، عدد الجريدة الرسمية ل ،يياعم

 1970يكنيك  12المكقعة في برككسيؿ في  االتفاقية المتعمقة بتسميم المجرمين والتعاون القضائي في المسائل الجنائيةو 
مؤرخ  61-70 امر رقـ، صادقت عمييا الجزائر بمكجب بيف الجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية كالمممكة البمجيكية

 .1970نكفمبر  3بتاريخ  92عدد  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، 1970 أكتكبر 8المكافؽ ؿ 1390شعباف  8في 
4
 - Convention européenne d’extradition Paris, 13.XII.1957, in ; https://rm.coe.int/168006459c. consulté le: 

03/04/2016. 

https://rm.coe.int/168006459c
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 .مالـ تنص االتفاقيات الدكلية عمى خبلؼ ذلؾالجزائية  جراءاتعمى قانكف اإل
حد كبير االتفاقيات األكركبية كتأخذ إلى  كاالتفاقيات الدكلية التي عقدتيا الجزائر تشبو

بالمبادئ األساسية الكاردة في االتفاقيات النمكذجية لتسميـ المجرميف التي أقرتيا الجمعية العامة 
(1)لؤلمـ المتحدة

. 

 جراءاتأما األحكاـ المنظمة لتسميـ المجرميف ,فإنيا كردت في قانكف اإل : التشريع الداخمي -
كىك الباب األكؿ لمكتاب السابع  ،مادة 33الجزائية, حيث أفرد ليا المشرع باب كامؿ يحتكم عمى 

 .,الخاص بالعبلقات مع السمطات القضائية األجنبية
 .(2)قكانيف داخميةأك  الذم يطبؽ في حالة عدـ كجكد اتفاقيات العرؼ الدكلي: -

جراءاتشروط و  -ج   تسميم المجرمين ا 

جراءاتىناؾ شركط لتسميـ المجرميف ال بد مف كجكدىا ك  معينة ال يتـ التسميـ بدكنيا كذلؾ  ا 
 عمى النحك التالي:

 شروط التسميم:-0

أىمية شركط التسميـ تكمف في ككنيا تفصؿ حدكد العبلقة بيف الدكؿ األطراؼ في عممية 
األحكاـ العامة التي عمى أساسيا سيتـ التسميـ مف عدمو، كذلؾ متى تكافرت ىذه  التسميـ، كتضع

الشركط حاؿ البت في قرار التسميـ، كتكاد تتفؽ ىذه الشركط في جميع حاالت التسميـ مف حيث 
العناصر، أما مف حيث المكضكع فيي محؿ خبلؼ بيف الدكؿ كذلؾ بحسب حاجتيا لمتسميـ، 

 ، كىي كالتالي:(3)كلية التي تراعييا كؿ دكلةكاعتبارات المصالح الد

التجريـ المزدكج: كيقصد بو أف يككف الفعؿ المطمكب التسميـ مف أجمو مجٌرما في تشريع  -
اف المشرع الجزائرم قد أخذ  الدكلة طالبة التسميـ، ككذلؾ في تشريع الدكلة المطمكب إلييا التسميـ.

                                                           

1-Traité type d’extradition, A/RES/45/116, 68
ème

 séance plénière 14 décembre 1990 , in ; https://documents-

dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/567/63/IMG/NR056763.pdf?OpenElement.  consulté le: 

15/05/2016. 
السمطاف  بأكاديمية، القكانيف المكممة، مجمع البحكث كالدراسات أسامة بن نائل المحيسن، محمد بن درويش الشيدي - 2

 .41، ص 2002، مسقطقابكس لعمـك الشرطة، 
 .209، ص 2003 القاىرة، ، النظرية العامة لتسميـ المجرميف، دار النيضة العربية،عبد الفتاح محمد سراج - 3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/567/63/IMG/NR056763.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/567/63/IMG/NR056763.pdf?OpenElement
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كأف يشترط تطابؽ الكصؼ  ،لـ يغالي في ىذا الشرط بضركرة تكفر شرط ازدكاج التجريـ إال أنو
جنحة في قانكف أك  في بأف تككف األفعاؿ المطمكب بشأنيا التسميـ تشكؿ جناية كالتسمية, بؿ اكتفى

كالمطمكب ىنا أف يككف الفعؿ  (1)الدكلة طالبة التسميـ كبالمقابؿ يعاقب عنيا التشريػػػع الجزائرم
التكيؼ القانكني الذم يطمؽ أك  يعية المعاقب عمييا فبل عبرة لمكصؼمجٌرما أيا كانت الصكرة التشر 

عمى الفعؿ عند تقرير تكافر ىذه الشركط كالمعاقبة عميو، فقد تختمؼ تشريعات الدكؿ في التكيؼ 
القانكني الذم تكصؼ فيو الجريمة فمثبل لك كاف الفعؿ معاقبا عميو في تشريع الدكلة الطالبة 

مة تكظيؼ األمكاؿ، بينما كاف الفعؿ نفسو معاقبا عميو تحت مسمى التسميـ تحت مسمى جري
جريمة النصب كاالحتياؿ في الدكلة المطمكب منيا التسميـ، فإف ذلؾ ال يمنع مف تكافر شرط ثنائية 

 .(2)ازدكاجيتوأك  التجريـ

اف شرط التجريـ المزدكج يجد أساسو في أف الدكلة طالبة التسميـ تبتغي مف كراء طمبيا 
تنفيذ العقكبة المحكـك بيا عميو، كىذا يفترض أك  ارتكاب السمكؾ اإلجرامي حاكمة مف نسب إليوم

 بداىة أف السمكؾ مجٌرـ في تشريعيا، حيث أنو إذا لـ يكف مجٌرما فبل يتصكر كجكد دعكل عمكمية
مبلحقة جزائية ضد الشخص المتيـ كما ال يتصكر قياـ حكـ جزائي يقضي بعقكبة عميو ىذا أك 

مف ناحية، كمف ناحية أخرل ال يجكز مطالبة الدكلة المطمكب إلييا التسميـ بإيقاع عقكبة عمى 
  .(3)ىك في األساس غير مٌجـر كفقا لقانكنيا ارتكاب سمكؾ ما

أشير الحاالت التي كقعت في التسعينيات اليجـك الذم شنو شاب ركسي عمى مصرؼ  
ا، نجح المتيـ في أف يخترؽ دكف إذف كحدات سيتي بنؾ، باستخداـ حاسكبو المكجكد في ركسي

خدمة حكاسيب المصرؼ في الكاليات المتحدة، كقاـ بتجنيد عدد مف المتكاطئيف لفتح حسابات 
تمؾ إلى  حاسكب سيتي بنؾ بتحكيؿ أمكاالإلى  مصرفية في شتى أنحاء العالـ، ثـ أصدر تعميمات

صدر بحقو أمر اعتقاؿ مف محكمة كعند اكتشاؼ المخطط كتحديد ىكية المتيـ،  ،الحسابات

                                                           

 
 :التي تشترط في التسميـ أف يككفسالؼ الذكر، مف القانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم،  697المادة  -1

 .جريمة ذات كصؼ مخالفةالشخص متابع بكقائع تحمؿ كصؼ جناية أك جنحة كعميو فإنو ال يجكز التسميـ إذا كانت ال -

  .أف تككف العقكبة المراد تنفيذىا كالمحكـك بيا تساكم أك تجاكز شيريف حبس -
 .53، مرجع سابؽ، ص سراج الدين محمد الروبي - 2
 .47، مرجع سابؽ، ص أسامة بن نائل المحيسن، محمد بن درويش الشيدي - 3
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اتحادية بالكاليات المتحدة، كلـ تكف ىناؾ معاىدة لتسميـ المجرميف في ذلؾ الكقت بيف ركسيا 
كالكاليات المتحدة، لكف المتيـ ارتكب خطأن بزيارتو إنجمترا لحضكر معرض لمحكاسيب، كقد 

ـ المكجية ضده في الكاليات التعاكف في تسميمو لمكاجية التيإلى  اضطرت السمطات البريطانية
المتحدة، فكفقان لترتيبات تسميـ المجرميف النافذة بيف المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة، يمكف 
لسمطات المممكة المتحدة تقديـ المساعدة ما دامت الجريمة مكضع االتياـ ليا ما يقابميا في قانكف 

قانكنية تكقيفو لمطعف في تسميمو، كساؽ المممكة المتحدة. طمب المتيـ أف تنظر المحكمة في 
حججان منيا أف أمر تحكيؿ األمكاؿ قد صدر في ركسيا حيث تكجد لكحة مفاتيح حاسكبو كليس في 

كارتأت المحكمة أف الكجكد المادم لممتيـ في ساف بطرسبرغ ىك أقؿ أىمية مف  ،الكاليات المتحدة
كاليات المتحدة، كفضبلن عف ذلؾ فإف ككنو باشر عممياتو عمى أقراص ممغنطة مكجكدة في ال

؛ 1990المتيـ ليا مقابميا الكاضح في قانكف إساءة استعماؿ الحكاسيب لعاـ إلى  األفعاؿ المكجية
كلك مارس عممياتو مف المممكة المتحدة بدالن مف ركسيا لكاف االختصاص القضائي لممحاكـ 

 .(1)حيث أديف كسيجف متحدةالكاليات الإلى  اإلنكميزيػة، كأخيران تـ تسميـ المتيـ

 الشركط المتعمقة باألشخاص المطمكب تسميميـ: -

عدـ جكاز تسميـ الرعايا: مف المبادئ السائدة كالمستقر عمييا في المجتمع الدكلي كالتي 
تفاقيات مبدأ عدـ جكاز تسميـ الرعايا أيا كاف نكع نصت عمييا معظـ التشريعات الكطنية كاال

إنو يككف في حكـ رعايا الدكلة الجزائرية كؿ  ،قبميـ في أم إقميـ خارج دكلتيـالجريمة المرتكبة مف 
عف طريؽ التجٌنس, كيككف ىذا األخير غير قابؿ أك  مف يحمؿ الجنسية الجزائرية أصمية كانت

انكف فقرة أكلى مف ق 698لمتسميـ إذا كاف تجنٌسو قبؿ ارتكاب الجريمة ,كىذا ما نصت عميو المادة 
إذا كاف الشخص المطمكب  :ال يقبؿ التسميـ في الحاالت التالية " الجزائية الجزائرم اإلجراءات

تسميمو جزائرم الجنسية كالعبرة في تقدير ىذه الصفة بكقت كقكع الجريمة المطمكب التسميـ مف 
أم دكلة إلى  ذكم الجنسية الجزائرية فطبقا ليذه المادة يحظر نيائيا تسميـ المكاطنيف "،أجميا
كطنو، كقامت إلى  فإذا ما قاـ أحد المكاطنيف بارتكاب جريمة في إحدل الدكؿ ثـ فر ىاربا ،يةأجنب

ال يجكز تسميـ ىذا الشخص ككنو يتمتع  تمؾ الدكلة بتقديـ طمب لتسميمو ليا، ففي ىذه الحالة
                                                           

 .27مرجع سابؽ، ص"، مكاجية جرائـ األنترنت الجيكد الدكلية في"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري- 1
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ف عدـ جكاز تسميـ مم، بالجنسية الجزائرية، كاف الجزائر ىي األحؽ بمحاكمتو مف الدكلة األخرل
متى ما كاف الشخص المطمكب  ،تمت محاكمتيـ عف الجريمة ذاتيا المطمكب تسميميـ ألجميا
عكقب عنيا فإنو ال يجكز أك  فبرَّأ تسميمو قد سبقت محاكمتو عف الجريمة المطمكب تسميمو ألجميا

تسميمو، ليس ىذا فحسب بؿ إنو أيضا ال يجكز التسميـ متى ما كاف قيد التحقيؽ كالمحاكمة عف 
كيعد ىذا الشرط مف الضمانات األساسية عند  ،رتكابو فعبل ما ىك ذاتو المطمكب تسميمو ألجموا

تكفير أكبر قدر ممكف مف الحماية القضائية إلى  محاكمة الشخص المطمكب تسميمو كييدؼ
  لمشخص المطمكب تسميمو في الدكلة الطالبة، كذلؾ حتى ال يتعرض ىذا الشخص لعقكبة مزدكجة.

الجزائية الجزائرم تبيف اىتماـ المشرع بيذا الشرط  جراءاتمف قانكف اإل 698 اف المادة
كالتأكيد عميو بعدـ جكاز التسميـ متى ما كاف الشخص المطمكب تسميمو قد سبقت محاكمتو عف 

المحاكمة بالسمطنة عف ىذه الجريمة. كما أك  كاف قيد التحقيؽأك  الجريمة المطمكب تسميمو ألجميا
ديد مف االتفاقيات كالمعاىدات نصت كأكدت عمى ىذا الشرط كمعاىدة األمـ المتحدة أف ىناؾ الع

النمكذجية لتسميـ المجرميف في المادة الثالثة منيا، كاتفاقية جامعة الدكؿ العربية لتسميـ المجرميف 
 .في المادة الخامسة منيا

 الشركط المتعمقة بالجريمة المطمكب التسميـ ألجميا: -
ي يجكز التسميـ فييا كتمؾ التي ال يجكز التسميـ فييا: تحديد طبيعة الجرائـ التي الجرائـ الت

فطبيعة  ،الأك  تخضع لنطاؽ التسميـ يعتبر في غاية األىمية ككنو يحدد عما إذا كاف يجكز التسميـ
تمؾ الجرائـ ىي الدعائـ التي تقـك عمييا شركط التسميـ بصفة أساسية. كتتبع الدكؿ في تحديد 

 رائـ التي يجكز التسميـ فييا ثبلثة اتجاىات ىي:الج

دراجيا في بنكد االتفاقيةيعتمد ىذا األسمكب عمى   :سموب الترقيمأ  تعداد مجمكعة مف الجرائـ كا 
أك  في نصكص القانكف الداخمي المتعمؽ بالتسميـأك  الجماعيةأك  المعاىدة سكءا الثنائية منياأك 

 ،لجرائـ دكف غيرىا مف الجرائـ األخرل التي يتـ التسميـ ألجميالتككف ىذه ا ،في قائمة ممحقة بيا
إفبلت بعض إلى  يعتبر ىذا األسمكب مف أقؿ األساليب شيكعا كانتشارا بيف الدكؿ حيث يؤدم

 .(1)المجرميف مف العقاب متى ما كانت الجريمة غير كاردة في القائمة

                                                           

 .259، مرجع سابؽ، ص عبد الفتاح محمد سراج - 1
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في تحديد الجرائـ القابمة لمتسميـ، كيكفي  عمى معيار العقكبة أساسا ليا يعتمد :أسموب االستبعاد
األقصى أك  الحد األدنىإلى  االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتسميـ اإلشارةأك  لمقانكف الداخمي

(1)لمعقكبة المقررة قانكنا لمجريمة المطمكب بشأنيا التسميـ
. 

أما حاليا فإنو  شأنو شأف باقي الدكؿ اتبع في ما مضى طريقة الترقيـف المشرع الجزائرم إ
 الجزائية الجزائرم اإلجراءاتانكف ق 697انتيج طريقة االستبعاد كىذا ما تشير إليو أحكاـ المادة 

كعميو فإنو  جنحةأك  الشخص متابع بكقائع تحمؿ كصؼ جناية : التي تشترط في التسميـ أف يككف
المراد تنفيذىا كالمحكـك  أف تككف العقكبة، ال يجكز التسميـ إذا كانت الجريمة ذات كصؼ مخالفة

 . تجاكز شيريف حبسأك  بيا تساكم
كىك مف األساليب الشائعة أيضا في تحديد الجرائـ التي يجكز التسميـ فييا،  المختمط: سموباأل

فمف جية يضمف درجة معينة مف جسامة الجريمة المعاقب عمييا في البمديف  ،كىك يحقؽ فائدتيف
ية أخرل يضمف خضكع جرائـ محددة تمثؿ خطرا عمى الدكؿ ليتـ التسميـ ككفقا ليا، كمف ج

 .(2)العقكبة المقررة لياأك  األطراؼ لمتسميـ دكف النظر لدرجة جسامتيا

تطبؽ ىذه » منيا عمى أنو  24أخذت اتفاقية بكدابست بيذا األسمكب حيث نصت في المادة 
بة لمجرائـ المنصكص عمييا كفقا لممكاد المادة عمى عممية تسميـ المجرميف فيما بيف الدكؿ األطراؼ بالنس

11-2مف 
بيذه االتفاقية بشرط أف يعاقب عمييا القانكف بمكجب القكانيف بالدكلتيف المعنيتيف طرفي ( 3)

 «.بعقكبة أشد أك  االتفاقية بالحرماف مف الحرية لفترة ال تزيد عف سنة كاحدة عمى األقؿ

صد بيذا الشرط أف تككف الدعكل العمكمية العقكبة: يقأك  عدـ انقضاء الدعكل العمكمية  -
لمجريمة التي أتيـ بارتكابيا الشخص المطمكب تسميمو ككذا العقكبة الصادرة بحقو ال تزاؿ قائمة 

                                                           

1
 .17، مرجع سابؽ، صجمال ماىر - 

2  - Christopher BLAKESLEY , "The law of International extradition : A comparative study" RIDP  , 

1992 , p401. 
 ىذه الجرائـ ىي: - 3

، التدخؿ غير المشركع في 4المادة ، التدخؿ في البيانات3، االعتراض غير المشركع المادة 2مادة ع الالمشرك  الدخكؿ غير
، جريمة التدليس المتعمقة 7، جريمة التزكير المتعمقة بالكمبيكتر المادة 6، إساءة استخداـ األجيزة المادة 5المنظكمة المادة 
، الجرائـ الخاصة باالنتياكات 9باألعماؿ اإلباحية كصكر األطفاؿ الفاضحة المادة، الجرائـ المتعمقة 8بالكمبيكتر المادة 

 .11، الشركع كالمساعدة كالتحريض المادة10 الخاصة بحقكؽ الطبع كالنشر كالحقكؽ المتعمقة بيا المادة
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تنقضي ألم سبب مف أسباب االنقضاء القانكنية, فعدـ تحقؽ ىذا الشرط يفقد التسميـ أك  كلـ تسقط
لكقائع لف يتابع ألجميا كسبب انقضاء  أىميتو كيصبح بدكف جدكل ما داـ الشخص مطمكب

كىذا ما أكد عميو  .يسٌمـ بشأف عقكبة سقطت سيفرج عنو حتما بعد التسمي،أك  الدعكل العمكمية،
 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 698المشٌرع الجزائرم في المادة 

 :التسميم إجراءات-3

اإلجرائية التي تتخذىا الدكؿ األطراؼ في  التسميـ تمؾ القكاعد ذات الطبيعة إجراءاتيقصد ب
ألجؿ إتماـ عممية التسميـ بيدؼ التكفيؽ بيف  عممية التسميـ كفقا لقكانينيا الكطنية كتعيداتيا

المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف كحريتو كبيف تأميف الصالح العاـ الناشئ عف ضركرات التعاكف 
  .مف العقاب الدكلي في مكافحة الجريمة بحيث ال يفمت أم مجـر

مجمكعة األعماؿ القانكنية المنصكص عمييا في القكانيف الداخمية  التسميـ إجراءاتتعتبر 
 .بنكد االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي يشترطيا التسميـ حتى يرتب أثاره صحيحةك  لمتسميـ

ؿ مقيدة ببعض تتقاسميا الدكلتاف الطالبة كالمطالبة، كما كأنيا ليست مطمقة ب جراءاتىذه اإل 
 التعاىدية.أك  االلتزامات الدكلية

تقديـ الطمب: يعتبر تقديـ الطمب لسمطات الدكلة المطمكب منيا التسميـ الخطكة األكلى  -
 التسميـ  جراءاتإل

تعبر الدكلة الطالبة صراحة عف رغبتيا في استبلـ الشخص المطمكب، فبدكنو ال يمكف أف 
 ينشأ الحؽ في التسميـ. 

كقد يستفاد منو إذا تضمنت  عمى شرط الكتابة في طمب التسميـ قد يككف صراحة إٌف النٌص 
التي يفيـ "...يجب أف يرفؽ بطمب التسميـ الكثائؽ " بنكد االتفاقيات عبارةأك  النصكص الداخمية

غير أف بعض االتفاقيات في حاالت  ،منيا أنو يستكجب في طمب التسميـ الشكؿ الكتابي
الياتؼ عمى أف يعزز بطمب الحؽ أك  يككف الطمب بكاسطة الفاكس االستعجاؿ تسمح بأف

(1)مكتكب
.   

كىي مجمكعة الكثائؽ التي تسيؿ عمى الدكلة المطمكب منيا   :بالكثائؽ إرفاؽ الطمب -
                                                           

1
 .15سابؽ، ص مرجع  جمال ماىر، - 
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إذ غالبا ما تككف  ،التسميـ التعرؼ عمى ىكية المطمكب تسميمو كالقبض عميو بأسرع كقت كأقؿ جيد
ا بالطمب تبٌيف اليكية الكاممة لمشخص محؿ الطمب ) أكصافو البدنية الكثائؽ المطمكب إرفاقي

كما أف ىذه الكثائؽ تدفع (،  عاداتو االجتماع ،صكرتو الفكتكغرافية ،العبلقات المميزة لمشخص
االطمئناف في الدكلة المطمكب منيا التسميـ عمى جدٌية متابعة الشخص المطمكب كسبلمة ىذه 

الجدية في البحث عمى الشخص المطمكب إلى  لمقانكف مما يدفع بياالمتابعة مف أم تجاكزات 
الجزائية الجزائرم يتضح لنا أف  جراءاتمف قانكف اإل 702نص المادة إلى  .بالرجكع تسميمو

 األكراؽ كالمستندات كالكثائؽ التي تطمب المشرع إرفاقيا بالطمب ىي:

رفاؽ كؿ  ما مف شأنو اإلعانة عمى بياف مفصؿ عف ىكية الشخص المطمكب كأكصافو كا 
 .تحديد شخصيتو عمى كجو الدقة كصكرتو إف أمكف

اإلحضار صادر مف سمطة مختصة إذا كاف الشخص غير محكـك عميو أك  أمر القبض
 كصكرة مف الحكـ إذا كاف محككما عميو.

صكرة مف النصكص القانكنية التي تعاقب عمى الفعؿ كاألدلة التي تثبت مسؤكلية الشخص 
 .المطمكب

اف اتجاه المشرع الجزائرم في تحديد الطريؽ الذم يسمكو طمب تسميـ المجرميف بيف الجزائر 
ؽ إ ج ج، يكجو  702كىذا ما أقرتو المادة  ،كغيرىا مف الدكؿ كاضحا كىك الطريؽ الديبمكماسي

كىك الطريؽ األكثر شيكعا مف حيث  الحككمة الجزائرية بالطريؽ الديبمكماسي،إلى  طمب التسميـ
 كزارة العدؿ الذم ترسمو بدكرىاإلى  االستعماؿ إذ تقـك الدكلة الطالبة بتنظيـ طمب التسميـ كتسميمو

قنصميتيا المتكاجدة بالدكلة المطمكب منيا التسميـ كي أك  سفارتياإلى  كزارة الخارجية لتكصموإلى 
 كزارة خارجية تمؾ الدكلة.إلى  تبمغو

بشأف أك  معاىدات دكلية بشأف تسميـ المجرميفأك  اـسابقا كلفترة طكيمة لـ تظير أية أحك 
تنفيذ أك  دكلة طالبة بغرض محاكمتوإلى  الكاجب إتباعيا مف أجؿ تسميـ فاٌر مف العدالة جراءاتاإل

حد كبير يعتبر مف المسائؿ التي يحكميا مبدأ إلى  ، ككاف تسميـ المجرميف(1)حكـ صادر عميو
يف الدكؿ، ككاف الرأم السائد عمكما ىك أنو في ظؿ غياب حسف المعاممة بأك  المعاممة بالمثؿ

                                                           
1
- CHERIF Bassiouni, International extradition – us law and practice , New York , Oceana 

Publications ,I.N.C. Third edition, 1996 , p 32. 
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معاىدة دكلية ممزمة فإنو ال كجكد اللتزاـ دكلي بتسميـ المجرميف. كمع ذلؾ كاف يكجد اتجاىا ينادم 
  .(1)محاكمتو كخصكصا في جرائـ دكلية معينةأك  بضركرة االعتراؼ بكجكب تسميـ المجـر

لزيادة في عدد المعاىدات كاالتفاقيات خاصة الثنائية منيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت ا
تسميـ المجرميف خاصة عند دكؿ القانكف العاـ، حيث تـ استخداميا عمى نطاؽ  إجراءاتلتنظيـ 
 كاسع.

ظيرت العديد مف االتفاقيات متعددة األطراؼ بشأف تسميـ المجرميف فيناؾ عمى سبيؿ المثاؿ 
، كاتفاقية األمـ (2)المجرميف بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد األكربيتسميـ  إجراءاتاتفاقية تبسيط 

كاالتفاقية األكربية لمكافحة الجرائـ  2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية 
 .2001المعمكماتية 

يكجد نكع أخر مف مظاىر التعاكف الدكلي في مجاؿ تسميـ المجرميف يتمثؿ في االعتراؼ 
التكقيؼ كبمقتضاه تصدر السمطة المختصة بإحدل الدكؿ أك  الحبسأك  أكامر القبضالمتبادؿ ب

  .(3)أكثر كيتعيف تنفيذهأك  التكقيؼ، كتعترؼ بصبلحيتو دكلة أخرلأك  الحبسأك  أمرا بالقبض

ػاضفرعػاضثاظي
 اضتطاونػاضفظيػاضدوضي

 ىك المعمكماتية الجريمة مكافحة مجاؿ في الدكلي التعاكف مظاىر مف الثاني المظير أف
 المتبادلة القضائية المساعدة عمى الدكلي الفني التعاكف ىذا يقتصر ال إذ الدكلي الفنػػي التعاكف

                                                           

1  - CHERIF Bassiouni, The need for International accountability, International criminal law,1999, 

p3. 
2
 - Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union 

européenne - Rapport explicatif [Journal officiel n° C 375 du 12.12.1996, in ; http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l14015a. consulté le : 15/05/2016. 
جراءات التسميـ بيف الدكؿ األعضاء، كالذم يعد أكؿ تدبير محدد في ميداف تنفيذ  - 3 األمر األكربي الخاص بالتكقيؼ كا 

الدكؿ  لالقانكف الجنائي ينفذ مبدأ االعتراؼ المتبادؿ في بالقرارات القضائية التي تصدرىا أجيزة العدالة الجنائية لد
مبير فمندا اتكلقد أعتمد عمى أساس التكصيات الصادرة مف المجمس األكربي في اجتماعو المنعقد في  ،في االتحاد األعضاء
ينبغي أف يصبح مبدأ االعتراؼ المتبادؿ ىك حجر األساس في التعاكف األمر . ككفقا ليذا القرار 16/10/1999-15يكمي 

 .يالقضائي في المسائؿ الجنائية داخؿ االتحاد األكرب

Recommandations du conseil européen de Tampere,15 et 16 octobre1999, in ; 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm. consulté le: 15/05/2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l14015a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l14015a
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
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نما فحسب،  البشرم العنصر أف ذلؾ الدكؿ، بيف الخبرات كتبادؿ التقنية المساعدة كذلؾ يشمؿ كا 
 لمكاجية كالمستكل جاىزيةال بذات ليس األمنية األجيزة أك القضائية األجيزة مستكل عمى سكاء

نما المعمكماتية، الجريمة  أف حيث .كرقييا الدكلة تمؾ تقدـ بحسب أخرل إلى دكلة مف يختمؼ كا 
 دكلي تعاكف كجكد ضركرة إلى صراحة دعت قد الصمة ذات اإلقميمية أك الدكلية االتفاقيات جميع
 المعمكمات تكنكلكجيات في تكاصؿالم التقدـ أف ذلؾ (1)بينيا فيما الخبرات كنقؿ التدريب مجاؿ في

 التي السريعة التطكرات مع متناسقة خطكات في تسير أف كاألمنية القضائية الجيات عمى يفرض
 ىذه صاحبت التي اإلجرامية لؤلفعاؿ التصدم يمكف حتى بيا كاإللماـ التقنيات ىذه تشيدىا

 اتخاذ يستمـز المعمكماتي اـاإلجر  مكاجية في القانكف إعماؿ فإف أخرل ناحية كمف التكنكلكجيا
 ىذه بو تتسـ لما التقميدية العقابية المدكنة في المستقرة كالمبادئ المفاىيـ تتجاكز قد إجراءات
إف  كبالتالي آثارىا، كمحك إخفائيا في كسيكلة التنفيذ في كسرعة األسمكب في حداثة مف الجرائـ

ثقيبل عمى عائؽ األجيزة القضائية  ظيكر ىذه األنماط الجديدة مف الجرائـ أصبح يشكؿ عبئا
المختصة مف قضاة تحقيؽ كقضاة حكـ، ككذا رجاؿ الضبطية القضائية، ألجؿ ذلؾ كاف ال بد أف 
تككف تمؾ األجيزة عمى مختمؼ أنكاعيا عمى درجة كبيرة مف الكفاءة كالمعرفة. مف ىذا المنطمؽ 

تعددة منيا مجاؿ تدريب رجاؿ ضركرة كجكد تعاكف امني دكلي في مجاالت مإلى  كانت الدعكل
القضاء كالضبطية القضائية لبلستفادة مف ميارات كتجارب اآلخريف مف خبلؿ أشخاص أكفاء 

 .(2)كمؤىميف كقادريف عمى نقؿ ىذه التجارب كتمؾ الميارات بكسائؿ سيمة ميسرة

 : ضرورة التعاون األمني الدوليأوال

قدرو مف األمف إلى  مف الدكؿ فإنيا تحتاج حتى يسيؿ لكؿ دكلة االستمرار كالعيش مع غيرىا
تشكؿ الجريمة إحدل القضايا الرئيسية في الكثير مف دكؿ العالـ، كتشغؿ اىتماـ ، كالنظاـ

ال  –أم دكلة  –الحككمات كالمختصيف كاألفراد عمى حد سكاء. كلقد أثبت الكاقع العممي أف الدكلة 

                                                           

 سالفة الذكر. الجريمة المنظمة عبر الكطنية،  لمكافحةمف اتفاقية األمـ المتحدة  29المادة  - 1
التدريب ليس التدريب التقميدم فحسب، بؿ يكؼ أف تتكافر لدل رجاؿ القضاء الخمفية القانكنية، كلدل الضبطية يقصد ب - 2

نما ال بد مف إكسابيـ خبرة فنية في مجاؿ الجريمة المعمكماتية خيرة ال تأت كىذه األ ،القضائية خصائص عمؿ الشرطي كا 
دكف تدريب تخصصي يراعي فيو العناصر الشخصية لممتدرب مف حيث تكافر الصبلحية العممية كالقدرات الذىنية كالنفسية 

 .166مرجع سابؽ ص  سعيداني نعيم،لتمقي التدريب. 
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ع ىذا التطكر المممكس كالمذىؿ في كافة مياديف تستطيع بجيكدىا المنفردة القضاء عمى الجريمة م
 األنترنت الحياة. نتيجة لمتطكر المممكس كالمذىؿ في االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كظيكر 

ظيكر أشكاؿ كأنماط جديدة مف الجرائـ منيا الجرائـ المتعمقة إلى  كالسريع ليا أدل كاالنتشار الكاسع
رائـ المعمكماتية، التي باتت تشكؿ خطرا ال عمى سرية النظـ كىي نكعه مف الج األنترنت بشبكة 

  .(1)أمف البنى األساسية الحرجةإلى  تكافرىا فحسب، بؿ تعدتأك  سبلمتياأك  الحاسكبية

تميزىا بالعالمية كبككنيا عابرة لمحدكد فإف مكافحتيا ال تتحقؽ إال بكجكد تعاكف دكلي  اف
يسمح باالتصاؿ المباشر بيف أجيزة الشرطة في الدكؿ ائي، بحيث ز عمى المستكل اإلجرائي الج

 األنترنت المختمفة، كذلؾ بإنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعمكمات عف مرتكبي الجرائـ المتعمقة ب
  .(2)كتعميميا

مثبل في جرائـ البث كالنشر الفيركسي قد يككف مرتكب اليجـك يحمؿ جنسية دكلة ما، كيشف 
مكجكدة في دكلة أخرل، كتقع اآلثار المدمرة ليذا اليجـك في دكلة  اليجـك الفيركسي مف حكاسيب

ثالثة، فمف البدييي أف تقؼ مشاكؿ الحدكد كالكاليات القضائية عقبة أماـ اكتشاؼ ىذه الجرائـ 
كمعاقبة مرتكبييا، لذا فإف التحقيقات في الجرائـ المتصمة بالحاسب اآللي كمبلحقتيا قضائيا تؤكد 

دة القانكنية المتبادلة بيف الدكؿ، حيث يستحيؿ عمى الدكلة بمفردىا القضاء عمى عمى أىمية المساع
تمؾ ال يمكنو تعقب أك  ىذه الجرائـ الدكلية العابرة لمحدكد، ألف جياز الشرطة في ىذه الدكلة

المجرميف كمبلحقتيـ إال في حدكد الدكلة التابع ليا بمعنى آخر أنو متى ما فٌر المجـر خارج حدكد 
  .(3)كلة يقؼ الجياز الشرطي عاجزاالد

 عممية ىي المعمكماتي اإلجراـ مكافحة مجاؿ في الدكلي التعاكف ألىمية األمثمة أبرز مف تعد
 عبر القمار شركات بو قامت الذم باالبتزاز العممية ىذه تتعمؽك  Operation Catterick كاتريؾ

 إلى يرسمكف المجرمكف كاف العممية، ىذه كفي 2004 أكتكبر إلى مايك مف الفترة في  األنترنت
 الخدمة حجب "ىجمات مكقعيا عمى يشنكا بأف إياىا ميدديف أمكاال، منيا يطمبكف الشركات إحدل

                                                           

 سالؼ الذكر.، مؤتمر األمـ المتحدة الحادم عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية - 1
 .75، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باألنترنت، مرجع سابؽ، ص الباقي الصغير جميل عبد - 2
 .7مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 3
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 مف اآلالؼ مئات أك آالؼ تزكر بأف اليجمات ىذه كتحدث الدفع، عف امتناعيا حالة في المكزعة"
 المكقع تدمير إلى يؤدم ما نفسو، الكقت في معينا مكقعا العالـ أنحاء جميع مف الكمبيكتر أجيزة

 بالمممكة شركات 10 منيا العالـ، أنحاء في شركة 57 حكالي تعرض لميجمات تنفيذىا بعدك 
 المكاقع لو تتعرض الذم األثر إلى كباإلضافة. إسترليني جنيو مميكف 30 خسائرىا تجاكزت المتحدة،
 يكاد  األنترنت لشبكة الرئيسة الكصبلت مف ـقس عبر تكجيييا يتـ التي البيانات مقدار فإف نفسيا،
 المتحدة كالكاليات المتحدة المممكة مف لكؿ التحقيقات مباشرة معك  .المكاقع ىذه تدمير في يتسبب

 التفيا، إلى البمديف في الشرطة أجيزة بيف تمت التي التحريات قادتيـ كقد تضرران  األكثر باعتبارىما
 أشخاص 10 عمى القبض إلقاء عف أسفرت سرية مراقبة ميةبعم لدييا الشرطة قكات قامت حيث
 في باالككفك مدينة في اختراقو تـ كمبيكتر جياز مكقع تحديد تـ حيث تكرطيـ في ييشتىبو
 فعاؿ تحقيؽ إلى ذلؾ بعد تحكؿ بمفردىا تحقيؽ بإجراء إثره عمى الركسية الشرطة بدأت ،ركسيا

 المتيميف إلى ككجيت الكمبيكتر أجيزة مف عدد كضبط األشخاص، مف عدد تكقيؼ تـ مشترؾ؛
كـ الكمبيكتر، أجيزة عمي فيركسات كنشر االبتزاز تيـ  .(1)سنكات ثماني بالسجف عمييـ كحي

كجكد كياف دكلي يأخذ عمى عاتقو القياـ بيذه الميمة كتتعاكف إلى  أصبحت الحاجة ماسة
بتبادؿ المعمكمات المتعمقة  مف خبللو أجيزة الشرطة في الدكؿ المختمفة، خاصة فيما يتعمؽ

 تعقب المجرميف الفاريف مف كجو العادلة.إلى  بالجريمة كالمجرميف بأقصى سرعة ممكنة باإلضافة

يعد التعاكف الشرطي الدكلي مف أىـ صكر التعاكف الفني الدكلي في مكافحة اإلجراـ السيما 
 أىميا: اإلجراـ المعمكماتي، كيتحقؽ ىذا التعاكف مف خبلؿ عدة أجيزة مف

 المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية" اإلنتربكؿ": -

عندما تـ إبراـ االتفاقية  1904عاـ إلى  البدايات األكلية لمتعاكف الدكلي الشرطي ترجع
كالتي نصت في مادتيا األكلى عمى  18/5/1904الدكلية الخاصة بمكافحة الرقيؽ األبيض بتاريخ 

تعيف سمطة لجمع المعمكمات الخاصة باستخداـ النساء أك  ء"" تتعيد كؿ الحككمات المتعاقدة بإنشا
                                                           

تصدر عف  انكف كاالعماؿ،، "الجيكد الدكلية لمكافحة االجراـ السبراني"، مجمة القمراد ماموشعند:  اليومثاؿ مشار  -1
تـ  http://www.droitetentreprise.com، محمكؿ مف المكقع اإللكتركني التالي: 02كمية الحقكؽ، جامعة غرداية، ص 

 :  .01/02/2018االطبلع عميو يـك

http://www.droitetentreprise.com/
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كالفتيات لغرض الدعارة في الخارج، كليذه السمطة الحؽ في أف تخاطب مباشرة اإلدارة المماثمة ليا 
 في كؿ الدكؿ األطراؼ المتعاقدة.

تمؾ لـ تمر سنة عمى إبراـ ىذه االتفاقية إال ككانت سبع دكؿ مف الدكؿ المتعاقدة تنشي مثؿ 
األجيزة كتتبادؿ مف خبلليا المعمكمات كالبيانات الخاصة باستخداـ النساء كالفتيات لغرض الدعارة 

  .(1)في الخارج مف أجؿ القضاء عمى ىذه الجريمة في أقاليميا

: أكليا كأسبقيا تاريخيا (2)بعد ذلؾ أخذ التعاكف الشرطي الدكلي يأخذ صكرة المؤتمرات الدكلية
دكلة،  14كالذم ضـ رجاؿ الشرطة كالقضاء كالقانكف مف  18/4/1914-14كاف مؤتمر مكناكك

كذلؾ لمناقشة ككضع أسس التعاكف الدكلي في بعض المسائؿ الشرطية، خاصة ما يتعمؽ بمدم 
تسميـ المجرميف، إال أنو كنتيجة لقياـ  إجراءاتإمكانية إنشاء مكتب دكلي لمتسجيؿ الجنائي كتنسيؽ 

 لـ يحقؽ المؤتمر أم نتائج عممية تذكر. الحرب العالمية األكلى

حاكؿ الككلكنيؿ "فاف ىكتيف" أحد  1919الحرب العالمية األكلي كتحديدا عاـ  بعد انتياء
ضباط الشرطة اليكلندية إحياء فكرة التعاكف الدكلي الشرطي كذلؾ بالدعكة لعقد مؤتمر دكلي 

 لمناقشة ىذا المكضكع، غير أنو لـ يكفؽ في مسعاه.

مدير شرطة فينا في عقد مؤتمر دكلي يعد  1923في سنةدكتكر "جكىانك سكيرا" نجح ال
، ضـ مندكبي تسعة 7/9/1923 - 3الثاني عمى المستكل الدكلي لمشرطة الجنائية كذلؾ في الفترة 

يككف مقرىا فينا،  (ICPO) كتمخض عنو كالدة المجنة الدكلية لمشرطة الجنائية ،(3)عشر دكلة
 بيف أجيزة الشرطة مف أجؿ التعاكف في مكافحة الجريمة. كتعمؿ عمى التنسيؽ

إال أنو مع اندالع الحرب العالمية الثانية تكقفت المجنة عف أعماليا، حتى كضعت الحرب 
مؤتمر دكلي بيدؼ إحياء  9/6/1946-6، عقد في برككسؿ ببمجيكا في الفترة1946أكزارىا عاـ 

بدعكة مف المفتش العاـ لمشرطة مبادئ التعاكف األمني ككضعيا مكضع التنفيذ 

                                                           

1  - H FERAUD , E SCHLANILZ, "La coopération policière internationale", RIDP, 1974, p477-478. 
، أحكاـ القانكف الدكلي في مجاؿ مكافحة الجرائـ الدكلية لممخدرات، دار محمد منصور الصاوي راجع كؿ عف: - 2

التعاكف الدكلي لمكافحة الجريمة، إيتراؾ  عالء الدين شحاتو،.  648،  ص1980إلسكندرية، ا المطبكعات الجامعية،
 .176-174، ص 2000 ،تكزيع، القاىرةلمنشر كال

 .7مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 3
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كنقؿ  (ICPO)إحياء المجنة الدكلية لمشرطة الجنائيةإلى  ، كانتيى االجتماع(Louvage)البمجيكية
(Interpol) باريس بفرنسا، كغٌير اسميا ليصبح المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائيةإلى  مقرىا

كحتى  
 .(1)عضكا 182كتابة ىذه السطكر تضـ في عضكيتيا 

عمى تأكيد كتشجيع التعاكف بيف أجيزة الشرطة في الدكؿ األطراؼ ك إلى  ىذه المنظمة تيدؼ
مف تجميع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالمجـر كالجريمة، كذلؾ  ،نحك فٌعاؿ في مكافحة الجريمة

. (2)عف طريؽ المكاتب المركزية الكطنية لمشرطة الدكلية المكجكدة في أقاليـ الدكؿ المنضمة إلييا
التعاكف في ضبط المجرميف بمساعدة أجيزة الشرطة في الدكؿ إلى  كتتبادليا فيما بينيا، باإلضافة

، كمدىا بالمعمكمات المتكفرة لدييا عمى إقميميا كخاصة بالنسبة لمجرائـ المتشعبة في (3)األطراؼ
جرائـ المتعمقة ، كمف األمثمة عمى دكر اإلنتربكؿ في ما يتعمؽ بالاألنترنتعدة دكؿ كمنيا جرائـ 

، ما حصؿ في الجميكرية المبنانية عندما تـ تكقيؼ أحد الطمبة الجامعيف مف قبؿ القضاء األنترنتب
، األنترنتالمبناني بتيمة إرساؿ صكر إباحية لقاصرة دكف العشرة أعكاـ مف مكقعو عمى شبكة 

 .(4)الخصكصكذلؾ أثر تمقي النيابة المبنانية برقية مف اإلنتربكؿ في ألمانيا بيذا 

أف تـ إنشاء عدة مراكز اتصاالت إلى  مرت جيكد المنظمة في ىذا المجاؿ بمراحؿ عديدة،
 إقميمية في كؿ مف طككيك، نيكزيمندا، نيركبي، أذربيجاف، بيكنس أيرس لتسييؿ مركر الرسائؿ، كيضاؼ

اف ىناؾ خياريف ذلؾ مكتب إقميمي فرعي في بانككؾ. كنظرا لتنكع أنظمة الدكؿ المختمفة، فقد كإلى 
، داخؿ ىذه الشبكة، أكليما ىك نمكذج يخصص لمدكؿ المركزية كتجرل االتصاالت (5)ألنظمة االتصاؿ

العالمية لمشرطة فييا مف خبلؿ الجمعية العامة كالمجنة التنفيذية بكاسطة السكرتارية العامة، كالثاني 
  رطة في الدكؿ المختمفة.لمدكؿ البلمركزية كتجرم االتصاالت فيو مباشرة بيف أجيزة الش

يعد مف أىـ صكر التعاكف األمني في مجاؿ مكافحة جرائـ المعمكماتية تبادؿ المعاكنة 

                                                           

1  - http://www.interpol.com/public/Icpo/Members/default.asb.consulté le: 23/12/2012 

2  - Anderson MALCOM, " Policing the world: Interpol the Politics of International Police Co- 

Operation'' , Clarendon press.Oxford, 1989, p 168-185. 
الشرطي في إطار ىذه المنظمة  ىذا يؤكد أف ىذه المنظمة ليست سمطة دكلية عميا فكؽ الدكؿ األعضاء فالتعاكف - 3

 يحكمو مبدأ احتراـ السيادة الكطنية لمدكؿ األعضاء.
 .9مرجع سابؽ، ص "، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 4

5
 -Anderson MALCOM,  op.cit , p 169. 

http://www.interpol.com/public/Icpo/Members/default.asb.consulté
http://www.interpol.com/public/Icpo/Members/default.asb.consulté
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سيما كأف أجيزة العدالة الجزائية ليست بنفس ، ال(1)لمكاجية الككارث كاألزمات كالمكاقؼ الحرجة
نما ىناؾ تفاكت فيما بينيا فبعض  الدكؿ متقدمة تقنيا المستكم كالجاىزية في جميع الدكؿ كا 

 األنترنت كتكنكلكجيا كليا صيت كبير في مكاجية الجرائـ المعمكماتية كمنيا الجرائـ المتعمقة 
  مف ىنا كاف البد مف التعاكف بيف الدكؿ. ،تشريعيا كفنيا، كالبعض اآلخر تفتقد ذلؾ

مجرمي تعقب كميات الشرطية كاألمنية المشتركة كما تقـك الشرطة الدكلية ببعض العم 
، كميا ستراتيجيات جديدة بالتعاكف مع ىيئة األمـ المتحدةاكضع إللكتركنية، باألدلة اك  المعمكماتية

 .(2)المشركعة كاألمنيةالفنية أمكر تستدعي القياـ ببعض العمميات 
 اليكركبكؿ: -

 ئيةالجنا بكصفو مكتبا مركزيا لمشرطة ،جياز اليكربكؿ ىيك  شرطة أكربية ءالنشاالمجمس األكربي 
لتككف ىمزة كصؿ بيف أجيزة الشرطة الكطنية في الدكؿ المنظمة كلمبلحقة  األكربيفي دكؿ االتحاد 

كفى قمة لكسمبكرج  .(3)األنترنت الجناة في الجرائـ العابرة لمحدكد كمنيا بطبيعة الحاؿ الجرائـ المتعمقة ب
 في ت اتفاقية اليكركبكؿككقع ،الجياز المذككر تـ تأسيس ماسترتيخت بمكجب اتفاقية 1991عاـ 

مف اجؿ ضماف  األكركبياالتحاد  فيدكلة عضك  15مف قبؿ سفراء  1995يكنيك  26برككسؿ بتاريخ 
كتسييؿ االتصاؿ فيما بيف  ،اقصى درجات التعاكف كالمشاركة كتبادؿ المعمكمات في كافة المجاالت

المتعمقة بالكفاح ضد الجريمة بكضع نقاط اتصاؿ كتكميؼ منفد كاحد لكؿ الخدمات  ،األعضاءالدكؿ 
 . (2) يككف تحت تصرؼ تمؾ الدكؿ متى تعمقت التحقيقات بيذه الجريمة ،المنظمة
سياستيا  يحؽ مشاركة السمطات الكطنية ف ؿبك اليكرك  جياز األكركبيفكض االتحاد  
عدادلمكافحة الجريمة المنظمة،  ،المقررة  ،ركيةالجم ،مجاؿ التحقيقات "الشرطية في جراءاتإل كا 

                                                           
ضخمة كأحداث جساـ مفاجئة بشكؿ ال يمكف تكقعو، أك يستحيؿ  تتعرض كافة دكؿ العالـ الحتماالت كقكع ككارثفقد  - 1

التنبؤ بتكقيت حدكثو، أك يصعب معو مكاجيتو باإلمكانيات القكمية لمدكلة المنككبة بمفردىا كمع كقع مثؿ ىذه الككارث أك 
لذم يحتاج إلى تكثيؼ األزمات أك المكاقؼ الحرجة غالبا ما يككف عنصر الكقت مف األمكر الحاسمة في المكاجية، األمر ا

 خاص لمجيكد كالخبرات كاإلمكانيات بشكؿ يصعب تحقيقو إال بتضافر الجيكد الدكلية.
 .10مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 2
 .79ترنت، مرجع سابؽ، ص ، الجكانب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باألنجميل عبد الباقي الصغير - 3
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 .(1)لمعمؿ مع سمطات تمؾ الدكؿ ككحدة متكاممة ،القضائية
عف طريؽ تقديـ الدعـ  ىي ككالة تطبيؽ القانكف األكربية، كظيفتيا حفظ األمف في ؿيكركبك 

في مجاالت مكافحة الجرائـ الدكلية الكبيرة خاصة الجرائـ  االتحاد األكربي لمدكؿ األعضاء في
، كىي تعمؿ بشكؿ كثيؽ مع أجيزة أمف ىكلندا في الىام المعمكماتية، مقرىا الرئيسي الكائف في

 .كالنركيج يات المتحدة األمريكيةكالكال ككندا كأستراليا كدكؿ مف خارج االتحاد االتحاد األكربي دكؿ
ستفيد أجيزة األمف المستقمة لدكؿ االتحاد بدكرىا مف خدمات الككالة االستخباراتية لتجنب كقكع 

لقاء القبض عمى مرتكبيياالجرائـ كلمتحقيؽ فييا في حاؿ كقك    .عيا كلتعقب كا 

مف قبؿ مجمس االتحاد األكربي، كجياز  28/02/2002جياز االكركجست: تـ إنشاءه في  -
كيتمثؿ أىـ نشاطاتو في  .يساعد عمى التعاكف القضائي كالشرطي في مكاجية الجرائـ الخطيرة

ألطراؼ، تبادؿ المعطيات بيف تحسيف التنسيؽ كالتعاكف بيف السمطات القضائية المختصة لمدكؿ ا
دكؿ األعضاء االتحاد األكربي، كما يمكنو أف يطمب مف الككبلء ذكم االختصاص الكطني 

 .(2) المختصة لمدكؿ األطراؼ لجياتاإلى  التبميغ عف الجرائـأك  مبلحقاتأك  إجراء تحقيقات

قاط اتصاؿ كخمؽ ن ،ؿاليكركبك  يكصي بتكسيع نطاؽ اختصاص األكركبيكاليزاؿ االتحاد 
بينو كبيف دكؿ العالـ الثالث لضماف إقرار سياسة كفاحية مكحدة ضد مختمؼ أشكاؿ الجريمة 

تمارس اختصاصات  التيكبينو كبيف المنظمات الدكلية  ،بما فييا الجريمة المعمكماتية المنظمة
تصاؿ تبادؿ المعمكمات كاال الشرطية كتكثيؽ عمميات األجيزة كلغرض تنسيؽ ،اليكربكؿ نفسيا

 le : 1995المباشر كالمستمر لتطكير التعاكف القضائي أنشئ مركز الشرطة القضائية عاـ 

centre du renseignement et d’analyse du crime organisée  ألجؿ إرساؿ كاستقباؿ
بما يكفؿ سرعة كمركنة  ،المعمكمات المتعمقة بالجريمة محؿ الذكر كالمعطيات الصادرة بالخصكص

 .(3)يساعد الجياز عمى كضع خريطة لمكافحة اإلجراـالتعاكف ك 

                                                           
 المعمكماتية"، كرقة الجريمة مكافحة مجاؿ في التعاكف الدكلي آليات تحديث إلى ، "الحاجةعيسى أبو المعالي محمد -1

 29-28الدراسات العميا، طرابمس، المنعقد في الفترة بيف  ةأكاديميكالقانكف،  حكؿ المعمكماتية األكؿ المغاربي المؤتمر عمؿ
 .11ص  ،2009أكتكبر

2  - http://www.finances-gouv.fr 
3
 .12ص ، مرجع سابؽ،يسىعأبو المعالي محمد  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
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: ال يقؿ دكرىا عف دكر األنتربكؿ في مكاجية ىذا النكع G8المجمكعة الثمانية االقتصادية  -
المستحدث مف اإلجراـ عمى مستكل الدكلي، حيث قامت بإعداد ممتقى دكلي في نياية 

 The Digital Opportunity»في طككيك لتككيف قكة دكلية أطمؽ عمييا  2000نكفمبر 

Task Forced» (1)تتمثؿ مياميا في تحقيؽ أمف تكنكلكجيا المعمكمات. 

 (OECD) كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة -

 التطكر تناغـك  االقتصادم النمك مستكيات أعمى تحقيؽ إلى المنظمة ىذه تيدؼ 
 عاـ منذ المعمكماتية الجريمةب االىتماـ المنظمة ىذه بدأت ،االجتماعية التنمية مع االقتصادم

 الدليؿ يعدك  المعمكمات، بتقنية تتصؿ إرشادية قكاعدك  األدلة مف مجمكعة كضعت حيث ،1978
 مجمس قبؿ مف تبنييا تـ التي األدلة أكؿ مف البيانات نقؿ قكاعدك  الخصكصية بحماية المتعمؽ
 بعنكاف تقريران  1983 سنة فأصدرت بيا. بااللتزاـ لؤلعضاء التكصية مع 1980 عاـ في المنظمة
 السياسة التقرير استعرض حيث ،الجنائية القانكنية السياسة تحميؿك  بالحاسكب المرتبطة الجرائـ
 األدنى الحد التقرير كتضمف ،األعضاء الدكؿ مف عدد في الخاصة المقترحاتك  القائمة الجنائية

  األفعاؿ: ىذه ؿتشمك  تجريميا الدكؿ عمى التيك  الحاسكب استخداـ سكء ألفعاؿ مف
 بو مصرح غير نحك عمى الحاسب مصادرك  نظاـ إلى الدخكؿ أك االستخداـ 
 يحتكيو ما التخريب أك اإلتبلؼك  النسخك  آليان  المعالجة لممعمكمات بو مصرح غير اإلفشاء 

 استخداـ تعطيؿ أك منع مف الحاسب لمصادر لمكصكؿ المشركعة غير اإلعاقةك  برامجك  بيانات مف
  داخمو. المخزنة البيانات أك رامجوب أك الحاسب
رشاداتك  تكصيات 1992 عاـ المنظمة كضعت   أكصتك  المعمكمات بأنظمة خاصة ا 
 في: تتمثؿ عامة مبادئ األعضاء لمدكؿ ائيةز الج التشريعات تعطي أف بضركرة
 البيانات. تجميع عمى قيكد فرض يتعيف التجميع: حدكد 
 تستخدـ سكؼ الذم الغرضك  بالغاية البيانات تتعمؽ أف عمى تنص حيث البيانات: نكعية 

 أجمو. مف

                                                           

 .167، مرجع سابؽ، صعائشة بن قارة مصطفى - 1
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 محصكرة الشخصية البيانات فيو تستخدـ الذم الغرض يككف بحيث الغرض: تعييف 
 سمفا. محددةك 

 ليـ المصرح لغير نشرىاك  الشخصية البيانات إفشاء بعدـ االلتزاـ يقتضي االستخداـ: حدكد 
 بذلؾ.

 جراءاتك  تدابير اتخاذ ضركرة األمنية: الكقاية  البيانات. إحاطة في حازمةك  مبلئمة أمنية ا 
 :بالبيانات يتعمؽ فيما معمنة التطبيقاتك  الخططك  لمتطكير العامة السياسة تككف أف االنفتاح 

 الشخصية. الطبيعة ذات
 التي البيانات عمى التعرؼك  الكصكؿ في المعنية األشخاص حؽ الفردية: المشاركة 
 ا.صحتي مدل رقابة عف فضبلن  تخصيـ
 الكصكؿ ليـ المرخص الجياتك  األشخاص محاسبة تقتضي التي : المحاسبةك  المسائمة 

 حماية تكفؿ التي جراءاتاإل مف أم تجاكز حالة في معيا التعامؿك  البيانات عمى االطبلعك 
 .(1)الخاصة الصفة ذات البيانات

ب الخمسة احد المكات يعد المكتب العربي لمشرطة الجنائية أما عمى المستكل العربي، -
لؤلمانة العامة لمجمس الكزراء الداخمية العرب، كجد مف اجؿ تأميف كتنمية التعاكف بيف 
أجيزة الشرطة لمدكؿ األعضاء في مجاؿ مكافحة الجريمة كمبلحقة المجرميف في حدكد 

تقديـ المعكنة في مجاؿ دعـ إلى  باإلضافة .(2)القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في كؿ دكلة
 أجيزة الشرطة في الدكؿ األعضاء.كتطكير 

أىـ مقكمات االستراتيجيات القكمية  إحدل المقنف اليـك كالقضائي أصبح التعاكف األمني
تعمؿ دكف حدكد  خمؽ ىيئةإلى  سعيا ،جانبان كبيران مف اىتماـ األسرة الدكلية تأخذالتي  كاإلقميمية

 جراءاتكتكحد اإل ،اإلداريةاكز البيركقراطية كتتمتع بالمركنة كتتج ،لمكافحة الجرائـ الخطيرة ،كطنية
 المنتظمات مثموإلى  تفتقر مأعضائو، األمر الذكتعمؿ عمى تقارب  ،يةيذالتنف لؤلجيزةالعممية 
 الثالث. العالـ لدكؿ اإلقميمية

                                                           

1
 .07ص  سابؽ، ، مرجعمراد ماموش - 
 .2، الدليؿ الرقمي، مرجع سابؽ، صعمر محمد بن يونس- 2
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تمس احتراـ سيادة  عممية التعاكف ال أف دكؿ العالـ الثالث خاصة العربية تفيـ عمى يتكجب
عمى  األمكاؿ المستيدفةأك  تجرم عمى إقميميا عممية متابعة األشخاص المشتبو فييـالدكلة التي س
لرصد ككشؼ عمميات  تخاذ تدابير عممية تكفؿ تعاكف أجيزتيا األمنيةابؿ يجب عمييا  ضكء ذلؾ؛

نشاء مراكز لجمع البيانات المشتركة، ،النقؿ المادم لمنقكد  المتاحة فقاعدة البيانات المدققة كا 
لتيسير الكشؼ عف األشخاص  في تبادؿ المعطيات تعاكف سمطات تنفيذ القانكف صيف تسيؿلممخت
ي تمجا إلييا المنظمات ىذا باإلضافة إلي ضركرة كشؼ األساليب كالكسائؿ الت، مف العدالة الفاريف

 يجب: ،المقررة لتحقيؽ األغراضك ، اإلجرامية
المؤسسية المقررة بمكجب  جراءاتبات كاإلكالترتي ،مراقبة التزاـ الدكؿ األطراؼ بالتنفيذ - 
 التكنكلكجية .ك  كتطكير آلياتيا بما يتكافؽ كتطكر المعارؼ العممية ،االتفاقية
االجراـ ك  تيسير تبادؿ المعمكمات لمكاجية الجريمة المنظمة عبر الكطنية بصفة عامة، -

 المعمكماتي بصفة خاصة.
صدار التكصيات بشأفك  يةتقييـ مدل التقدـ في تحقيؽ أىداؼ االتفاق  - مسائؿ ضركرية لتنفيذ  ا 

  .(1)لحشد المكارد الماليةك  االتفاقية

 ثانيا: التعاون الدولي األمني في مجال تدريب رجال العدالة الجزائية
يفرض عمى جيات إنفاذ القانكف أف  األنترنت التقدـ المتكاصؿ في تكنكلكجيا الحاسب اآللي ك 

لتطكرات السريعة التي تشيدىا ىذه التقنيات، كاإللماـ بيا حتى تسير في خطكات متناسقة مع ا
يمكف التصدم لؤلفعاؿ اإلجرامية التي صاحبت ىذه التكنكلكجيا كمكاجيتيا ىذا مف ناحية، كمف 

قد تتجاكز  إجراءاتناحية أخرل فإف إعماؿ القانكف في مكاجية الجرائـ المعمكماتية يستمـز اتخاذ 
تقرة في المدكنة العقابية التقميدية، لما تتسـ بو ىذه الجرائـ مف حداثة في المفاىيـ كالمبادئ المس

األسمكب كسرعة في التنفيذ كسيكلة في إخفائيا كالقدرة عمى محك آثارىا. حيث أثبتت الكقائع 
قد ارتكبت عمى مرأل كمسمع مف  األنترنت العممية أف ىناؾ جرائـ متعمقة بالحاسب اآللي كشبكة 

بؿ قاـ بعض رجاؿ الشرطة بتقديـ يد المساعدة لمرتكبي ىذه الجرائـ دكف قصد  رجاؿ الشرطة،
عمى سبيؿ كاجبات المينة التي يمزميـ بيا ىذا القانكف. مثمما حدث عندما طمبت أك  كعف جيؿ،

                                                           

1
 .16مرجع سابؽ، ص يسى،عأبو المعالي محمد  - 
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إحدل دكائر الشرطة بالكاليات المتحدة األمريكية مف شركة تعرضت لمقرصنة أف تتكقؼ عف تشغيؿ 
تتمكف مف كضعو تحت المراقبة بيدؼ كشؼ مرتكب الجريمة، كنتيجة لذلؾ أتمؼ ما جيازىا اآللي ل

. اف إتبلؼ األدلة قد يقع كذلؾ عف خطأ مشترؾ بيف الخبراء (1)كاف قد سمـ مف الممفات كالبرامج
كبيف الجية المجني عمييا، فمثبل في تحقيؽ إحدل الجرائـ المعمكماتية كالتي تدكر كقائعيا حكؿ طمب 

ألشخاص مف إحدل الشركات زعـ أنو كضع قنبمة منطقية بنظاـ حاسبيا اآللي. تبيف أف أحد ا
بطاؿ  الشركة كقبؿ إببلغ السمطات المختصة كانت قد استدعت خبيرا لمتحقؽ مف صحة ذلؾ كا 
زالتيا مف البرنامج المكضكعة  مفعكؿ القنبمة إف كجدت، كبالفعؿ نجح الخبير في اكتشاؼ القنبمة كا 

 ا تكلت الشرطة التحقيؽ اتضح أنو بإزالة القنبمة أتمفت كؿ األدلة عمى كجكدىا.فيو، كعندم

إف ظيكر ىذه األنماط الجديدة مف الجرائـ أصبح يشكؿ عبئان ثقيبل عمى عاتؽ جميع أجيزة 
 ،المحاكـ عمى مختمؼ درجاتياأك  رجاؿ التحقيؽأك  العدالة الجنائية سكاء رجاؿ الضبط القضائي

مبات العدالة كتقتضي أف تتحمؿ األجيزة األمنية الحككمية كامؿ المسؤكلية تجاه السيما كأف متط
 اكتشاؼ كافة الجرائـ المعمكماتية كضبط الجناة فييا كتحقيؽ العدالة في حقيـ.

ألجؿ ذلؾ كاف البد أف تككف تمؾ األجيزة عمى مختمؼ أنكاعيا عمى درجة كبيرة مف الكفاءة 
كض تمؾ الجرائـ كالتعرؼ عمى مرتكبييا بسرعة كدقة متناىييف. كالمعرفة كالقدرة عمى كشؼ غم

، فكفاءة رجاؿ العدالة لمكاجية ىذه الظكاىر المستحدثة كقدرتيـ في (2)كىذا لف يتحقؽ إال بالتدريب
كاالرتقاء بيا كالنيكض بأساليب  التصدم ليا البد أف ترتكز عمى كيفية تطكير العممية التدريبية

كجكب تأىيؿ القائميف عمى ىذه إلى  مف ىذا المنطمؽ كانت الدعكلتحقيقيا ألىدافيا، 
.أنو ما مف دكلة يمكنيا النجاح في مكاجية ىذه األنماط المستحدثة بمفردىا دكف تعاكف (3)األجيزة

ضركرة كجكد تعاكف دكلي في مجاؿ تدريب رجاؿ إلى  كتنسيؽ مع غيرىا مف الدكؿ، فكانت الدعكة
  .العدالة الجزائية

                                                           

 .24، التحقيؽ كجمع األدلة في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية، مرجع سابؽ، ص حمد أبو العال عقيدةم - 1
 .440-439، الجرائـ المعمكماتية، مرجع سابؽ، ص ىشام فريد محمد رستم - 2
يؽ أىداؼ تعرؼ العممية التدريبية بأنيا " مجمكع األنشطة أك العمميات الفرعية التي تكجو لعدد مف المتدربيف لتحق - 3

الجيكد الدكلية "، حسين بن سعيد بن سيف الغافريمعينة في برنامج تدريبي معيف كتحدث األثر أك اآلثار المطمكبة فيو". 
 .40مرجع سابؽ، ص"، في مكاجية جرائـ األنترنت
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 ريب وأىميتو في مجال مكافحة الجرائم المعموماتيةالتد - أ

التدريب يعد جزءا مف عممية التنمية اإلدارية كىك ييتـ المتدرب كلممنظمة التي ينتسب إلييا 
بالدرجة األكلي بالكفاءة كالفعالية في  عسكرية، حككميةأك  في آف كاحد، سكاء أكانت منظمة مدنية

مات العامة كالخاصة عمى العناية بو، باعتباره أحد إنجاز العمؿ، حرصت الكثير مف المنظ
عداد العامميف عمى اختبلؼ  األدكات األساسية لرفع مستكل األداء كزيادة الكفاية اإلنتاجية كا 
مستكياتيـ لمقياـ بكاجبات أعماليـ كالمياـ المككمة إلييـ عمى خير كجو. إضافة إلى تييئتيـ لتحمؿ 

  .زيادة قدراتيـ عمى مكاجية المياـ المعقدة في الحاضر كالمستقبؿالمزيد مف المسؤكليات مف خبلؿ 

ليذا أصبح ينظر إلى التدريب عمى أنو كسيمة لبلستثمار الذم تمجأ إليو المنظمات اإلدارية 
 .(1)لتحقيؽ أىدافيا باعتباره عنصرا حيكيا ال بد منو لبناء الخبرات كالميارات المتجددة

دكرا ىاما في حياة اإلنساف في عصرنا الحاضر، فقد زاد  الكاقع أف التدريب أصبح يمعب
خاصة، تعمؿ في أك االىتماـ بالتدريب بمختمؼ جكانبو الفنية كالتكتيكية فقد أضح ضركرة لمفرد 

قطاع العدالة أـ في غيره، فيك أحد العناصر األساسية لزيادة كفاءة العنصر البشرم كيرفع إنتاجيتو 
حداث تعديبلت جكىرية عمى كيحقؽ التنمية بمفيكميا ال شامؿ. كاليدؼ مف عممية التدريب إدخاؿ كا 

سمكؾ المتدربيف، تبدك آثارىا كاضحة في سمككيـ ألداء األعماؿ التي يكفمكف بيا كؿ في مجاؿ 
  تخصصو، بشكؿ أفضؿ بعد عممية التدريب ال قبميا.

كالتطبيقية الناجحة كالمؤثرة التي تبدك أىمية التدريب كضركرتو في أنو مف ناحية يعد الكسيمة الفعمية 
تكفؿ االستفادة مف ميارات كتجارب اآلخريف مف خبلؿ أشخاص أكفاء مؤىميف كقادريف عمى نقؿ ىذه 
التجارب كتمؾ الميارات بكسائؿ سيمة ميسرة، كما أنو يعد مف ناحية أخرل الكسيمة المبلئمة كالفعالة لكضع 

لتعرؼ عمى األخطاء كالسمبيات التي يمكف أف يكشؼ التطبيؽ المعارؼ العممية مكضع التطبيؽ الفعمي كا
العممي لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح، ككضع الحمكؿ الكفيمة بتجنبيا. كتزداد أىمية التدريب في الكقت 

                                                           

1  - Déclaration D-8 des Nations Unies, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 

Rapport sur la vingt-quatrième session (5 décembre 2014 et 18-22 mai 2015), in ; https://www.legal-

tools.org/doc/609e53/pdf/, consulté le :30/07/2016. 

https://www.legal-tools.org/doc/609e53/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/609e53/pdf/
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 .(1)الحاضر نظرا لمتطكر التكنكلكجي الكبير الذم يشيده العالـ اليـك

سب فبل يكفي أف تتكافر لدم رجاؿ العدالة الجزائية التدريب المقصكد ىنا ليس التدريب التقميدم فح
نما ال بد مف إكسابيـ خبرة فأك  الخمفية القانكنية  ،نية في مجاؿ الجريمة المعمكماتيةأركاف العمؿ الشرطي كا 

كىذه الخبرة الفنية ال تتأتى دكف تدريب تخصصي يراعي فيو العناصر الشخصية لممتدرب مف حيث تكافر 
، كيبلحظ أنو مف األسيؿ تدريب متخصص (2)ة كالقدرات الذىنية كالنفسية لتمقي التدريبالصبلحية العممي

أك  في تكنكلكجيا المعمكمات كشبكات االتصاؿ بدال مف تدريب القائميف عمى تنفيذ القانكف كرجاؿ الشرطة
خمس أنو يجب أف تتكافر لدل المتدرب خبرة ال تقؿ عف إلى  العاـ . يذىب البعض االدعاءممثمي 

دارة الشبكات  سنكات في المجاالت ذات العبلقة بتكنكلكجيا المعمكمات كالبرمجة كتصميـ النظـ كتحميميا كا 
كبالنسبة لممنيج التدريبي فيجب أف يشتمؿ عمى بياف بالمخاطر كالتيديدات  .(3)كعمميات الحاسب اآللي

لي مع ذكر لمفاىيـ معالجة كنقاط الضعؼ كأماكف االختراقات لشبكة المعمكمات كأجيزة الحاسب اآل
، المعمكماتيالبيانات كتحديد نكعية كأنماط الجرائـ المعمكماتية، كبياف ألىـ الصفات التي يتميز بيا المجـر 

 .(4)كالدكافع كراء ارتكاب الجرائـ المعمكماتية

التخطيط لمتحقيؽ، تجميع  التحقيؽ، إجراءات :(5)اف منيج التحقيؽ ال بد أف يشتمؿ عمى
أساليب المعمؿ  النظـ الفنية لمبيانات،مراجعة  مكمات كتحميميا، أساليب المكاجية كاالستجكاب،المع

ذلؾ ال بد إف يشتمؿ عمى ما يتعمؽ بالتفتيش كالضبط ككيفية استخداـ الحاسب إلى  إضافة، الجنائي
  .المشترؾ اآللي كأداة لممراجعة كالحصكؿ عمى أدلة االتياـ كما يخص المبلحقة الدكلية كالتعاكف

التدريب فإنو ال بد كأف يراعى في البرنامج التدريبي نكعو كصفتو كما إذا كاف رسميا مف  اف
حكؿ ىذا النكع المستحدث مف الجرائـ،  -كرش العمؿ –حمقات نقاش أك  خبلؿ حمقات دراسية

، كحمقات النقاش التي يمكف أف تثمر أفضؿ تدريب رسمي ىي تمؾ التي تكفؿ تفاعؿ المشاركيف
                                                           

كأثره في تحقيؽ العدالة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ، تدريب رجاؿ العدالة محمد السيد عرفة - 1
 .2، ص 2005

 .42مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 2
لكمبيكتر ؤتمر القانكف كا، "الجرائـ المعمكماتية أصكؿ التحقيؽ الجنائي الفني"، بحث مقدـ لمىشام محمد فريد رستم - 3

 .496، ص 2000مايك -3-1، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة  العيف، دكلة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة كاألنترنت
 43مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 4
 .497ـ المعمكماتية أصكؿ التحقيؽ الجنائي الفني، مرجع سابؽ، ص ، الجرائىشام محمد فريد رستم - 5
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كساب خبرة عممية في كيفية التعامؿ مع الحاسب اآللي ككيفية  كتتضمف تحميبل لحاالت دراسية كا 
استخداـ تقنيات االتصاؿ بيف شبكات الحاسب اآللي، كما يرتبط بيا مف قكاعد بيانات 

كقد يككف البرنامج التدريبي غير رسمي مف خبلؿ تكميؼ المتدرب بالعمؿ مع  ،(1)كمعمكمات
التدريب باستخداـ أسمكب الفريؽ كالذم تقـك أك  برة في تحقيؽ الجرائـ المعمكماتية،شخص لدية خ

مجمكعة متخصصة في جرائـ الحاسب اآللي مرة كاحدة بحيث يككف أك  تدريب الفريؽ فمسفتو عمى
لكؿ فريؽ مف الفرؽ ميمة محددة فضبل عف إلمامو بمياـ زمبلئو اآلخريف، فطبقا ليذا األسمكب يتـ 

ز عمى تدريب مجمكعة مف المتخصصيف في مجاالت معينة بحيث يمـ كؿ منيـ بتخصص التركي
كيتعيف ىنا عمى الفريؽ أف يخكض  ،(2)اآلخريف، كيزداد في نفس الكقت فيما لتخصصو األصمي

تجارب عممية بحيث تعرض عميو عينة مف الجرائـ المعمكماتية التي تـ التحقيؽ فييا، عمى أف 
برنامج التدريبي الخبرة التنكيع لكي تؤدم دكرىا في إكساب المشاركيف في ال يراعى في ىذه العينة

جيات متخصصة تعنى باختيار المدربيف إلى  كىذا األمر يتطمب أف يعيد بالتدريب ،المطمكبة
ممف تتكافر لدييـ الصبلحية العممية كالفنية كالصفات الشخصية ليتكلكا التدريب في ىذا المجاؿ، 

كالعممية التدريبية ال بد كاف تككف مستمرة ،(3)تحقيؽ نتائج طيبة في عممية التدريبكالذم مف شأنو 
في  األنترنت سيما كأف الجرائـ المعمكماتية كمنيا الجرائـ المتعمقة بالكال تتكقؼ عند حد معيف، 

                                                           

 42مرجع سابؽ، ص"، الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ األنترنت"، حسين بن سعيد بن سيف الغافري - 1
  : يمكف تقسيـ الفريؽ إلى ثبلث مجمكعات رئيسية ىي - 2

 .المجمكعة األكلي: ميمتيا تنفيذ القانكف

 .ية: ميمتيا التدقيؽ كالمراجعة الحسابيةالمجمكعة الثان

 المجمكعة الثالثة: ميمتيا معالجة البيانات إلكتركنيا.
 :مف األمثمة عمى أنماط التدريب كاالىتماـ بو عمى المستكل العالمي - 3

ؿ دكرة أربعة في الكاليات المتحدة األمريكية التدريب عمى تحقيؽ الجرائـ المعمكماتية يتـ مف خبلؿ دكرات متخصصة مدة ك
  Virginiaكفيرجينيا Quantico أسابيع كيتـ ذلؾ بمعرفة أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي في ككانتيكك

Parker DONN B, fighting computer crime, Published by Charles Scribner's, New York 1983,p231.  
أسابيع يتـ فييا التدرب عمى تقنيات كأساليب  4تخصصة مدة كؿ دكرة في كندا تنظـ الشرطة الممكية الكندية دكرات م

. كتشتمؿ مكضكعات مف خمسة مكاضيع ىي: أساسيات اأكتاك تحقيؽ الجريمة المعمكماتية كذلؾ بكمية الشرطة في مدينة 
القانكف  ،ماتأمف الحاسبات كشبكات المعمك  ،مقدمة في برمجة الحاسكب ،كالمعالجة اإللكتركنية لمبيانات الحاسبات
 .الجريمة المعمكماتية ،كاإلثبات

Parker DONNB, op.cit,p 239 
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 تطكر مستمر كبشكؿ سريع جدا.

استقطاب إلى  قيؽليس ىذا فحسب بؿ ال بد كأف تسعى األجيزة األمنية المعنية بالتح
المتخصصيف كالكفاءات في المجاؿ المعمكماتى كضميـ إلييا ليككنكا ضمف ككادرىا 
كاالستفادة منيـ، كمف أجؿ ذلؾ ينبغي عمى كميات الشرطة مف جية أف تعمؿ جاىدة لقبكؿ 
دفعات مف الجامعيف مف خريجي كميات الحاسبات اآللية لتخرجيـ ضباطان مؤىميف قانكنيا 

تدريس إلى  ذلؾ يتعيف عمى الكميات المعينة بتدريس القانكف أف تسعى جاىدةكتقنيا، ك
الطمبة، كأف تككف مادة الحاسب اآللي كتقنية إلى  الحاسبات اآللية ككؿ ما يتعمؽ بو

المعمكمات إحدل المكاد األساسية، ألف مف شأف ذلؾ أف تتككف لدم خريجي ىذه الكميات 
 .(1)ثقافة قانكنية كثقافة حاسكبية

أف غرس كتطكير الثقافة الحاسكبية كسط رجاؿ القانكف كالشرطة، كربطيا بالثقافة القانكنية 
كالشرطية التقميدية يكفؿ لؤلجيزة األمنية كلسمطات التحقيؽ النجاح الباىر في مكاجية الجرائـ 

 المعمكماتية.

 مظاىر التعاون الدولي في مجال تدريب رجال العدالة الجزائية -ب

دالة في الكثير مف الدكؿ السيما الدكؿ النامية ليست لدييا تمؾ الجاىزية أجيزة الع
لمكاجية الجرائـ المعمكماتية كمثيبلتيا مف الجرائـ المستحدثة ذات التطكر المستمر لعدة أسباب 

 ألف سمطات التحقيؽ لدييا محدكدةأك  بشرية،أك  المكارد الكافية مادية كانتإلى  منيا االفتقار
قد تفتقر ألم قكانيف لتتصدل بيا ليذه النكعية مف أك  دييا قكانيف كنظـ سبقيا الزمفألنو لأك 

  الجرائـ.

أنو ما مف دكلة يمكنيا النجاح في مكاجية ىذه األنماط المستحدثة بمفردىا دكف تعاكف 
ضركرة كجكد تعاكف دكلي ليس فقط في مجاؿ إلى  كتنسيؽ مع غيرىا مف الدكؿ كانت الدعكة

نما أيضا في مجاؿ تدريب أك  القضائية المتبادلة المساعدات في مجاؿ تسميـ المجرميف فحسب، كا 
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، فتدريب الككادر البشرية القائمة عمى إنفاذ القانكف ليس بذات المستكل في جميع (1)رجاؿ العدالة
نما يختمؼ مف دكلة ألخرل بحسب تقدـ الدكلة كرقييا، بعض الصككؾ الدكلية كاإلقميمية  الدكؿ كا 

ضركرة كجكد تعاكف بيف الدكؿ في مجاؿ التدريب كنقؿ الخبرات فيما إلى  عت كبصريح النصد
لجريمة المنظمة عبر مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة ا 29بينيا. كما ىك الحاؿ في المادة 

 .2000الكطنية 

يككف بيف التعاكف الدكلي في مجاؿ تدريب رجاؿ العدالة عمى مكاجية الجرائـ المعمكماتية قد 
كرش العمؿ أك  الدكؿ كأجيزة العدالة الجزائية لدييا، كقد يتـ مف خبلؿ عقد ندكات كمؤتمرات

عمى المستكل اإلقميمي، أك  متخصصة في مكاجية تمؾ الجرائـ تعقد عمى المستكل الدكلي الجماعي
ى حيث تقدـ ىذه الفعاليات العممية مف أبحاثيا كدراستيا كمكضكعات محاكرىا الضكء عم

المستجدات المتعمقة بالجرائـ المستحدثة مف خبلؿ تحميؿ كمناقشة أبعادىا بعقمية ناجحة مما يمكف 
المعنييف بالكقاية كمكافحة ىذه الجرائـ مف التعرؼ عمى أساليب ارتكابيا كأخطارىا ككسائؿ الكقاية 

أك  ؤتمراتكالمكافحة بأساليب تتناسب كتفكؽ أساليب ككسائؿ مرتكبييا. كعمى ىامش ىذه الم
  كرش العمؿ الجماعي تعقد المقاءات كتبادؿ اآلراء كالخبرات.أك  الندكات

أك  لي االتصاؿ بالسفاراتك يتحقؽ مف عقد المقاءات كحمقات المناقشة المصغرة بيف مسؤ 
أطراؼ يقعكف في دائرة أك  المكاتب الجغرافية اإلقميمية لممنظمات كاألجيزة المعنية مع جيات

ب منيا بناء عمى رغبة الجية التي يمثمكنيا، يتـ خبلليا تبادؿ اآلراء كالخبرات بيف بالقر أك  عمميـ
المشاركيف. كتمثؿ كافة ىذه المقاءات كحمقات المناقشة كسيمة طيبة لمحكار كالمناقشة كالتشاكر 
لمتعارؼ كتبادؿ الرأم كالخبرة كطرح األفكار كالتصكرات كتدارس سبؿ تنمية كتشجيع التعاكف فيما 

                                                           

لتغير سمكؾ العامميف يقصد بتدريب رجاؿ العدالة تمؾ العممية التي يخطط ليا كتصمـ ليا البرامج، كيبذؿ الجيد كالماؿ  - 1
في أجيزة العدالة، سكاء أكانكا مف القضاء أك مف رجاؿ التحقيؽ كاالدعاء العاـ "النيابة العامة" أك مف رجاؿ الضبط 

ائي، أك مف رجاؿ السمطة العامة القائميف عمى تنفيذ القانكف أك مف المكظفيف المعاكنيف ليذه األجيزة كالخبراء كغيرىـ، ز الج
يف الذيف يشارككف في تحقيؽ العدالة كالمحاميف، حيث تيدؼ ىذه العممية إلى تغير سمككيـ كرفع مستكل أك مف الميني

ميارتيـ كاتجاىاتيـ، بما يكفؿ حسف إنجاز العمؿ القانكني كالقضائي كالتنفيذم، مما ينعكس إيجابا عمى االرتقاء بكيفية أداء 
ازف بيف المصمحة العامة مف جية كالمصمحة الخاصة لؤلفراد مف ناحية العدالة كتقديميا لممتقاضيف بشكؿ يكفؿ إقامة التك 

. محمد سيد أخرل، مما يجعؿ الناس يطمئنكف إلى جدية كفاعمية سير العدالة، فيبعث ذلؾ عمى الثقة كتحقيؽ األمف لمجميع
 .9، ص 2005الرياض، دريب رجاؿ العدالة كأثره في تحقيؽ العدالة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، عرفة، ت
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 .(1)بيف األطراؼ

قد يتحقؽ عف طريؽ تنظيـ الدكرات التدريبية لمعامميف في أجيزة العدالة الجزائية كالمعنييف 
بمكافحة الجريمة عمى المستكل الدكلي، كتعد ىذه الصكرة أكثر تطكرا لمتعاكف الدكلي الذم 

ة في الدكؿ يستيدؼ تقريب كجيات النظر كتكحيد المفاىيـ بيف المشاركيف في مكافحة الجريم
المختمفة مف خبلؿ تبادؿ الخبرة، كطرح مكضكعات كمشكبلت لمتدارس المشترؾ، كالتعرؼ عمى 
أحدث التطكرات في مجاؿ الجريمة السيما المعمكماتية كأساليب مكافحتيا، كغالبا ما يجرم تنظيـ 

قدما يمكف األجيزة الكبرل ذات مستكل أكثر تأك  الدكؿأك  مثؿ ىذا التدريب مف خبلؿ المنظمات
أف يشجع األطراؼ األخرل عمى المشاركة في ىذه البرامج التدريبية، كما يمكنيا تحمؿ نفقات 

  كأعباء مثؿ ىذه الدكرات.

تحقؽ مثؿ ىذه الدكرات كالبرامج العديد مف الفكائد لمجيات المنظمة كلممشاركيف فييا، فالجية 
ما تريد مف مكضكعات حيكية، كما أنيا  المنظمة يمكنيا مف خبلؿ عقد مثؿ ىذه البرامج أف تطرح

تعمف عف دكرىا الرائد لتزيد مف ثقة األطراؼ األخرل في أدائيا، بما يشجع عمى إجراء المزيد مف 
التعاكف معيا، كبما يضعيا في مكانو خاصة لدل المتدربكف كالجيات التي يتبعكنيا. كعمى الجانب 

تدريب عف طريؽ زيادة مياراتو كخبراتو كمعمكماتو اآلخر فإف ىذه البرامج يمكف أف تفيد متمقي ال
كقدراتو عمى التعامؿ مع األجيزة الدكلية األخرل، األمر الذم ينعكس عمى الجية التي ينتمي إلييا 

 بالفائدة.
بادرت مختمؼ الدكؿ األجنبية بإنشاء كحدات متخصصة لمكافحة الجرائـ المعمكماتية، كقد 

خمس كجيات حككمية تعامؿ مع جرائـ المعمكماتية  2000عاـ  خكلت كزارة العدؿ األمريكية في
(، كالذم يضـ بداخمو مجمكعة أشخاص مدربيف عمى كيفية FBIمنيا مكتب التحقيقات الفيديرالي )

 متابعة تمؾ الجرائـ كالتحرم عنيا كضبطيا كالمحافظة عمى ما يتـ تحصيمو مف أدلة.

 لمجاؿ:تجربة الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا ا  
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تعد الكاليات المتحدة األمريكية مف الدكؿ المتقدمة تكنكلكجيا كالمتطكرة تقنيا في مجاؿ 
مكافحة الجرائـ المعمكماتية كجرائـ الشبكات، كعمى الرغـ مف ذلؾ فيي تعي كتعمـ أنو ما مف دكلة 

ف كانت متقدمة يمكنيا التصدم ألخطار ىذه األنماط المستحدثة مف الجرائـ  . كا 

ىذا المنطمؽ تحرص عمى تكفير المساعدة التقنية كالتدريب لرفع قدرات العدالة الجزائية مف 
لدل الحككمات األخرل، كمساعدة ما لدييا مف أجيزة شرطة، كمسئكلي االدعاء العاـ، كالقضاة 

تيسير بناء إطار إلى  ليصبحكا أكثر فعالية في مكافحة الجريمة. فمثؿ ىذه المساعدة ال تؤدم
ف الدكلي في مجاؿ تطبيؽ القانكف كحسب، كلكنيا تعزز أيضان قدرة الحككمات األجنبية لمتعاك 

 المعنية عمى ضبط مشاكؿ الجريمة المعمكماتية لدييا قبؿ أف يمتد ليتجاكز حدكد بمدانيا.

مكتب المساعدة كالتدريب عمى تطكير أجيزة االدعاء العاـ في الخارج، التابع لكزارة العدؿ  
مكٌمؼ تحديدان بتكفير المساعدة البلزمة لتعزيز مؤسسات العدالة الجزائية في دكؿ أخرل، األميركية، 

  كتعزيز إدارة القضاء في الخارج.

، الذم كثيران ما (ICITAP) كما أف البرنامج الدكلي لممساعدة كالتدريب عمى التحقيؽ الجزائي
عمى تطكير أجيزة االدعاء العاـ في مكتب المساعدة كالتدريب  -يعمؿ بالترادؼ مع كحدتو الشقيقة 

ف النامية عمى تكفير مساعدات ألجيزة الشرطة في البمدا -الخارج، العامؿ داخؿ كزارة العدؿ نفسيا 
تعزيز القدرات إلى  كتيدؼ المساعدة التي يقدميا ىذا البرنامج األخير ،في مختمؼ أنحاء العالـ

 .(1)ةالتحقيقية لدل أجيزة الشرطة في البمداف الناشئ

تقٌدـ كزارة العدؿ األميركية الكقت الحاضر، مساعدات لتطكير القطاع القضائي في عدد مف 
البمداف في أفريقيا، كآسيا، كأكركبا الشرقية كالكسطى كأميركا البلتينية كمنطقة حكض الكاريبتي، 

حدات بخبرة الك  كالشرؽ األكسط. مستعينة في ذلؾ كالدكؿ المستقمة حديثان، بما ذلؾ ركسيا
المتخصصة التابعة ليا. منيا عمى سبيؿ المثاؿ، كحدة مكافحة استغبلؿ األطفاؿ كأعماؿ الفحش 

مكافحة إلى  التابعة لمقسـ الجزائي بيا، قامت بدكر أساسي في صياغة قانكف نمكذجي ييدؼ
 بالبشر كالبغاء. اإلتجاراستغبلؿ الناس عف طريؽ 
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القانكف األمريكية تكفر أيضا تدريبان  أجيزة تطبيؽ ىذا مف جية كمف جية أخرل، أف
خارجيا عف طريؽ أك  لنظيراتيا مف األجيزة في البمداف األخرل داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية

إنشاء معاىد خاصة بتدريب العامميف في أجيزة تطبيؽ القانكف كما ىك الحاؿ في كؿ مف المجر، 
ىد، يقـك خبراء أميركيكف في عمؿ أجيزة تطبيؽ كبكتسكانا، كككستاريكا، كتايمند. كفي ىذه المعا

طبلع المتدربيف عمى أساليب كسبؿ مبتكرة لمتحقيؽ، كيشجعكف عمى تبادؿ اآلراء مع االقانكف ب
 نظرائيـ في مختمؼ أنحاء العالـ.

 ( بالنسبة لفرنسا كجدت ككالة األمف القكمي لمنظاـ المعمكماتيAnssi في جكيمية )
ة لكتركنيلتحقيؽ الدفاع كاألمف ألمعمكماتي لمكقاية مف اليجمات اإل، كضعت استراتيجية 2009

، كقد تـ تقسيـ ىذه الميمة بيف رجاؿ لكتركنيكضماف أمف الشركات الفرنسية كاألمة في الفضاء اإل
بالرقابة عمى المكاقع التي تحتكل صكرا إباحية، أما  الشرطة كالدرؾ، حيث يختص ىذا األخير

راقبة المكاقع التي تبث فييا الجرائـ التالية، القرصنة المعمكماتية، اإلرىاب رجاؿ الشرطة فيختص بم
كاألعماؿ العنصرية. كمف اجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ قامت فرنسا بتككيف شبكة خبراء مف قكات 
الشرطة كالدرؾ كتدريبيـ تماشيا مع التطكر التكنكلكجي الذم يشيده العالـ، كذلؾ مف خبلؿ زيادة 

كعقد مؤتمرات كندكات حكؿ الجريمة المعمكماتية كالتطكرات المستجدة  األنترنتالمكاقع  الرقابة عمى
 .(1)بيا

  دارة متخصصة في مكافحة الجرائـ المعمكماتية نظرا الزدياد إأما بالنسبة لمجزائر تـ تنصيب
خداـ الجناة معدالت الجريمة في اآلكنة األخيرة مع ازدياد التقدـ العممي في المجاؿ التكنكلكجي كاست

التدخؿ مف خبلؿ تعديؿ إلى  لمكسائؿ العممية الحديثة في ارتكاب جرائميـ، كجد المشرع نفسو مضطرا
، فاستحدث المشرع فصميف، الرابع كالخامس مف 22-06الجزائية بمكجب قانكف رقـ  جراءاتقانكف اإل

تػػػػػػػنػػػػػػػػظػػػػػػػػيـ متعمؽ بمف المرسـك ال 3كما جاء في نص المادة الباب الثاني مف الكتاب األكؿ. 

                                                           

1 - L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) rend au publique la 

stratégie de la France en matière de défense et de sécurité des systèmes d'information, 

https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-

cybersecurite-2. consulté le: 01/02/2016. 

https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2
https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2
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مديرية الػعامة لمجتػمع النشاء إعمى (1)المػػػػػػركػػػػػػػػزيػػػػػػػة لػػػػػػػػكزارة الػػػػػػػبػػػػػػػػريػػػػػػػد كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ
 المعمكمات.

ختمؼ مكاتب كما تـ استحداث شبكة اتصاالت كطنية مكحدة لجمع البيانات تربط فيما بيف م
 الدرؾ الكطني كتزكدىـ بقاعدة البيانات المتعمقة بشبكات اإلجراـ المعمكماتي.

أما مف حيث التككيف كالتأىيؿ في مجاؿ مكافحة الجريمة المعمكماتية فالجزائر أبرمت العديد 
اجؿ  مف االتفاقيات الثنائية مع الدكؿ األكربية مثؿ فرنسا ككذلؾ الكاليات المتحدة األمريكية، مف

بعث إطارات مف الدرؾ الكطني لمتككيف كالتخصص في البحث كالتنقيب كمبلحقة مجرميف 
 المعمكماتية.

كجكد التعاكف أجيزة الشرطة بيف الدكؿ المختمفة كذلؾ عف طريؽ إلى  إٌف الحاجة ممحة
إنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعمكمات عف مرتكبي الجرائـ المعمكماتية، حيث أف الدكلة ال 

 تطيع بمفردىا القضاء عمى ىذا النكع مف اإلجراـ العابر لمحدكد الكطنية.تس
ذه األنماط المستحدثة مف أنو ما مف دكلة يمكنيا بنجاح مجابية ىذا التحدم في مكاجية ى

كال مفر مف مكاصمة أجيزة تطبيؽ القانكف في أنحاء العالـ تطكير القدرة عمى التعاكف  ،الجرائـ
تدريبي، كال مفر لمدكؿ المتقدمة مف مساعدة الدكؿ النامية لتعزيز مؤسساتيا الدكلي في المجاؿ ال

 المتخصصة بالتحرم كالتحقيؽ كالمحاكمة، مف خبلؿ تكفير التدريب كسائر أنكاع المعكنة التقنية.
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
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 خاتمة
كدكره في اإلثبات الجنائي" أىـ مشكمة مف  اإللكتركنيتناكؿ مكضكع البحث "الدليؿ 

التي أفرزتيا ثكرة المعمكمات كاالتصاالت عف بعد، التي جاءت بمفاىيـ كمعامبلت  المشكبلت
كحتى عف  اإللكتركنيةكالتكقيعات  اإللكتركنيةالعمميات المصرفية اإللكتركنية كالمستندات  -جديدة 

حمايتيا جنائيا مف جميع صكر االعتداء المتطكر، فظير ىناؾ  استكجب -حككمات الكرتكنية
في النصكص  الجنائية المكضكعية، كلـ يكف في الكاقع قانكف اإلجراءات الجزائية  قصكر كبير

أحسف حاؿ، حيث كجدت الكثير مف المشاكؿ في التطبيؽ، خاصة  جانب التحقيؽ كاإلثبات، فمنيا 
 مشاكؿ تتعٌمؽ بجمع األدلة، كمشاكؿ تتعٌمؽ بالقانكف.

اإللكتركني، جعمت مختمؼ الدكؿ  تبيف مف البحث أف الخصكصية التي يتميز بيا الدليؿ
جراءات حديثة تسيؿ عمميات  كالييئات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية تتسارع لكضع أساليب كا 
البحث عنو كاشتقاقو تتناسب مع طبيعتو، كما تـ عقد مؤتمرات كاتفاقيات كمعاىدات بيف الدكؿ 

 لتحقيؽ التعاكف الدكلي الفعاؿ في ىذا المجاؿ.
لجزائرم التغيرات التشريعية التي فرضتيا الثكرة المعمكماتية، فسعى لسد الفراغ ساير المشرع ا

-04التشريعي الذم كاف يعاني منو قانكف العقكبات الجزائرم، كذلؾ بتعديمو بمكجب قانكف رقـ 
صدار قانكف خاص 22-06، كذلؾ تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب قانكف رقـ 15 ، كا 

المتضمف القكاعد الخاصة بالكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا  04-09ف رقـ كالمتمثؿ في قانك 
اإلعبلـ كاالتصاؿ، باإلضافة إلى تعديبلت أخرل مست قكانيف أخرل منيا قانكف حماية حؽ 
المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة، إال أنو بالرغـ مف ىذه المحاكالت يبقى المشرع الجزائرم بعيد عف 

عمى المستكل العالمي، مما يستكجب إصدار المزيد مف القكانيف لتقكية  الترسانة التطكر القانكني 
 القانكنية في ىذا المجاؿ.

 لى النتائج التالية:إتكصمنا مف خبلؿ البحث بالتالي 
كجكد مكاكبة حديثة القتناء التقنية المعمكماتية في الجزائر كاالستفادة منيا كالتي صاحبتيا  -

 لمجرائـ المعمكماتية تتمثؿ في صدكر األنظمة كالتشريعات.  جيكد كقائية كردعية
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تنطكم عمى مشكبلت كتحديات إدارية كقانكنية تتصؿ  اإللكتركنيةإف سيكلة إتبلؼ األدلة  -
ابتداء بإجراءات التحرم كبمقتضيات عمميات مبلحقة الجناة، فإف تحققت المبلحقة أصبحت اإلدانة 

 صعبة.
لشرطة كالقضاء في تمحيص عناصر الجريمة المعمكماتية كجمع نقص الخبرة لدل أجيزة ا -

 األدلة اإللكتركنية لئلدانة فييا.
عدـ كفاية معاىدات الثنائية أك الجماعية بيف الدكؿ التي تسمح بالتعاكف الدكلي لمكاجية  -

 المتطمبات الخاصة لمجرائـ المعمكماتية كديناميكية التحريات فييا ككفالة السرعة بيا. 
 إلضافة إلى ذلؾ:با
عبارة عف معمكمات ذك طبيعة ديناميكية فائقة السرعة  اإللكتركنيظير البحث أف الدليؿ أ -

، مف السيؿ إتبلفو في صاؿ متعدية لحدكد الزماف كالمكافتنتقؿ مف مكاف آلخر عبر شبكات االت
 أم لحظة.
غير كافية، بؿ البد  كنياإللكتر تبيف أيضا مف البحث أف اإلجراءات التقميدية لجمع الدليؿ  -

مف أف تصاحبيا اإلجراءات الحديثة، كإجراء التسرب الذم استحدثو المشرع الجزائرم، ككاعتراض 
 .سكاء بالنسبة لممعمكمات المخزنة أك المتحركة االتصاالت اإللكتركنية

التفتيش لضبط  إصدار إذف نو يجكزأف المقرر في التشريعات المختمفة أصبح م -
مف الرغـ مف طبيعتيا المعنكية، بالرجكع إلى مدلكؿ كممة شيء، فيعني كؿ ما يشغؿ المعمكمات 

حيزا في فراغ معيف، كلما كانت الكيانات المنطقية كالبرامج تشغؿ حيزا ماديا في ذاكرة الحاسكب، 
تمثؿ الرقميف صفر أك كاحد، فيي  الكرتكنيةكيمكف قياسيا بمقياس معيف، فيي تأخذ شكؿ نبضات 

 ياء بالمعنى العممي لمكممة كمف ثـ تصمح الف تككف محبل لمضبط.تعد أش
ف كاف الشئ المراد تفتيشوك  حتى يجكز إصدار إذف التفتيش - خارج إقميـ الدكلة فاف اإلنابة  ا 

القضائية الدكلية ىي السبيؿ لتحصيؿ ىذا الدليؿ، بحيث تفكض الدكلة األخرل في جمع الدليؿ 
رسالو لدكلة التحقيؽ.  كا 

بدكف عمى الحياة الخاصة لمفرد كخصكصية بريده اإللكتركني  عتراضاإلأك  يجكز االطبلع ال  -
 رضا صاحبو، إال بالشركط التي يحددىا القانكف. 
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كتقديمو إلى القضاء ال يكفي العتماده كدليؿ  اإللكتركنيأف مجرد الحصكؿ عمى الدليؿ   -       
ؿ تمكف مف العبث بمضمكنو عمى نحك يحرؼ الحقيقة إدانة، إذ أف الطبيعة الفنية الخاصة لمدلي

 دكف أف يككف في قدرة الشخص غير المتخصص إدراؾ ذلؾ العبث.
مف حيث قيمتو اإلثباتية،  اإللكتركنيأف القاضي يممؾ سمطة كاسعة في تقييـ الدليؿ   -      

 ذلؾ.فممقاضي قبكؿ الدليؿ أك رفضو، كىك يعتمد في ذلؾ عمى مدل اقتناعو الشخصي ب
نسخ  و يككف في صكرةستخراجبالتالي فعممية إ ينشأ الدليؿ اإللكتركني في بيئة افتراضية  -

مطابقة لؤلصؿ كليا نفس القيمة العممية كالحجية الثبكتية، الشيء الذم ال يتكافر في الدليؿ 
غيير عف التقميدم، مما يشكؿ ضمانة شديدة الفعالية لمحفاظ عمى الدليؿ ضد الفقداف كالتمؼ كالت

 طريؽ عمؿ نسخ طبؽ األصؿ مف الدليؿ.
نما بعكامؿ مستقمة عنو  اإللكتركنيأف الشؾ في الدليؿ   - قد ال يتعمؽ بمضمكنو كدليؿ، كا 

جراءات تؤثر في حجيتو، إال أنو ىناؾ كسائؿ فنية تمكف مف فحصو لمتأكد مف سبلمتو كصحة اإل
 .المتبعة في الحصكؿ عميو

بسبب إمكانية العبث بو أك  اإللكتركنيشؾ الذم يشكب الدليؿ يجب عدـ الخمط بيف ال  -
قناعية ليذا الدليؿ، فالحالة األكلى ال يممؾ القاضي لكجكد خطا في الحصكؿ عميو، كبيف القيمة اإل

الفصؿ فييا ألنيا مسالة فنية فالقكؿ فييا ألىؿ الخبرة، فاف سمـ الدليؿ  مف العبث كالخطأ، فانو ال 
القبكؿ بو، كال يمكنو التشكيؾ في حجيتو اإلثباتية لككنو يمثؿ اختبارا صادقا  يككف لمقاضي سكل

عف الكاقع، ما لـ يثبت عدـ الدليؿ بالجريمة المراد إثباتيا. أما فيما يخص تقدير الدليؿ، فاف 
 لمقاضي أف يأخذ بتقرير الخبير كمو أك بعضو، فعمى القاضي أف يحكـ بما يطمئف إليو كجدانو. 

ال يقتصر مجاؿ العمؿ بو كدليؿ إثبات الجرائـ المعمكماتية   اإللكتركنيلدليؿ أف ا  -
 فحسب، بؿ يصمح أحيانا إلثبات جرائـ أخرل استعمؿ الحاسكب فييا ككسيمة الرتكابيا.

 عمى ضوء النتائج التي أظيرىا البحث، خمص إلى جممة من التوصيات اآلتية:
ئر لمكافحة الجريمة المعمكماتية ألنيا غير كافية ضركرة تعزيز الترسانة القانكنية لمجزا -

 فيجب إثرائيا لمتمكف مف كصؼ كؿ أنكاع المخالفات اإللكتركنية. 
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ضمف أدلة إثبات الزنا  اإللكتركنيإنو مف األجدر بالمشرع الجزائرم أف ينص عمى الدليؿ  -
نو أربية منيا، خاصة ك كذلؾ سدا لمفراغ التشريعي الذم أصبح جميا في أغمب التشريعات خاصة الع

 كالكتابة في القانكف المدني. اإللكتركنيبيف الكتابة كالشكؿ  لسك 
  
مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث يصبح  81مراجعة المادة المشرع الجزائرم عمى  -

 ذلؾ بإدراج في المادة صيغة " المعمكمات". ك  التفتيش ليس مقتصرا فقط عمى األشياء المادية،
كيف القضاة كممثمي الييئات النظامية في مجاؿ الجرائـ المعمكماتية، فعمى كؿ يجب تك -

القضاة أف تككف لدييـ فكرة "دقيقة" عف ىذا النكع مف اإلجراـ حتى يتمكنكا مف كصؼ الجريمة 
المتعمقة بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، تحقيقا لصالح المجتمع كاألفراد، لكي يداف المتيـ كيبرئ 

 البرمء.
كما يجب التأكيد عمى أىمية تحسيس المؤسسات االقتصادية كمؤسسات الدكلة بضركرة  -

حماية أنظمتيـ اإلعبلمية كمكاقع الكاب الخاصة بيـ مف القراصنة مف خبلؿ كضع أنظمة لمكافحة 
 .اإللكتركنيىذا النكع مف الجرائـ يشرؼ عمييا ميندسكف يتصدكف لكؿ خطر 

لمؤسسات بأىمية األمف المعمكماتي كضركرة تككيف التقنييف ضركرة تحسيس المكظفيف با  -
 في ىذا المجاؿ.

حماية قانكنية بصفة عامة كحماية جنائية محميا  اإللكتركنيضركرة حماية برامج الحاسب  -
كدكليا، كالبحث عف الكسيمة المثمى لحماية ىذه البرامج، كيرجع ذلؾ لحماية االستثمارات المادية 

 يع االبتكار كالخمؽ كاالختراع.كالبشرية، كلتشج
بالرغـ مف أف خطر الجريمة المعمكماتية في الجزائر يعد "ضعيفا" ألف الخدمات  -

اإللكتركنية عمى غرار الصحة كالتجارة كاإلدارة اإللكتركنية تكاد تككف منعدمة. كألف مؤسساتنا 
 ينبغي أف يمنعنا مف ليست مكجية بعد نحك الصفقات كخدمات إلكتركنية أخرل، إال أف ىذا ال

التزكد بأدكات لضماف حمايتنا مف الجرائـ المعمكماتية عند إدخاؿ ىذه التكنكلكجيات ألف األمر 
 يتعمؽ بظاىرة ال مناص منيا، إذ يجب أف نساير ركب التقدـ العممي في مختمؼ نكاحي الحياة.
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تطكير كسائؿ اإلثبات، أصبح التعاكف الدكلي أمر ضركرم لمكافحة الجرائـ المعمكماتية، ك  -
كتتبع المجرميف الذيف أصبحكا مختفيف كراء أجيزة اإلعبلـ اآللي، متحكميف في آخر ما تنتجو 

 التكنكلكجيا، كلتفعيؿ التعاكف الدكلي ال بد مف التركيز عمى العناصر األساسية التالية كىي:
التنسيؽ بيف الجيكد التي االنضماـ إلى المعاىدات الدكلية التي تعمؿ عمى زيادة التعاكف ك  -

 .المعمكماتيةتبذليا الدكؿ في مجاؿ مكافحة جرائـ 
إدخاؿ تمؾ المعاىدات الدكلية إلى حيز التنفيذ الفعمي، أم تنفيذ ما تنص عميو االتفاقيات  -

 مف إجراءات دكف أم تأخير.
تمفة كالمتعمقة العمؿ عمى كجكد أكبر قدر مف التناسؽ كالتطابؽ فيما بيف قكانيف الدكؿ المخ -

بمكافحة الجرائـ المعمكماتية، فبل يككف الفعؿ الذم ارتكب في بمد ما كغير معاقب عميو في قانكف 
دكلة أخرل، فمف ىنا يجد المجرمكف المبلذ األمف الذم يمجؤكف إليو دكف أم اعتبار لما ارتكبكه 

 مف الجرائـ
كؿ التي تطالب بيـ الرتكابيـ جرائـ تعاكف جميع الدكؿ في تسميـ المطمكبيف أمنيا إلى الد -
 .األنترنت
أخيرا عمى السمطات الجزائرية اتخاذ اإلجراءات التالية لتخفيض نسبة الجرائـ المعمكماتية،  -
 كذلؾ بػ:
كخدمة لمرتادييا مع التأكيد عمى منع ارتياد  األنترنتفرض رقابة عمى المقاىي التي تقدـ  -

كبات كغرامات مالية عمى مقاىي التي تخالؼ ذلؾ، كالعمؿ صغار السف لتمؾ المقاىي كفرض عق
لمعرفة  األنترنتعمى تشجيع مرتدم ىذه المقاىي في البحث عف المعمكمات المفيدة كاستخداـ 
 أسباب ظاىرة ارتيادىا كاالنحراؼ إلى الجريمة بقيف مرتادييا بجميع مناطؽ المممكة.

الجريمة كتظيرىا بكجو مشرؽ، فالدكلة تتبع  حجب المكاقع اإلباحية كاإلرىابية التي تشجع -
سياسة الحجب لكنيا في الغالب تحجب شيئا قميبل جدا مف المكاد اإلباحية باإلضافة إلى أف أجيزة 
الحجب لدييا ضعيفة جدا كمقترنة بثغرات كبيرة، كالحجب مف األساليب المجدية، حيث نجد الدكؿ 

 باحية تنخفض فيو نسبة ىذه الجرائـ.التي تفرض قكانيف صارمة في منع المكاد اإل
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تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ في نشر التكعية الكقائية مف عكاقب النظر في المكاقع اإلباحية  -
فياميـ أف مثؿ ىذه المكاقع تستيدؼ شبابنا كىي محاكلة  ككذلؾ تحصيف المكاطنيف فكريا كدينيا كا 

الفاسدة كأمراضيـ الخبيثة كمبادئيـ الذميمة لتصدير اإلباحة بدعكل الحرية كأف أىؿ الغرب يقيميـ 
لمف يكتفكا بإفشاء الرذائؿ كالمنكرات كدكاعي غضب الجبار بينيـ كلكف تمادل بيـ الحاؿ إلى 
عبلف لكؿ  محاكلة تصدير ىذه المصائب كالفتف إلى ببلد المسمميف، كما أف يككف ىناؾ تشيير كا 

تباع ألمر اهلل تعالى.مف يقبض عميو في مثؿ ىذه الجرائـ لتحقيؽ الراد  ع النفسي كا 
كربطيا  كاألنترنتاستخداـ المناىج التعميمية كأكعية ككسائؿ لمكافحة جرائـ الكمبيكتر  -

 بالنكاحي الدينية.
إنشاء ىيئة مشابية لييئة المكاصفات كالمقاييس يككف اختصاص ىذه الييئة تككيف مكاقع  -

( بمجرد كضعؾ ألم كممة Googleثاؿ أف مكقع )عممية مفيدة كمتقدمة عالميا، فعمى سبيؿ الم
بحث فستجد أف الصفحة قد امتؤلت بالمكاقع فمنيا المفيد كمنيا الضار، كلكف نريد مف ىذه الييئة 
أف تنشأ مكاقع مشابية ليذا المكقع في الييكؿ كمخالفة في المضمكف بحيث يككف ما بداخمو مف 

 أمنيا كدينيا كيقصد بو البناء ال اليدـ.
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الجنائية، رسالة دكتكراه، كمية  جراءات، نظرية البطبلف في قانكف اإلأحمد فتحي سرور .3
 .1959الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه،  ثباتنظرية العامة لئل، الالسيد محمد حسن شريف .4
 .2002كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 .1964القاىرة،  الحقكؽ، جامعة كمية دكتكراه، رسالة الجنائية، المسألة في الخبرة عثمان، أمال .5

 المنصكرة، ، جرائـ نظـ المعمكمات، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعةأيمن عبد اهلل فكري .6
2006 . 

رسالة ، األنترنت، السياسة الجنائية في مكاجية جرائـ حسين بن سعيد بن سيف الغافري .7
 .2009دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

رسالة دكتكراه، كمية ، األنترنت، الحماية الجنائية لممعمكمات عمى شبكة رشيدي محمد عمين .8
  .2009 الحقكؽ، جامعة القاىرة،
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 التشريعات في الدكلية الجرائـ عف الجنائية المسؤكلية أحكاـ األكجمي، سميمان محمد سالم .9

 ،شمس، القاىرة، عيف الحقكؽ، جامعة الكضعية، رسالة دكتكراه، كمية
1997. 

 

، رسالة دكتكراه ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة دراسة مقارنة، فاضل زيدان محمد .10
 .1992 ،جامعة بغداد، كمية الحقكؽ

رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ،  ،الجنائي ثباتدكر الخبرة في اإل فتحي محمد أنور عزت، .11
 .2007 جامعة عيف شمس، القاىرة،

سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، رسالة دكتكراه، كمية  فرج إبراىيم العدوي عبده، .12
 .1995الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

دليؿ في المجاليف الجنائي كالتأديبي دراسة مقارنة، بالتطبيؽ ، مشركعية المحمد عبيد سعيد سيف .13
درجة الدكتكراه لنيؿ عمى تشريعات دكلة اإلمارات العربية المتحدة، رسالة 

 .2007في عمـك الشرطة، أكاديمية مبارؾ لؤلمف، القاىرة، 

جامعة  ،كؽرسالة دكتكراه، كمية الحق ،نظرية االقتناع الذاتي لمقاضي الجنائي ،مفيدة سويدان .14
 . 1975 ،القاىرة

الجنائي دراسة مقارنة بيف النظـ  ثباتالنظرية العامة لئل ىالل عبد الاله أحمد عبد العال، .15
اإلجرائية البلتينية كالشريعة اإلسبلمية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، 

 .1984جامعة القاىرة، 

 المذكرات:- (3

جزائي في تقدير األدلة، مذكرة ماجستير في الحدكد القانكنية لسمطة القاضي ال بموليي مراد، .1
 .2011العمـك القانكنية، كمية الحقكؽ، جامعة باتنة، 

التحرم عف الجريمة المعمكماتية في القانكف الجزائرم، مذكرة ك  ، آليات البحثسعيداني نعيم .2
 . 2013ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة باتنة، 
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الجنائي دراسة مقارنة،  ثباتفي مجاؿ اإل كنيلكتر ، حجية الدليؿ اإلعائشة بن قارة مصطفى .3
 .2009رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، 

 .2002جامعة الجزائر،  ،، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽقارة آمال، الجريمة المعموماتية .4

، ميارات التحقيؽ الجنائي الفني في جرائـ الحاسكب محمد بن نصير محمد السرحاني .5
رسالة ماجستير لقسـ العمـك الشرطية، جامعة نايؼ لمعمـك ، نتاألنتر ك 

 .2004األمنية، الرياض، 

في جرائـ المعمكماتية، رسالة ماجستير،  لكتركني، الحماية الجنائية لممحؿ اإلناير نبيل عمر .6
 .2012سكندرية، جامعة اإل ،كمية الحقكؽ

في مرحمة االستدالالت  ألنترنت االجكانب اإلجرائية لجرائـ  نبيمة ىبة موالي عمي ىروال، .7
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، 

2006. 

 المقاالت: - ج

مجمة مركز بحكث ، "المفيـك العممي كالتطبيقي لمدليؿ الجنائي المادم"، أحمد أبو القاسم .1
، تصدر عف أكاديمية مبارؾ لؤلمف، القاىرة، العدد السابع الشرطة

 (.164-151)ص ص ،2005، يناير كالعشريف

، مجمة األمانة الدكرية"التعاكف الدكلي في مجاؿ تسميـ المجرميف"،  ،أحمد بن بخيت الشنفري .2
تصدر عف مجمع البحكث كالدراسات بأكاديمية السمطاف قابكس لعمـك 

) ص 2005، يناير 16الشرطة، مسقط، سمطنة عماف، العدد
 (.170-155ص

ة"، لكتركنيساليب الحديثة كالميارات المتقدمة في تحقيؽ الجرائـ اإل، "األعمي احمد البسيوني .3
مركز بحكث الشرطة بالقيادة العامة ، تصدر عف مجمة الفكر الشرطي

دكلة اإلمارات العربية المتحدة، المجمد الحادم  ،لشرطة الشارقة
 (.73-51، )ص ص2012، 81كالعشركف، العدد 

 



 لائًت انًراجع
 

247 

 

(، 30-01القضائي في تسميـ المجرميف"، )ص ص ك  نكنيتفاقيات التعاكف القا"اجمال ماىر،  .4
 التالي: لكتركنيمحمكؿ مف المكقع اإل

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=8

4558. 

"، )ص ص األنترنت "الجيكد الدكلية في مكاجية جرائـ  ،حسين بن سعيد بن سيف الغافري .5
 لي:التا لكتركني( محمكؿ مف المكقع اإل01-62

www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=33

 7&d.jl. 

(،محمكؿ 02-01ي جرائـ المعمكماتية"،)ص ص ف لكتركني، "الدليؿ اإلخالد ممدوح ابراىيم .6
 التالي: لكتركنيمف المكقع اإل

//kenanaonline.com/users/khaledMamdouh/posts/79http:

345 ./ 

أكاديمية مبارؾ  ، تصدر عفمجمة مركز بحكث الشرطة "،األنترنت شرطة رأفت رضوان، " .7
 (.116-98، )ص ص2004، يكليك 26، القاىرة، العدد لؤلمف

زائرم"، الجزائي في القانكف الج ثباتمدل حجيتو في اإلك  لكتركني"الدليؿ اإل رشيدة بوكر، .8
كمية تصدر عف ، القانكنيةك  مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية

)ص ص  ،2011، العدد الثاني، 27الحقكؽ جامعة دمشؽ، المجمد 
297-331.) 

، مجمة الفكر الشرطي، "التفتيش في الجرائـ المعمكماتية"، عادل عبد اهلل خميس المعمري .9
رطة الشارقة، دكلة تصدر عف مركز بحكث الشرطة، القيادة العامة لش
،) ص 2013، 86اإلمارات العربية، المجمد الثاني كالعشركف، العدد 

 (.57-50ص 
مجمة المنتدل "دكر القاضي الجنائي في ظؿ مبدأ االقتناع القضائي"،  عادل مستاري، .10

تصدر عف كمية الحقكؽ الحقكؽ كالعمـك السياسية بجامعة  ،القانكني
التالي:  لكتركنيكؿ مف المكقع اإل، محم2013العدد الخامس، بسكرة، 

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=337&d.jl
http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=337&d.jl
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-http://fdsp.univ

biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a13.pdf 

"، )ص ص األنترنت ، "مدل المسؤكلية القانكنية لمقدمي خدمة عبد الفتاح محمود كيالني .11
التالي:  لكتركني( محمكؿ مف المكقع اإل471-518

http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf 

الجزائية الجزائرم"،  جراءاتالتسرب كآلية لمكشؼ عف الجرائـ في قانكف اإل عالوة وىام،" .12
-01) ص ص ، 2012، العدد الثاني، ديسمبر مجمة الفقو كالقانكف

http://taza2005.e-التالي:  لكتركنيمحمكؿ مف المكقع اإل (.07

monsite.com/medias/files/tasarrob.pdf،  

"األساليب الحديثة كالميارات المتقدمة في تحقيؽ الجرائـ  احمد البسيوني، عمي .13
، تصدر عف مركز بحكث الشرطة، مجمة الفكر الشرطية"، لكتركنياإل

ة، المجمد القيادة العامة لشرطة الشارقة، دكلة اإلمارات العربية المتحد
 (. 61-48،) ص ص 2012، 81الحادم كالعشركف، العدد 

 ، "جريمة القرصنة المعمكماتية دراسة مقارنة بيف الجانبيف المكضكعيعمي أحمد الفرجاني .14
، تصدر عف مجمس القضاء القضاءك  مجمة التشريعاإلجرائي"، ك 

 (.21-12، )ص ص 2005بغداد، العدد السابع، أكتكبر  ،األعمى

المستمد مف التفتيش الجنائي دراسة  لكتركني، "مشركعية الدليؿ اإلوالبوعمي حسن ط .15
، ) 2009، البحريف، مركز اإلعبلـ األمنيإلى  مقاؿ مقدـمقارنة"، 

التالي:  لكتركني(محمكؿ مف المكقع اإل20-01ص ص 
Kstore/pdf/-bh/mcmshttp://www.policemc.gov.  

ة"، )ص لكتركني، "التعاكف القضائي الدكلي في مجاؿ مكافحة الجرائـ اإل----------- .16
 التالي: لكتركني(، محمكؿ مف المكقع اإل37-01ص 

store/pdf-https://www.policemc.gov.bh/mcms  
المجمس الكطني ، تصدر عف سمسمة عالـ المعرفة، "المجتمع اآللي"، رحومةعمي محمد  .17

-61،) ص ص 2008الككيت، عدد يناير  اآلداب فيك  الفنكفك  لمثقافة
79.) 

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a13.pdf
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a13.pdf
http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/K
http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/K
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf
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مجمة لي"، مكاؿ مف البنؾ اآل، "الطبيعة القانكنية لبلستيبلء عمى األفاضل نصر اهلل عوض .18
العدد  ،امعة الككيت، تصدر عف كمية الحقكؽ، جكمية الحقكؽ الككيتية

 (.291-283،) ص ص 1988مارس  ،،122

المجمة العربية لمدراسات ، "التحقيؽ في الجرائـ الحاسب اآللي"، محمد األمين البشري  .19
منية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األ، تصدر عف التدريبك  األمنية

 (.365-350،) ص ص 2000العدد الثبلثكف، نكفمبر  الرياض،

المجمة "، ثبات، "األدلة الجنائية الرقمية، مفيكميا كدكرىا في اإل-------------- .20
جامعة نايؼ العربية ، تصدر عف العربية لمدراسات األمنية كالتدريب

، 2002، أبريؿ 33، العدد 17المجمد  منية، الرياض،لمعمـك األ
 (.134-122الرياض،)ص ص 

في االقتناع في قكانيف مصر، ، "حرية القاضي الجنائي محمد عمي السالم عياد الحمبي .21
تصدر عف كمية الحقكؽ، مجمة الحقكؽ الككيتية، األردف كالككيت"، 

جامعة الككيت، العدد الثالث، السنة الحادية كالثبلثكف، سبتمبر 
 (. 381-369،) ص ص 2007

(، محمكؿ مف المكقع 10- 01، )ص ص"األنترنتجػرائػػػـ ، "محمد فؤاد الصاوي .22
  http://www.startimes.com/?t=33677893التالي: لكتركنياإل

(، محمكؿ مف المكقع  25-01)ص ص ،، "الجريمة المعمكماتية"محروس نصار غايب .23
 التالي: لكتركنياإل

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397 

المجمة ، "الجكانب التاريخية كالعممية الستخداـ لمكسائؿ الفنية الحديثة"، محمد ابراىيم زيد .24
، تصدر عف المركز القكمي لمبحكث االجتماعية الجنائية القكمية

،) ص 1967نكفمبر  المجمد العاشر، العدد الثالث، كالجنائية، القاىرة،
 (.61-45 ص
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كمية  ،عماؿاألك  مجمة القانكفجراـ السبراني"، "الجيكد الدكلية لمكافحة اإل مراد ماموش، .25
، محمكؿ مف المكقع (26-01الحقكؽ، جامعة غرداية، )ص ص 

  http://www.droitetentreprise.comالتالي:  لكتركنياإل

 لكتركنيالمكقع اإل ( محمكؿ مف01"،) ص ص team hacking، "اختراؽ "مسعود كبيا .26
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-التالي: 

hack.html-team  

 
تصدر ، مجمة الشريعة كالقانكف ،العممية" باألدلة الجريمة إثبات، "مشعشع خميس معتصم .27

جامعة اإلمارات العربية  ،كمية القانكفالنشر العممي، عف مجمس 
 (.22-01،)ص ص 2013أكتكبر  ،56عدد المتحدة،

 مجمةاالنتحار"، إلى  ، "الجزائر.. ىكذا يقكد "الحكت األزرؽ" األطفاؿمنية غانمي .28
( محمكؿ مف المكقع 01، )ص ص 2017ديسمبر11 ،العربية.نت

https://www.alarabiya.net/ar/north-التالي: لكتركنياإل

africa/2017/12/1/ 

، "قاعدة عدـ القضاء بعمـ الشخص لمقاضي في الشريعة اإلسبلمية نبيل إسماعيل عمر  .29
تصدر عف المنظمة  ،مجمة الدفاع االجتماعيكالقانكف الكضعي"، 

العدد األكؿ،  ضد الجريمة الرباط، المغرب، ماعيلمدفاع االجت العربية
 (.57-41،) ص ص1984

، "الجرائـ المعمكماتية أصكؿ التحقيؽ الجنائي الفني كالية التدريب ىشام محمد فريد رستم .30
، تصدر عف أكاديمية مجمة األمف كالقانكفالتخصصي لممحققيف"، 

ة، العدد مارات العربية المتحدة، السنة الرابعدكلة اإل شرطة دبي،
 (.34-22،) ص ص1999الثاني، يكليك 

ة في مكاجية مجرمي لكتركني"المصمحة المركزية لمجريمة اإل ،مجمة السبلـمقاؿ منشكر في  .31
المكقع  (محمكؿ مف01،)ص ص  13/02/2016فتراضي"،العالـ اال

http://www.droitetentreprise.com/
https://www.arageek.com/author/masuodkabaha
https://www.arageek.com/author/masuodkabaha
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-team-hack.html
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-team-hack.html
http://www.arageek.com/tech/2015/07/11/hacking-team-hack.html
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/12/1/
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/12/1/
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/12/1/
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التالي:  لكتركنياإل
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html  

: لكتركني(محمكؿ مف المكقع اإل01، ) ص صمجمة الحريةمقاؿ منشكر في  .32
http://horrya.net/2016/07/09 . 

 المداخالت: -ج 

 مكافحة مجاؿ في التعاكف الدكلي آليات تحديثإلى  ، "الحاجةعيسى أبو المعالي محمد .1
حكؿ  األكؿ المغاربي المؤتمر عمؿ معمكماتية"، كرقةال الجريمة

الدراسات العميا، طرابمس، الفترة بيف  أكاديميةكالقانكف،  المعمكماتية
 .2009أكتكبر 28-29

المؤتمر إلى  ، "الدليؿ في الجريمة المعمكماتية"، كرقة عمؿ مقدمةراشد بن حمد البموشي .2
صكصية في قانكف الدكلي األٌكؿ حكؿ حماية أمف المعمكمات كالخ

برعاية الجمعية الدكلية لمكافحة اإلجراـ السيبرم بفرنسا،  األنترنت 
 .2008يكنيك  4-2القاىرة، المنعقد في الفترة 

الجنائي"، كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر  ثبات، "الدليؿ الرقمي في اإلطارق محمد الجممي .3
 ،ات العميامية الدراسيكادأ القانكف،ك  المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية

، محمكؿ مف المكقع 2009أكتكبر 29-28طرابمس، المنعقد في الفترة 
 التالي:  لكتركنياإل

http://www.droit-التالي:  لكتركنيمحمكؿ مف المكقع اإل

dz.com/forum/threads/5952/ 
الجنائي باألدلة  ثبات، "اإلعبيد سيف سعيد المسماريو  يعبد الناصر محمد محمود فرغم .4

الرقمية مف الناحيتيف القانكنية كالفنية دراسة تطبيقية مقارنة"، كرقة 
بحث مقدمة لممؤتمر العربي األكؿ لعمـ األدلة الجنائية كالطب 

 . 2003مايك  14 – 12الشرعي، الرياض، المنعقد في الفترة 

 ثباتة في إطار نظرية اإللكتركنيدلة المتحصمة مف الكسائؿ اإل، "األعمي محمود عمي حموده .5
المؤتمر العممي األكؿ حكؿ الجكانب القانكنية إلى  الجنائي"، بحث مقدـ

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/52564.html
http://www.droit-dz.com/forum/threads/5952/
http://www.droit-dz.com/forum/threads/5952/
http://www.droit-dz.com/forum/threads/5952/
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ة، مركز البحكث كالدراسات، أكاديمية لكتركنيكاألمنية لمعمميات اإل
 28، 26مارات العربية المتحدة، المنعقد في الفترة شرطة دبي، اإل

 .2003أفريؿ 

 األنترنت عبر  جراءات"الدليؿ الرقمي"، كرقة عمؿ حكؿ قانكف اإل عمر محمد بن يونس، .6
، 2006مارس 8ك5الفترة بيف  كاإلعبلـ، جامعة الدكؿ العربية، مصر،

التالي:  لكتركنيمحمكؿ مف المكقع اإل
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/a

rado/unpan026347.pdf  

 ،"، ندكة الدليؿ الرقمياألنترنت ، "مذكرات في الثبات الجنائي عبر --------------- .7
 2006مارس  8 - 5القاىرة، الفترة بيف  ،جامعة الدكؿ العربية

ة"، كرقة عمؿ لكتركنيؽ كجمع األدلة في مجاؿ الجرائـ اإل، "التحقيمحمد أبو العال عقيدة .8
مقدمة في المؤتمر العممي األكؿ حكؿ الجكانب القانكنية كاألمنية 

ة، مركز البحكث كالدراسات، أكاديمية شرطة دبي، لكتركنيلمعمميات اإل
 . 2003أبريؿ  28 – 26اإلمارات العربية المتحدة، المنعقد في الفترة 

تحقيؽ الجرائـ عمى ك  في بحث tcp/ip،" استخداـ بركتكككؿ ميد عبد المطمبممدوح عبد الح .9
المؤتمر العممي األكؿ حكؿ الجكانب إلى  الحاسكب"، كرقة عمؿ مقدمة

الدراسات، ك  ة، مركز البحكثلكتركنياألمنية لمعمميات اإلك  القانكنية
-26أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات العربية المتحدة، المنعقد في الفترة 

 . 2003أبريؿ  28

، "الجرائـ المعمكماتية أصكؿ التحقيؽ الجنائي الفني"، بحث مقدـ ىشام محمد فريد رستم .10
 جامعة ،كمية الشريعة كالقانكف ،األنترنتلمؤتمر القانكف كالكمبيكتر ك 

، 2000مايك -3-1العيف، دكلة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة 
2004. 

 
 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026347.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026347.pdf
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 النصوص القانونية: -د 

 النصوص القانونية الدولية: -(0
التعاكف القضائي في المسائؿ الجنائية، المكقعة في ك  االتفاقية المتعمقة بتسميـ المجرميف .1

بيف الجميكرية الجزائرية الديمكقراطية  1970يكنيك  12برككسيؿ في 
المممكة البمجيكية، صادقت عمييا الجزائر بمكجب امر رقـ ك  الشعبية

، 1970كتكبر أ 8المكافؽ ؿ 1390 شعباف 8مؤرخ في  70-61
نكفمبر  3، بتاريخ 92عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية

1970. 

المؤثرات العقمية المكافؽ ك  غير المشركع بالمخدرات اإلتجارالمتحدة لمكافحة  األمـاتفاقية  .2
، صادقت عمييا الجزائر 1988ديسمبر  20عمييا في فيينا بتاريخ 

 ،،1994مارس  05ممضي في  02-94عي رقـ بمكجب مرسـك تشري
 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،يتضمف المكافقة عمييا مع تحفظ

 . 1994مارس  06بتاريخ  12عدد 

جميكرية تركيا المكقعة ك  اتفاقية التعاكف القضائي بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .3
ييا الجزائر بمكجب مرسـك ، صادقت عم1989مايك  14بالجزائر في 
، يتضمف 2000نكفمبر 16ممضي في  370-2000رئاسي رقـ 

بتاريخ  69، عدد الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،التصديؽ عمييا
 .2000نكفمبر 21

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية  األمـاتفاقية  .4
، صادقت عمييا 2000نكفمبر  15لمتحدة يـك ا األمـالعامة لمنظمة 

فبراير  05ممضي في  55-02الجزائر بمكجب مرسـك رئاسي رقـ 
الجريدة الرسمية لمجميكرية بتحفظ، عمييا ، يتضمف التصديؽ 2002

 .2002فبراير  10بتاريخ  9عدد  الجزائرية
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المتحدة  مـعامة لؤلالمتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة مف قبؿ الجمعية ال مـاتفاقية األ  .5
 مرسـكصادقت عمييا الجزائر بمكجب  ،2003اكتكبر 31بنيكيكرؾ يـك 
، 2006ابريؿ  19المكافؽ ؿ  1425مف عاـ  128-06رئاسي رقـ 

 ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، بتحفظ عمييا يتضمف التصديؽ
 .2006ابريؿ  25، بتاريخ 26عدد 

 

تػػػػعػػػاكف الػػػػقػػػػانػػػكني كالػػػػػقػػػػػػضػػػػػػائي فػي المجاؿ الجػػػػػػزائػي بيف حػػػػػػكػػػػػػكمػػػػػة اتػػػػفػػػاقػػػػيػػػػة الػػػ .6
الػػٌشػػػعػػبػػية كحػكػكمػة دكلػة الػكػكيت  �الجمػيػػكرٌيػػػة الجػػزائػػرٌيػػػة الديمقراطية

لمصادؽ عمييا ، ا2010أكتكبػر سنػة  12المكقٌػعة بػالجػزائػر بػتاريخ 
ذم الحػجػة عاـ  21مػؤٌرخ في  255-15بمكجب مػرسـك رئػاسٌي رقـ 

 ميكريةجريدة الرسمية لمجال ،2015أكػػػػتػػػػكبػػػػر  5المكافؽ  1436
 .2015كتكبر أ 8بتاريخ  53عدد  زائرية،جال

 النصوص القانونية الوطنية: -(2
  الدساتير: -0

 26مؤرخ في  438-96مرسـك رئاسي رقـ بمكجب صادر ، 1996الدستكر الجزائرم لسنة  .1
صدار نص إيتعمؽ ب 1996ديسمبر  7ق المكافؽ ؿ 1417رجب 

الجريدة ، 1996نكفمبر  28تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو باستفتاء 
 .1996ديسمبر  08بتاريخ  76عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية

جمادل  26مؤرخ في  01 - 16ـ رق قانكفصادر بمكجب ، 2016الدستكر الجزائرم لسنة  .2
يتضمف التعديؿ  ،2016مارس سنة  6المكافؽ  1437األكلى عاـ 
 7بتاريخ  14عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالدستكرم، 

 .2016مارس 
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 النصوص التشريعية: -2

، الذم 1966جكاف  8المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66امر رقـ  .01
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائية،  جراءاتكف اإليتضمف قان

  المتمـ.ك  المعدؿ 1966جكاف  11بتاريخ  48عدد  الجزائرية

 ،1966جكاف  8المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66امر رقـ  .02
عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالمتضمف قانكف العقكبات، 

 المتمـ.ك  المعدؿ 1999 جكاف 11بتاريخ  49

، 1975سبتمبر 26المكافؽ ؿ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75امر رقـ  .03
 78عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالمتضمف قانكف المدني، 

 المتمـ.ك  ، المعدؿ1975سبتمبر  30بتاريخ 
غشت سنة  5المكافؽ ؿ  1421عاـ  األكؿجمادم  05المؤرخ في  03-0200قانكف رقـ  .04

 بالمكاصبلت السمكيةك  المتعمقة بالبريد ، يحدد القكاعد العامة2000
 6بتاريخ ، 48عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالبلسمكية، ك 

 . 2000أكت 
، 2004نكفمبر سنة  10المكافؽ  1425رمضاف عاـ  27مؤرخ في  15-04رقـ  قانكف .05

 1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 
الجريدة كالمتضمف قانكف العقكبات،  1966يكنيك سنة  8المكافؽ 

 .2004نكفمبر  10بتاريخ  71عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية

يتعمؽ  2005فبراير  6المكافؽ  1425ذم الحجة  27مؤرخ في  01-05قانكف رقـ  .06
جريدة المكافحتيما، ك  اإلرىابتمكيؿ ك  األمكاؿبالكقاية مف تبييض 

 ..2005فبراير 9بتاريخ  11عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية،

 1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75عدؿ كيتمـ األمر رقـ الم 10-05رقـ  قانكف .07
الجزائرم، كالمتضمف القانكف المدني  1975سبتمبر سنة  26المكافؽ 
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 يكنيك 20بتاريخ  44عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية
2005. 

 20ديسمبر سنة  20المكافؽ  27 14ذم القعدة عاـ  9 2مؤرخ في  22 -06قانكف رقـ  .08
 1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66يتمـ األمر رقـ ك  ،يعدؿ06

الجزائية،  جراءاتالمتضمف قانكف اإلك  1966يكنيك سنة  8المكافؽ 
 رديسمب 24بتاريخ  84عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية

2006. 

 ،2006ديسمبر سنة  20المكافؽ 14 27ذم القعدة عاـ 29مؤرخ في  23 -06قانكف رقـ  .09
 1386 صفر عاـ 18المؤرخ في  156-66يتمـ األمر رقـ ك  يعدؿ

الجريدة المتضمف قانكف العقكبات، ك  1966يكنيك سنة  8المكافؽ 
 .2006 ديسمبر 24بتاريخ  84عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية

غػػػػشت  5ػػػكافػؽ مق الػ 1430شػػػػػػعػػػػػػبػػػػػػاف عػػػػػاـ  14مػػػػػػؤٌرخ في  04 -09ػػػانػػػػػػكف رقـ قػػػ .10
الػػػػقػػػػكاعػػػػد الخاصػة لمػكقايػة مف الجػرائـ  يػػػػػتػػػػضػػػػمف  2009سػػػػنػػػػة

المتػصمػة بتػكنػكلكجػيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتو كمكافحتيا، 
غشت  16بتاريخ  47عدد  جريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةال

2009. 

 ، يعدؿ2014فبراير  4المكافؽ  1435ربيع الثاني عاـ  4مؤرخ في  01-14قانكف رقـ  .11
المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66رقـ  األمريتمـ ك 
 الجريدة الرسمية لمجميكريةالمتضمف قانكف العقكبات، ك  1966يكنيك  8

 .2014فبراير 16 بتاريخ 07عدد  الجزائرية
يػػعػدؿ  r2015 يػػكلػػيػػك سػػنػة 23المػػكافؽ  1436شػػػٌكاؿ عػػاـ  7مػػؤرخ في  02-15أمػػػػر رقػػػـ  .12

 1386صػػػػفػػػػػر عػػػػاـ  18المػػػػؤرخ في  155-66كيػػتػػمػـ األمػر رقػػـ 
 جراءاتكالمػػتػػضػػػمف قػػػانػػػكف اإل 1966يػػكنػػػيػػػك سػػػنػػػة  8المػػػػػكافؽ 
 23بتاريخ  40عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالجزائية، 

 .2015يكليك 
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 2016 سػػػنػػػػة 19ق المكافؽ ؿ1437رمػػػػػضػػػػػػاف عػػػػػاـ  14مػػػػػؤرخ في  02-16قػػػػػػانػػػػػكف رقـ  .13

ق 1386صػػػػػفػػػػػػر عػػػػػاـ  18ي المؤرخ ف 156-66يػػػتػػمػػـ األمػػر رقـ 
الجريدة تضمف قانكف العقكبات،  1966يكنيػك سنػة  8المػػػػػكافؽ 

 .2016يكنيك  22بتاريخ  37عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية

 مػػارس سػػنػة 27المػػكافػقػ  1438عاـ لجمػادل الثانػي  28مؤرخ في  07-17قػانكف رقـ   .14

صػػفػػر عػاـ  18المػؤرخ في  155-66ػػمـ األمػػر رقـ يػػػعػػدؿ كيػػت 2017
 جراءاتكالمػػتػػضػػمف قػػانػػكف إل 1966يػػكنػػيػػك سػػنػة  8المػكافؽ  1386

 29بتاريخ  20عدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائريةالجزائية، 
 .2017مارس 

 النصوص التنظيمية: -3

 أكػتػكبػػر سػنػة 8المػكافؽ  1436ذم الحػجػة عاـ  24مػؤٌرخ في  261-15مػرسـك رئػاسي رقـ  .1

يػحػػدد تػشػكػػيػمػة كتػنػظػيـ ككػيػفػيػات سػيػر الػيػيػئػة الػكطػنػيػة لػمػكقػاية  2015
مف الجػػػػػرائـ المػػػػػتػػػػصػػػػػمػػػػة بػػػػػتػػػػكػػػػػنػػػػكلػػػػػكجػػػػػيػػػػات اإلعبلـ كاالتصاؿ 

 08بتاريخ  53دة الرسمية لمجميكرية الجزائرية عدد كمكافحتو، الجري
 .2015كتكبر أ

 أكتػكبر سػنة 5المكافػػؽ  1427رمضاف عاـ  12مؤٌرخ في  348 -06مرسػػـك تنػفيذم رقـ  .2

يػتػضمف تػمػديد االخػػتصاص المحػػػػػػػػػػػػمػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػعػض  2006
الجريدة ػبلء الجميكريػ الجميكريػة كقضػاة التحقيػؽ، المحػػػػػػػػػػػػػاكػػـ ككك

 .2006أكتكبر  08بتاريخ  63عدد  الرسمية لمجميكرية الجزائرية

 26ق المػػكافؽ  1438جػمادل األكلى عػاـ  29مػؤرخ في  96-17مػرسػـك تػنػفيػذم رقـ  .3
المػػػػػػركػػػػػػػػزيػػػػػػػة لػػػػػػػػكزارة  دارةاإليػػتػػضػمف تػػػػػػػنػػػػػػػػظػػػػػػػػيـ  2017 فػػبػػرايػػر سػػنػة

الجريدة الرسمية الػػػػػػػبػػػػػػػػريػػػػػػػد كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، 
 .2017مارس 1بتاريخ  14عدد  لمجميكرية الجزائرية
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، 02/07/1989اريخ بت، 059100ممؼ رقـ  ،كالمخالفات غرفة الجنح ،المحكمة العميا  .1
 .1991المجمة القضائية، العدد الثالث، 

 
 

 ثانيا: بالمغات األجنبية
I. Ouvrages  : 

a-  Ouvrages en langue Française: 

 

1. André BERTRAND Thierry PIETTE-COUDOL , Que sais-je ? 

Internet et le droit? P.U.F,Paris,2000 

2. David FOREST et Gautier KAUFMAN, Droit de l’informatique, 

Galino Lextenso éditions, Paris, 2010. 

3. Dominique LALOUX, Les virus informatiques, Morabout Alleur, 

Belgique, 1989. 

4. Georges BRIERE DE I’ISLE, Procédure pénale tome 2, Adèle Colin, 

Paris, 1971. 

5. Jan Hruska  J.C. Hoff M. Ginguay, Virus informatiques et lutte anti-

virus, Masson, Paris, 1992. 

6. Michel VIVANT et Christian LE STANC, Informatique et droit pénal ; 

Les biens informatiques objets de fraude ,Lamy 

Informatique et Réseau ,Paris, 2002.  

7. Myriam QUEMENER, Cybercriminalité défi mondial et réponses, 

Economica, Paris, 2007 

8. Pierre MCTHELOT, La télématique, que sais-je?, 3
ème

 édition, PUF, 

Paris, 1995. 

9. Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure pénale, Litec, 2
ème

  

édition, Paris, 2002. 

 محكمة العميا:الالقرارات -4
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b-Ouvrages en langue Anglaise : 

1. Adam C ENGST, Internet starter Kit for Macintosh, 4
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http://codes.droit.org/CodV3/procedure_penale.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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6. Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000875419. 

7. Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des 

télécommunications, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000533747. 

8. Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances 

émises par la voie des communications électroniques, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000173519.  

9. Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 11 JORF 23 décembre 1992 en 

vigueur le 1er mars 1994, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000177662.  

10.  Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au 

développement du travail à temps partiel et à l'assurance 

chômage, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000542542. 

11. Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993, 

modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme 

de la procédure pénale (rectificatif), in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000732008&dateTexte=. 

12. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure 

pénale - art. 12 JORF 24 juin 1999, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BAB734E110EFB099664CBB28B23AB75.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000759946&idArticle=LEGIARTI000006493199&dateTexte=19990625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000759946&idArticle=LEGIARTI000006493199&dateTexte=19990625
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=L

EGITEXT000005628093. 

13. Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 

aux technologies de l'information et relative à la signature 

électronique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=L

EGITEXT000005629200. 

14. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 

présomption d'innocence et les droits des victimes, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000765204.  

15. Loi n° 2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de 

communication,in ;https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe

xte.do?cidTexte=JORFTEXT000000402408  

16. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 

quotidienne,in ;https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do?cidTexte=JORFTEXT000000222052. 

17.  Loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000412199. 

18. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000249995. 

19. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000801164. 

20. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, 

in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000454124 

21. Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la 

procédure pénale, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000271253&dateTexte. 

22.  Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000615568. 

23. Loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création 

sur Internet (HADOPI I), in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000020735432&categorieLien=id. 

24. Lio du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété 

littéraire et artistique sur Internet, dite (HADOPI II),in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000021208046&categorieLien=id. 

25. Loi n° 2011-267, du 14 Mars 2011, dire d’orientation de programmation 

pour la performance de la sécurité intérieure L’OPSI 2, à 

légalité la hacking au détour des disposition de l’article 

706-102-1 du code de procédure pénale, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000023707312&categorieLien=id 

26.  Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 

organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant 

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000032627231.  

 

- Décret : 

1. Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et 

aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code 

des postes et des communications électroniques, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000646118.  

2. Décret n°92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans 

lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les 

autorisations concernant les moyens et prestations de 

cryptologie, in ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000543201&categorieLien=id. 

3. Circulaire française du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 

de loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberté de 

communication concernant le régime déclaratif applicable a 

certains services de communication audivisuelle jorf du 09 

mars 1988 . 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=986DC6A2D8A073A48FC1F88AE66CD411.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631269&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231
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6) Législation Grecque: 

- Code of penal procedure greece ,in ; 

https://www.unodc.org/res/cld/document/grc/penal_code_e

xcerpts_html/Greece_Criminal_Code_Excerpts.pdf.  

 

7) Législation Américaine: 

a-Federal act: 

1. The Constitution of the United States (1787–1992), 

in ;https://www.encyclopediavirginia.org/The_Constitution

_of_the_United_States_1787-1992 

2. United States Code, 

Title 18 , Crimes and criminal procedure, in ; 

https://www.unodc.org/res/cld/document/usa/1948/u_s__co

de_-_title_18_html/US_Code_Title_18.pdf. 

3. Federal Rules of Evidence ,1975, in : www.uscourt-

gov/sites/default/Rules%20of20%Evidence 

4. Public law 98-473—OCT. 12, 1984 Chapiter XXI—Access devices and 

computers , in ; https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-

98/pdf/STATUTE-98-Pg1837.pdf. 

5. Computer Fraud and Abuse Act section 1.short title. of 1986, in ; 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-

100/pdf/STATUTE-100-Pg1213.pdf. 

6. Police and Criminal Evidence Act 1984 , in ; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_1

9840060_en.pdf. 

https://www.unodc.org/res/cld/document/grc/penal_code_excerpts_html/Greece_Criminal_Code_Excerpts.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/grc/penal_code_excerpts_html/Greece_Criminal_Code_Excerpts.pdf
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7. Electronic Communications Privacy Act of 1986" ,in ; 

https://www.loc.gov/law/opportunities/PDFs/ElectronicCo

mmunicationsPrivacyAct-PL199-508.pdf .  

8.  Criminal Justice Act 1988, in ; 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/section/27.  

9. Government paper work elimination act, octobre1998 , in ; 

https://ocio.nih.gov/ITGovPolicy/Documents/Paperwork_El

imination_Act_Public_Law_105-277.pdf.  

10. The Electronic Commerce Directive Regulations 2002,in ; 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20

022013_en.pdf  

11. The Canspam Act of 2003, Sec.4 §1037,in ; 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/200

7/11/canspam.pdf. 

12. Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, U.S. Code , Title 

17 , Chapter 5 , § 51, in ; 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512. 

b- States codes : 

13. Code AMN. §5-41-108 (2000) ,in ; 

https://law.justia.com/codes/arkansas/2010/title-5/subtitle-

4/chapter-41/subchapter-1/5-41-108/  

14. State of California evidence code, , in ; 

http://www.clrc.ca.gov/pub/Printed-Reports/Pub064.pdf 

15. Iowa Code ?https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/715.8 

 

 

 

https://www.loc.gov/law/opportunities/PDFs/ElectronicCommunicationsPrivacyAct-PL199-508.pdf%20.%20consulté%20le%2010/09/2015
https://www.loc.gov/law/opportunities/PDFs/ElectronicCommunicationsPrivacyAct-PL199-508.pdf%20.%20consulté%20le%2010/09/2015
https://ocio.nih.gov/ITGovPolicy/Documents/Paperwork_Elimination_Act_Public_Law_105-277.pdf
https://ocio.nih.gov/ITGovPolicy/Documents/Paperwork_Elimination_Act_Public_Law_105-277.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/pdfs/uksi_20022013_en.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-5
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
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VI. Documents : 

1. Agence Nationale de la sécurité des ssystèmes d'iinformation (ANSSI) , « 

la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité 

des systèmes d'information », pp 01-02, in ; 

https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-

france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2/. 

consulté le : 01/02/2016. 

2. .Envoyé spécial 2014 , « le côté obscur du Net Darknet », Reportage 

complet ,in ; https://www.youtube.com/watch?v=AERRgC-

GIuM.consulté le :17/11/2014. 

3. UNODC/CCPCJ/EG, 25-28 février 2013 ,Vienne, pp 01-18, in ; 

https://www.unodc.org/documents/organized-

crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/UNODC_CCPCJ_EG

4_2013_2_F.pdf. consulté le: 27/07/2015. 

 

VII. LA JURISPRUDENCE :  

a- La jurisprudence en langue Française : 

- Cass crim. 31 Oct. 1957, D. 1958, Som. 27.Cass crim. 12  mars 1957, D. 

1957, Som. 87, in; 

www.persee.fr/doc/afdi_00663085_1957_num_3_1_1354 . 

- Cass. Crim. 28 nov. 2001,n° 01-86.467, in; 

www.legifrance.gouve.fr/affichJuriJudi.do?idtext=JURITE

XT000007068863.  

-  La jurisprudence en langue anglaise: 

- USA. V. Whitaker, 127F. 3d, 595 ,602 (7
th

, cir 1997), in ; 

https://www.leagle.com/decision/1997722127f3d5951655.c

onsulté le: 23/04/2016. 

https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2/.%20consulté
https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2/.%20consulté
https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite-2/.%20consulté
https://www.youtube.com/watch?v=AERRgC-GIuM.consulté
https://www.youtube.com/watch?v=AERRgC-GIuM.consulté
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/UNODC_CCPCJ_EG4_2013_2_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/UNODC_CCPCJ_EG4_2013_2_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/UNODC_CCPCJ_EG4_2013_2_F.pdf
http://www.legifrance.gouve.fr/affichJuriJudi.do?idtext=JURITEXT000007068863
http://www.legifrance.gouve.fr/affichJuriJudi.do?idtext=JURITEXT000007068863
https://www.leagle.com/decision/1997722127f3d5951655.consulté
https://www.leagle.com/decision/1997722127f3d5951655.consulté
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- Vs. Rossi Town of Pelham 35f.supp.(D.N.H 1997)2d 58 65-66,in; 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-paed-2_06-cv-

05315/pd//-consulté le:23/04/2016 

-  Vs. United States 206 f.3d 392 (4th cir 2000) Simon ,in; 

caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit1452089.html.consulté 

le: 23/04/2016 

VIII. Les sites d’internet : 

http://www.usdoj.gov/criminal/cyberdrime/s&smanuel2002.htm 

consulté le: 30/06/2017 

- http://www.juriscom.net/ variations/responsabilité des intermediaries 

techniques en USA.html . consulté le 23/06/2014 

- http://e-lawresources.co.uk/Robbery.php .07/02/2016يىو:  تى االطالع عهيه   

- Sur la recevabilité des imprimés d'ordinateur dans les procédures pénales 

https://www.lccsa.org.uk/r-v-pettigrew-r-v-newark-1980/. 

Consulté le 29/01/2015   .  

- https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf تى االطالع عهيه يىو  

:21/02/2017.  

- http://www.interpol.com/public/Icpo/Members/default.asb.consulté le: 

23/12/2012 

-  https://Office_fédéral_de_police_criminelle. Consulté le 26/09/2016. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-paed-2_06-cv-05315/pd/-consulté
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-paed-2_06-cv-05315/pd/-consulté
http://www.usdoj.gov/criminal/cyberdrime/s&smanuel2002.htm
http://e-lawresources.co.uk/Robbery.php
https://www.lccsa.org.uk/r-v-pettigrew-r-v-newark-1980/
http://www.interpol.com/public/Icpo/Members/default.asb.consulté
https://Office_fédéral_de_police_criminelle
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 ممخص:

الجنائي، دراسة مقارنة بيف عدة  اإلثباتكدكره في  اإللكتركنيإف الغاية مف دراسة الدليؿ 
سي، مع النظاـ األنجمكسكسكني تشريعات كأنظمة قانكنية كالنظاـ البلتيني كعمى قمتو القانكف الفرن

المذاف يعداف مف أكائؿ القكانيف التي أيقنت بسبلمة  كاإلنجميزممف خبلؿ دراسة القانكنيف األمريكي 
 الجنائي.  اإلثباتفي  اإللكتركنيةمنطؽ األدلة 

بدأت الدراسة بالبحث في ذاتية الدليؿ اإللكتركني كالكقكؼ عند محمو كعرض أىـ إجراءات 
في اإلثبات  اإللكتركنيلى حجية الدليؿ إلتحقيؽ التقميدية كالمستحدثة لجمعو، ثـ التطرؽ كأساليب ا
قكتو االستداللية عمى صدؽ نسبة الفعؿ إلى شخص معيف، حيث تـ تسميط  رلئلظياالجنائي 

الضكء عمى أىمية دكر القاضي الجزائي في قبكؿ ىذا الدليؿ كاالقتناع بو، مع إظيار فعالية 
 عاكف الدكلي في ىذا المجاؿ.كنجاحة الت

Résumé:  
             La preuve revêt une importance particulière en matière pénale en ce 

qu’elle permet de démontrer l’existence d’une infraction et d’établir qui en est 

l’auteur. 

               

               Le juge rassemble toutes sorte de preuve nécessaire à la manifestation 

de la vérité, il se base aussi sur des preuves apportées par les parties qui peuvent 

faire appel à n’importe quel moyen de preuve sans qu’il ait de hiérarchie dans 

leurs valeurs probantes : c’est le principe de la liberté des preuves. 

               

              La généralisation des outils informatiques et numériques a conduit à 

l’apparition de nouvelles infractions (cybercriminalité), afin d’être en 

adéquation  avec ce nouvel environnement, le droit pénal a du s’adapter au 

monde numérique, ainsi le principe de la liberté de preuve. 

             Cependant la question de la force probante des preuves informatiques 

est actuellement un sujet extrêmement préoccupant. 

 


