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 إهداء
 

 حب العلم والسعي حنو إثبات الذات ... إىل من زرعا في 

 .، أطال اهلل عمرمها وسدد خطامهاإىل والديي 

 الذي كان يل ف الدرب معينا وف الصرب مثيال. إىل زوجي 

 إىل قرة عيين، إبنيت احلبيبة "أريج".

 إىل أخيت "حدهوم" اليت كانت تشد من عزمييت.

     كل هؤالء أهدي هذا اجلهد العلمي، داعية اهلل عز وجل أن جيعل ثواهبا هلم حفظا   إىل
 ف دينهم ودنياهم.وسعادة وإحسانا 



 رــشكر و تقدي
 

مي، وجعلو قسما للعلي العظيم، الذي خلق من العدم وأعز القلم، فأبشر بو التنزيل الكر احلمد هلل 
الصالة والسالم على خري ادلرسلني ذي اخللق العظيم حممد رسول النهج القومي وداعية الصراط ادلستقيم، و 

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.
اإلعرتاف بالفضل واإلحرتام ألستاذي اجلليل األستاذ م بأمسى كلمات الشكر والتقدير و وبعد، أتقد

بقبول اإلشراف على ىذه الرسالة، فشملين بعلمو الغزير وخلقو  الدكتور " عباس بوسندة" لتفضل سيادتو علي  
ثري، ويوليين فائق عنايتو وتشجيعو حث يعطيين من وقتو النفيس الكالرفيع وفضلو الوفري، فكان طوال سنوات الب

ة مووو  الرسالة، وكان لتوجيهاتو السديدة األرر البال  يف إررا  ىذه الرسالة، كونو أمدي جلوسعة صدره يف معا
أكرب األرر يف إجنازىا على الصورة اليت وصلت إليها، فهو األب  بالكثري من ادلالحظات القيمة مما كان لو 

أن يهبنا اهلل الكثري أعظم ما مينحو األستاذ لطلبتو، و على  الروحي وخري معلم و نعم األستاذ، فشكرا لسيادتو 
 وميتعو مبوفور الصحة والعافية، فلو مين جزيل الشكر ووافر التقدير واإلحرتام . من أمثالو

اإلحرتام لألساتذة األفاول أعضا  ات الشكر والتقدير واإلمتنان و فوتين أن أتقدم بأمسى آييكما ال 
 كرئيس ذلا، فمين ألستاذي الكرمي كل الشكرجلنة ادلناقشة، ويف مقدمتهم األستاذ الدكتور" مصطفى معوان "  

 .علمية وجزاه اهلل خري اجلزا  على تفضلو قبول رئاسة جلنة ادلناقشة، و ىذا ما يزيدىا قيمةوالتقدير 
ستاذ الدكتور األو كما يشرفين أن يكون من بني أعضا  جلنة ادلناقشة األستاذ الدكتور "حممد مروان" 

 ادلهنية.م من كثرة التزاماهتما العلمية و بالرغ"عبد احلفيظ نقادي"، فشكرا على قبوذلما اإلشرتاك يف جلنة ادلناقشة 
القيمة، أين تناولوا  نة ادلناقشة كباحثني حيث استفدت من إصداراهتمكما أريد أن أشكر أعضا  جل

 تعليال ونقدا.إلربات من مجيع زواياه العلمية والقانونية والقضائية، شرحا و مووو  ا
  الصحة والعافية.أن ميتعهم اهلل بالعرفان و فلجميع ىؤال  كل الشكر والتقدير و 
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 .فرنسيةباللغة الثانيا: 
- Art : Article. 

- B : Bulletin. 

- C.C .F: Code civil français. 

- C.C.C : Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité. 

- C.P.C.E : Code des postes et des communications électroniques. 

- C.P.F : Code pénal français. 

- C.P.P.F : Code de procédure pénale français. 

- Cass .Crim : Cour de cassation, chambre criminelle. 

- Ch : Chambre .  

- D : Recueil Dalloz . 

- Doct : Doctrine. 

- éd : édition. 

- Gaz . pal : Gazette du palais. 

- Ibid : Ibidem (au même endroit).   

- IEHEI : Institut européen des hautes études internationales. 

- J.C.P : Juris-classeur périodique ( semaine  juridique). 

- N : Numéro. 

- Obs : Observation. 

- Op.Cit : Opere  Citato ( ouvrage  cité).  

- P : Page. 

- PUF : Presses Universitaires de France. 

- R.I.C.P.T : Revue internationale de criminologie et de police technique. 

- R.I.P.C : Revue internationale de police criminelle. 

- R.S.C.P : Revue de science criminelle et de droit pénal . 

- T : Tome. 

- TGI : Tribunal de grande instance. 

 

 .ثالثا: باللغة اإلنجليزية
- E-Mail : Electronic  Mail. 

- I O C E : International Organisation Of Computer Evidence. 

- IP : Internet Protocol. 

- MMS : Multimedia  Messaging  Service. 

- PC : Personal Computer. 

- S W G D E : Scientfic Working Group On Digital Evidence. 

- SMS : Short Message Service. 

- TCP : Transmission Control  Protocol . 

- www : World Wide Web . 
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  :ةـدمـمق
وتبادؿ ادلعلومات  احلديثة لنقل اإلتصاالتوسائل  استخداـيشهد العامل اليـو تزايدا ملحوظا يف 

ما رسخ يف  إىل إضافة ،التقنية وتطورت من الناحية الالسلكيةتصاؿ السلكية و اإل أجهزة انتشرتوذلك بعد ما 
  جتماعية اإل األنشطة أوجو سلتلف عن شلارسة النهائية احملصلة أفراد اجملتمع من قناعة تامة بأف أذىاف

  كل كبَت على مدى توافر ادلعلومات بشأهنا.والسياسية تعتمد بش قتصاديةاإلو 
بعلم ظهور ما يسمى  ،تصاؿ وادلعلوماتاإلوقد ترتب عن الصلة الوثيقة اليت تربط بُت وسائل 

ًتجاع أو يف نقل تصاؿ يف زبزين واسأجهزة اإل توظيف إىلعلم الذي يسعى ذلك ال ،تكنولوجيا ادلعلومات
 .1اإلنساينكري ومات بُت األفراد دعما للنشاط الفوادلعل وتبادؿ البيانات

اجملتمع  الذي أوجد بدوره علومايادلأطلق عليو النظاـ  نظاما جديدا أبرزت ثورة ادلعلومات كما
ادلتلقي  وأصبح ،للمعلومات خاصة اآلليةادلعاجلة  بأنواعها كافة و تصاؿاإل تقنيةالذي يعتمد على  دلعلومايا

  .2عنصر الزماف ختزلتوا زت حدود ادلكافاو من البيانات وادلعلومات اليت ذبىائل  كميتعامل مع  
 مرحلة خبصائص كلسبيزت  و  ،تاريخ البشرية مّر هباة رلتمع ادلعلومات بعد مراحل متعددويأي 

 ادلعلومات الزراعة وبعدىا تكنولوجيا تكنولوجيا الصيد مث تكنولوجيا من قبل اإلنسانيةحيث شهدت  يزات،شلو 
 مليات اليت تعاجل فيها ادلعلومات،على الع يز بالًتكيزىذا األخَت سب ،ادلالمح األوىل جملتمع ادلعلومات اليت رمست

 يث تولد ادلعرفة معرفة جديدة.حب استثمارىايتم بو ىي ادلعلومة اليت اسية ساألاخلاـ  وادلادة
 اإلتصاالتو  وادلمارسات ادلرتبطة بادلعلومات والتدابَت مجيع األنشطةتجتمع ادلعلومات دب أيضاويقصد 

 اإلبداعيةادلعلومات أنشطة البحث واجلهود  إنتاج ويشملستثمارا، واستغالال ونشرا وتنظيما وا إنتاجاوخدماهتا 
 إالّ  ،ورغم تعدد ادلفاىيم حوؿ رلتمع ادلعلوماتاألىداؼ التعليمية والتثقيفية،  الفكري ادلوجو خلدمة والتأليف

يف  ادلعلومة واحلصوؿ عليها واستغالذلا واستثمارىا إنتاجز أساسا على كيًت  رلتمع ادلعلومات أفّ  قوؿأنو ديكن ال
 وإدارة آلياتمن خالؿ وضع  علومايادلقتصادية والتطور التكنولوجي يف اجملتمع أىداؼ التنمية اإل خدمة

  .3تصاؿاإل وشبكاتية للمعلومات ربتبواسطة بنية  استغالذلا
                                                           

1
زلمد سامي عبد الصادؽ، خدمة ادلعلومات الصوتية و اإللتزامات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدوف طبعة، سنة د.  أنظر يف ذلك: - 

 .05، ص2005
، أمهية األدلة الرقمية يف اإلثبات اجلنائي، رللة الفكر الشرطي، اجمللد احلادي و العشروف، اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد رقم  د. ناصر بن زلمد البقمي - 2

 .01، ص 2802، يناير 08
ة ادلعلوماتية، دار الكتاب احلديث، دلزيد من التفاصيل حوؿ تعريف رلتمع ادلعلومات أنظر يف ذلك: د. معواف مصطفى، التتجارة اإللكًتونية ومكافحة اجلردي - 3

 .14، ص2008، سنة 1القاىرة، مصر،ط
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اجملتمع  وقد كثرت النعوت واألوصاؼ اليت أضفاىا العلماء وادلفكروف على ادلرحلة اليت دير هبا
اإلنساين، وكلها تعرب عن ضخامة القفزات العلمية اذلائلة اليت ربققت يف شىت رلاالت احلياة، والواقع أف العصر 
الذي نعيشو ديتد ليشمل كل ىذه التطورات واإلصلازات، ومن ىذا ادلنظور يرى الكثَت من ادلفكرين الغربيُت أف 

صلازات والتطورات دبسمياهتا ادلختلفة ىو مصطلح ما بعد التعبَت الذي ديكن أف تندرج ربتو كل ىذه اإل
 1ة، وىو الذي تنصهر يف بوتقتو سائر مظاىر اإلصلاز و اإلعتجاز.احلداث

تقيد  أماـ مشكالت جديدة كّلووعادلنا   وادلتخلفةلكن ىذا التطور غَت احملدود وضع الشعوب الفقَتة 
وتوسع ، رىاعلى تطوّ  بأكثر شلا تساعدا أماـ التطور العادلي هوتزيد زبلف ق يدىا،تطلا الشعوب الفقَتة بأكثر شلّ 

تتسع يوما وراء  الفتجوة أفّ  إالّ  األماـ إىلَت تس ادلتخلفة البلداف ومع أفّ  ،ادلتقدمة البلداف بُتلفتجوة بينها و ا
 .2حي احلياةنواسلتلف  على تأثَتمتعددة األبعاد ذات التعقيد شديدة  غدت مشكلة ، حىتيـو

ى إىل دخوؿ نظاـ أيضا عن التطور العلمي والتقدـ التقٍت ظهور احلاسب اآليل، شلا أدّ  وقد نتج
أكرب قدر من يتمتع بقدرة فائقة يف زبزين  احلاسبادلعاجلة اآللية للمعطيات يف كافة رلاالت احلياة، ألف ىذا 

عليها بسهولة وبسرعة، كما ويقـو بتصنيفها وترتيبها، حبيث ديكن البحث عنها واحلصوؿ  ادلعلومات والبيانات
  كما ساعدت تلك احلاسبات اإلنساف خالؿ مراحل تطورىا ادلختلفة على حلّ ،  3تصاؿإأصبح أىم وسيلة 

ها بإمكانياتو الذاتية دوف بذؿ الكثَت من اجلهد والوقت َت من ادلشاكل اليت كاف يصعب على اإلنساف حلّ ثك
عنصرا أساسيا  استخدامهاودوف التأكد يف نفس الوقت من صحة ودقة النتائج اليت توصل إليها، كما أصبح 

 .4لك معيارا لقياس مدى ربضر تلك األممكذالشعوب و  تحقق تقدـ األمم ووفعاال ل
دمات اخلاحلاسب اآليل يف أداء كثَت من  ستخدـافمن حيث الشؤوف اخلاصة لإلنساف، فقد 

  من ادلعلومات واألسرار واإلحتفاظ هبا حلُت األساسية اليت يعتمد عليها يف حياتو اليومية، وزبزين الكثَت
   عليو ونظمتو  استحوذتوقد  لحياة العامة، فال يوجد رلاؿ إالّ ا بالنسبة ل، أمّ اسًتجاعهااحلاجة إىل 

    ، 5الدولية ادلختلفةو من كربيات الشركات وادلؤسسات العادلية واذليئات احلكومية  ءاابتدااحلاسبات اآللية 

                                                           
1
 .26، ص6002ىاليل عبد الاله أمحد، اجلوانب ادلوضوعية و اإلجرائية جلرائم ادلعلوماتية، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدوف طبعة، سنة  د. - 

2
 .19مصطفى، التتجارة اإللكًتونية ومكافحة اجلردية ادلعلوماتية، ادلرجع السابق، ص د. معواف - 

- 
طبعة، سنة ىالؿ بن زلمد بن حارب البوسعيدي، احلماية القانونية و الفنية لقواعد ادلعلومات احملوسبة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدوف  د.3

 . 04، ص 2009
4
 . 48، ص 2003سًتاتيتجية مكافحة جرائم استخداـ احلاسب اآليل، أكادديية الشرطة، مصر، بدوف طبعة، سنة أدين عبد احلفيظ ، إ د.- 

5
، 2007، سنة 2عفيفي كامل عفيفي و د. فتوح الشاذيل، جرائم الكمبيوتر و حقوؽ ادلؤلف و ادلصنفات الفنية، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف، ط د. - 

 .13ص 
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ا يدؿ شلّ  ،واألفرادالشركات و  احلكوماتتصاؿ السريع وادلباشر بُت وقد سهلت احلاسبات اآللية من عملية اإل
النظاـ اليدوي للتخزين أو التعامل أو تبادؿ ادلعلومات وىذا بعد التطور الذي شهدتو التغلب على على 

 .1احلاسبات اآللية
   دة اليت يتمتع هبا من حيث أنو قابل للربرلة فيمكن تصميمو ليؤدي فريإضافة إىل اخلصائص الىذا 

كما لعبت   ،2ائف ال حدود ذلاوظلتؤدي  وظائف معينة وذلك عن طريق الربرليات اليت ديكن تطويرىا وربديثها
 قتصاد والسياسيةلكافة القطاعات، فقد دخلت يف اإل احتوائهاا كبَتا يف قطاع اخلدمات من حيث برارلو دور 
ىذه  غَت أفّ إلظهار األدلة،  وسيلةكأـ   كدليل  استخدامهاإذ ساعدت على كشف اجلرائم سواء  والقضاء،

تتمثل يف الربامج  ،عدادىا تنقسم إىل قسمُتإكانت ىذه الربامج اليت يتم   ربامج تتنوع تبعا لعدة معايَت وإفال
احلاسب والربامج  جهاز بتشغيل اخلاصة الربامج اليت تشملو من الناحية الفنية وحسب الغرض من تشغيلها 

 من تخدامهااسمل على الربامج النمطية إذ يتم تالثاين فهي الربامج العملية اليت تش ا القسمذلا، أمّ  التطبيقية
 .3كافة ادلستخدمُت والربامج اخلاصة بادلستخدـ لوحده دوف غَته

من أكثر اجملاالت تطورا  عدّ يوادلعلومات  اإلتصاالتوليس من قبيل ادلبالغة القوؿ بأف رلاؿ تكنولوجيا 
 يف ملالعا إليو يتوصل ما ستفادة من كلّ من األفراد اإل بأس بو وامتالكا للتقنيات احلديثة اليت تتيح لعدد ال

 أفّ  والشك ،دبختلف أشكاذلا لرابط ادلباشر بُت ادلعلومات واإلتصاالتوذلك عن طريق ا ،أصناؼ العلـو
                                                   .4تصاالتاإلىي الثورة الكربى يف عامل  اإلنًتنت

                                                           
1
بذلت عدة زلاوالت يف تطوير ماكينة  2121على مّر األياـ، ويف عاـ  مّت اخًتاع ماكينة اجلمع التتجارية ادلعروفة وتطورت ادلاكينة السابع عشريف القرف  - 

كاف ذلك بتستجيلها إستطاع أحد العلماء أف يبتدع وسيلة ميكانيكية لتستجيل البيانات ومعاجلتها، و  2111اجلمع لكي تقـو حبّل ادلعادالت الرياضية، ويف عاـ 
وأجهزة  كانت صناعة اآلالت احلاسبة  2390يكوف موقع كّل ثقب معربا عن معٌت زلدد. ويف عاـ  يف صورة ثقوب على شرحية مستطيلة من الورؽ، حبيث

يكانيكية ادلتبعة يف معاجلة البيانات غَت قادرة معاجلة البيانات الزالت وليدة رببو إىل أف جاءت احلرب العادلية الثانية تفرض احتياجاهتا وأصبحت حينها الطريقة ادل
 على القياـ بالعمليات ادلطلوبة.

، احلاسب ماركميكانيكي  -وقد تطورت احلاسبات اإللكًتونية فبعدما كانت تعمل بالصمامات اإللكًتونية وحتجمها كبَت ومن أشهرىا احلاسب اإللكًتو 
كما أصبحت احلاسبات تعمل بالًتانزيستور وقادرة على زبزين كّم ىائل من البيانات، وشهدت تطّور إىل أف وصلت صناعتها إىل آفاؽ   إديساك،اإللكًتوين 

 ،6002اجلرائم ادلعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر ، بدوف طبعة، سنة ،  د.أمحد خليفة ادللط يف ذلك: بعيدة يف التقدـ التكنولوجي. أنظر
  .62ص
2
بعة، بدوف سنة، د.عبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر واإلنًتنت، شركة البهاء للربرليات والكمبيوتر والنشر اإللكًتوين، اإلسكندرية، مصر، بدوف ط - 

  .62ص
3
 . 39، ص 2004ردف، سنة زلمد فواز ادلطالقة، النظاـ القانوين لعقود إعداد برامج احلاسب اآليل، دار الثقافة، عماف، األ د. - 

4
 .13زلمد سامي عبد الصادؽ، ادلرجع السابق، ص  د. - 
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ادلعتمدة على احلاسبات،  اإلتصاالتمتداد الطبيعي لتكنولوجيا لإلتصاالت، تعترب اإلكنظاـ   اإلنًتنتف
 ىولقد أدّ  ،1لكًتونية بوجو عاـاإلتصاالت اإلتطور تكنولوجيا  وىذه األخَتة ذبد جذورىا التارخيية يف ظهور و

 التقنيات أمهية فهي من أكثر الت يف سلتلف جوانب احلياة،حداث ربوّ إإىل  اإلنًتنتالتطور ادلتسارع لشبكة 
 .اإلتصاالتالتزاوج بُت نظم احلوسبة ونظم  وىي وليدة
إمكانيات ىذه الشبكة على  استخداـر يف من فكّ  ىو أّوؿاف ألربت جو نائب الرئيس األمريكي وك

   ق البيانات السريع، أو الطريق السريع الرقمي ينطاؽ عادلي وإنشاء ما يعرؼ بطريق ادلعلومات الرقمية أو طر 
، وىذا على غرار الشبكة العنكبوتية أو ما يعرؼ بشبكة ادلعلومات 2أو طريق ادلعلومات السريع أو فائق السرعة

تشتمل على كافة ألهنا ذلك  ،وادلهم منها تعد اجلزء األساسيو  نًتنتاإلي جزء من شبكة هالعادلية، ف
تعرؼ بلغة النص و ادلعلومات ادلنقولة عرب الشبكة، وتستخدـ الشبكة العنكبوتية لنقل ادلعلومات التقنية خاصة 

خزونة ادلتشعب، واليت تعمل على توصيل سلتلف أنواع ادلعلومات عن طريق التنقل بُت الصفحات وادللفات ادل
مع بعضها  يف مواقع سلتلفة وفق نظاـ يسهل من التشعب من خالؿ عدد من العبارات ادلفتاحية ادلرتبطة

 .3وصالتبشكل عنكبوي تعرؼ بال
ة تتحكم يف ىذا هة معينىو أف ليس ىناؾ ج اإلنًتنتىتماـ يف عامل ومن أكثر األمور ادلثَتة لإل

األمر يتطلب وجود رلموعة من القواعد ادلتفق عليها  بُت احلواسيب، فإفّ  تصاؿإالعامل، وحىت نستطيع إقامة 
وادلعروفة باسم "الربوتوكوالت" واليت ىي رلموعة من القوانُت اليت ربدد وتفصل كيف حلاسبُت آليُت أف يتصال 

مطبقة، فكل  كما أهّناة زلاور  ا قادرة للعمل على عدّ بعضهما البعض عرب شبكة ما، واليت من خصائصها أهنّ ب
بسيطة على  نتهاء من عملها، وتعدّ قة اليت ربتها أو من فوقها من اإلطبقة تبدأ عملها بعد أف تنتهي الطب

  .4ـولة عن بعض من العمليات وادلهاؤ عتبار أف كل طبقة يف البناء مسإ
                                                           

سبوتنك ىذه الشبكة حملت إباف احلرب الباردة بُت اإلرباد السوفياي والواليات ادلتحدة األمريكية، عندما أطلق السوفيات ادلركبة الفضائية  إّف بدايات فكرة - 1
عندما أسست وزارة  1969، شلا دفع احلكومة األمريكية للتفكَت بعمق يف عملية تطوير أحباث الدفاع. وتعود جذور ىذه الشبكة العمالقة إىل عاـ 1957عاـ

 الدفاع األمريكية مشروع يهدؼ إىل تبادؿ ادلعلومات بينها وبُت عدد من مراكز البحوث العلمية اذلامة.
مخسة عشر مركزا حبثيا كبَتا، أطلق عليها شبكة أربانت  تضمكاليفورنيا مشروعا شلاثال، حيث صلحت يف إقامة شبكة معلومات ضخمة تبنت جامعة  1971ويف عاـ 

Arpanet إنقسمت شبكة األربانت اىل قسمُت: شبكة األربانت 1983تبادؿ ادلعلومات عن طريق الربيد اإللكًتوين، ويف سنة  من كن الباحثُت والعلماءحيث سب
تُت الإلستخدامات ادلدنية أي تبادؿ ادلعلومات وتوصيل الربيد اإللكًتوين، ونظرا ألنّو كاف من ادلمكن تبادؿ ادلعلومات بُت ى Milnetلإلستخدامات العسكرية وشبكة مايلنت

يت تتم بُت ىتُت الشبكتُت. أنظر يف ذلك: د.زلمد إبراىيم أبو ، لكي يعرّب عن اإلتصاالت ادلتبادلة الInternetالشبكتُت، فقد ظهر إىل الوجود ألوؿ مرة إصطالح اإلنًتنت 
 . 44، ص2002ألردف، بدوف طبعة، سنة اذليتجاء، التعاقد بالبيع بواسطة اإلنًتنت )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، عماف، ا

2
 .11، ص6002اإلسكندرية، مصر، بدوف طبعة، سنة و عيسى الفقي، وسائل اإلتصاؿ احلديثة وحتجيتها يف اإلثبات، ادلكتب اجلامعي احلديث، د.عمر  - 

3
 .66د. معواف مصطفى، التتجارة اإللكًتونية و مكافحة اجلردية ادلعلوماتية، ادلرجع السابق، ص - 

4
، 6002طبعة، سنة أ. شلدوح زلمد اجلنبيهي، بروتوكوالت و قوانُت اإلنًتنت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، بدوف  أ. منَت زلمد اجلنبيهي و - 

 .69ص
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من ادلخاطر  ادلتزايد لألنظمة ادلعلوماتية للحاسب إىل كثَت ستخداـوعلى اجلانب ادلقابل، فقد أدى اإل
رغم ما حققو من فوائد مجة وعظيمة يف رلاؿ التقدـ التكنولوجي، وتتمثل ىذه ادلخاطر يف إمكانية تدمَت برارلو 

حتياؿ عليها وسرقتها وإتالفها، فقد واكب ىذا التقدـ التقٍت تقدما مناظر لو وبياناتو أو معرفة أسرارىا، أو اإل
، شلا أفرز نوعا جديدا من اإلجراـ يطلق عليو ةرامية بأغراضها ادلختلفوإف كاف يفوقو يف العقلية البشرية اإلج

 .1اإللكًتويناإلجراـ 
ا وسيلة ، لعب أدوارا ثالثة يف حقل اجلردية، فهو إمّ الستخداموفاحلاسب اآليل من حيث الوجو السليب 

، أو ىو اذلدؼ الذي تتوجو إليو ن الطرؽ التقليدية سرعة أكرب مبالرتكاب اجلرائم التقليدية بفعالية و تقنية 
ادلعلوماتية والدخوؿ  مالنظ اخًتاؽاألمناط احلديثة من السلوؾ اإلجرامي اليت تستهدؼ ادلعلومات ذاهتا، كما يف 

الغَت ألنشطة ل ادلروجة اقع ادلعلوماتيةأو ىو البيئة دلا تتضمنو من زلتوى غَت قانوين كادلو  ،إليها دوف وجو حق
 .2مشروعة

د صاحبو خسائر مادية على احلاسب اآليل بصورة عامة أو على أي جزء من أجزائو، يكبّ  اءعتدفاإل 
ها نفسها على حقوؽ ادلؤلف سواء من حيث زللّ  ىذه التقنيات ، فقد فرضتمثال فأو معنوية كحقوؽ ادلؤلّ 

 ينبغي أف تؤدي حبسبجديدة للتعبَت الفٍت ودبا تتيحو من وسائط إلكًتونية  أو مضموهنا، دبا توفره من أشكاؿ
ما حدث ىو تنامي  وادلايل، غَت أفّ  ها األديبياألصل إىل تدعيم احلماية القانونية حلقوؽ ادلؤلف يف جانب

اـ ظقتصادي للدولة وجود نمن عوامل اإلزدىار والنمو اإل وال ريب أفّ  ،3عتداء على ىذه احلقوؽاإل احتماالت
 . 4وللمؤلفُت على مصنفاهتم اخًتاعاهتمن على قانوين قوي ومتكامل يكفل احلماية للمبتكري

يقدـ  اجهاز  اإلنًتنتمن  جعالتطور التقنيات احلديثة و ما تتميز بو من خصائص  والشك أف  
على زيادة عدد وحتجم جرائمهم دوف زيادة يف اجلهد  ، وساعدت اجملرمُتلألنشطة اإلجرامية تسهيالت كربى

اجلردية يسهل  أفّ  ىذه الظاىرة اإلجرامية ادلستتجدة ، وخطورةأمرىم  إكتشاؼإحتماالت إخنفاض مع ادلبذوؿ 
 ال يستغرؽ غالبا إال دقائق معدودة، فضال عن أفّ  ىاتنفيذأّف على ىذه األجهزة أو بواسطتها، و  ارتكاهبا

أو رموز  شفرات ستخداـاوف إىل زبزين البيانات مع أمرتكيب ىذه اجلرائم، وبالذات يف رلاؿ اجلردية ادلنظمة يلتج

                                                           
1
 .15عفيفي كامل عفيفي و د. فتوح الشاذيل، ادلرجع السابق، ص  د. - 

2
كز القومي للبحوث د. رامي متويل القاضي، اجلرائم ادلعلوماتية و طرؽ مواجهتها، حبث مقّدـ دلؤسبر اجلرائم ادلستحدثة )كيفية إثباهتا و مواجهتها(، ادلر  - 

 .02، ص6020، سنة االجتماعية واجلنائية، مصر
3
 .02، ص 2004أسامة أمحد بدر، تداوؿ ادلصنفات عرب اإلنًتنت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، بدوف طبعة، سنة د. - 

4
)تريبس(، دار اجلامعة اجلديدة،  د. جالؿ وفاء زلمدين، احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقا إلتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتتجارة من حقوؽ ادللكية الفكرية - 

 .03، ص6000اإلسكندرية، مصر، بدوف طبعة، سنة 
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أمن وسالمة األفراد وادلؤسسات،  هتددوقد أصبحت ىذه اجلرائم  ،1سرية إلخفائها عن أجهزة العدالة
، وال تتناقص باإل ايد ادلعلومات سوؼ تتزايد صور ومع تز  أو تستهلك، ستخداـفادلعلومات تتزايد يوما بعد يـو

 يف تشغيل صغَت ويف الغالب فإف خطأ ، 2ادلختلفةوظهور العديد من أمناط القضايا  عتداءات والتهديدات، اإل
 ع حياة اإلنساف يف خطر.ضىذه النظم ديكن أف ي

كما يتطلب الكشف عن اجلرائم اإللكًتونية ضرورة إستحداث طرؽ و أساليب جديدة للتحقيق 
فعالة  اجلنائي، و ذلك لتعقب و اقتفاء أثر ىذه اجلرائم ذات الطابع اخلطَت من خالؿ إجراءات مالئمة و

شريطة مراعاة اإلعتبارات ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف، و يف ىذا اإلطار تظهر أمهية التخصص و الكفاءة ادلهنية 
، و مدى إمكاف قياـ إذباه عاـ قادر على أخذ ادلبادرة و التغلب العالية، و دعم القدرات القانونية و الفنية

إذا أخذت سلتلف الدوؿ على عاتقها  إالّ  يتأتىىذا لن بدوف شك و  ،على الصعوبات القائمة يف ىذا اجملاؿ 
جلرائم تستهدؼ منظور شامل يعترب ىذه النوعية من او إجراء إصالحات تشريعية تنطلق من فلسفة جديدة 

 .3للدوؿ وتعرضها دلخاطر شىت وعديدةقتصادي النيل من األمن اإلجتماعي واإل
ادلوجودة األدلة  األمهية اليت سبتلكها ادللفات ودد على ضوء حدلعلوماي يتاوإف كاف حتجم التهديد 

قد تتطلب الرجوع إىل ادلوقع  دت من إجراءات مجع األدلة اليتقد عقّ  ىذه اجلرائم، فطبيعة 4على الشبكة
فإجراءات البحث عن األدلة يف اجلرائم  ،دولة أخرىكوف داخل يوالذي من ادلمكن أف  لوقوع اجلرديةلي األص

يف التحقيق مع اإلجراءات ادلتبعة ببادلقارنة مع اجلرائم التقليدية فيما يتعلق  تتميز ببعض اخلصوصية اإللكًتونية
 ضرورة احملافظة على األدلة و محايتها من العبث.

 وادلسؤولُت عن تنفيذ القانوف يتطلب من جهات التحقيق اإللكًتونية التزايد ادلستمر يف اجلرائم إال أفّ 
 أف تكوف على دراية كافية هبذه ادلسائل التقنية، و 5احلصوؿ على دليل إلكًتوين سلزف يف احلواسيبإدراؾ كيفية 

نوع من اجلرائم حيتاج إىل أساليب خاصة من أجل الوصوؿ إىل نتائج موثوؽ لاعلى اعتبار أف الكشف عن ىذا 
 فيها، حيث ديكن إعتمادىا يف إثبات ىذه اجلرائم.

                                                           
1
  www.flaw.net. على ادلوقع:06زلمد أبو العال عقيدة، التحقيق و مجع األدلة يف رلاؿ اجلرائم اإللكًتونية، بدوف تاريخ، ص  د. - 

2
 .02متويل القاضي، اجلرائم ادلعلوماتية و طرؽ مواجهتها، ادلرجع السابق، ص د. رامي - 

3
للبحوث اإلجتماعية أمحد وىداف ، ادلؤسبر العادلي األوؿ يف اإلذباىات احلديثة يف التحقيق اجلنائي و اإلثبات، اجمللة اجلنائية القومية، ادلركز القومي د.  - 

 .906ص  -633، ص 2332سنة  واجلنائية، مصر، العدد الثاين، يوليو
ة ، األمن ادلعلوماي )معاجلة قانونية أولية(، رللة األمن و القانوف، أكادديية شرطة ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد األوؿ، سن حسن مظفر الرزوأ. - 4

 .10، ص2880
5
 .20ص ،6001بدوف طبعة، سنة  عمر زلمد بن يونس، اإلجراءات اجلنائية عرب اإلنًتنت يف القانوف األمريكي، مؤسسة أدـ للنشر و التوزيع ، مالطا، د. - 
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تأكيد احلق بالبّينة، والبّينة ىي الدليل أو احلتجة، ومعٌت ذلك أف اإلثبات يف فاإلثبات اجلنائي ىو 
اللغة ىو تأكيد حقيقة أّي شيء بأّي دليل، أما يف القانوف، فهو تأكيد حلق متنازع فيو أو مسألة غَت مؤكدة 

 حبيث ترتب أثرا قانونيا بالدليل الذي أباحو القانوف على ذلك احلق أو تلك ادلسألة.
ادلواد اجلنائية بصفة خاصة، يقصد باإلثبات إقامة الدليل على وقوع اجلردية أو عدـ وقوعها وعلى  ويف

إسنادىا للمتهم أو براءتو منها، فاإلثبات يف ادلواد اجلنائية ىو كافة األدلة الكفيلة إّما بتحقيق حالة اليقُت لدى 
ة وبُت ى التطابق بُت النموذج القانوين للتجرديواذلدؼ منو ىو بياف مد ، 1القاضي أو ترجيح موقف الشك لديو

 الواقعة ادلعروضة.
      وسائل كادلعاينة تلك النتيتجة اليت ربققت باستعماؿ : "وقد عرفو الدكتور "زلمد مرواف"  بأنو  

ىو عملية تسمح  أي إنتاج الدليل، وىو ما يعرب عنو بصيغة أخرى بأف اإلثبات أو اخلربة أو الشهادة أو القرائن
وذلذا يتم احلديث عن نظاـ اإلثبات بدؿ اإلثبات والنظاـ عبارة  "،بتكوين إقتناع حوؿ مسألة زلل شك أو نزاع

على مجلة من ادلسائل اليت تتعلق بطبيعة الوسائل ادلقدمة، قوهتا الثبوتية، الدور الذي يقـو بو أطراؼ تنطوي 
 وسائل. الدعوى و كذا دور القاضي يف إدارة ىذه ال

ونظاـ  2وقد عرفت األنظمة القانونية نظامُت من نظم اإلثبات اجلنائي مها: نظاـ اإلثبات القانوين
، وديكن أف يضاؼ إليهما نظاـ ثالث وىو نظاـ وسط بُت النظامُت السابقُت يسمى بنظاـ 3اإلثبات ادلعنوي
 .4اإلثبات ادلختلط

 

                                                           
1

 .02، ص6002احملمدي بوادي، الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، مصر، بدوف طبعة، سنة د.حسنُت -
تبػػُت عػػد قانونيػػة نظػػاـ اإلثبػػات القػػانوين: يف ىػػذا النظػػاـ احلقيقػػة القضػػائية زلػػددة مسػػبقا بقواعػػد قانونيػػة، فادلشػػرع ىػػو الػػذي يضػػبط وسػػائل اإلثبػػات فيقػػر قوا -2

القػانوف مػن حيػث تػوفر  للقاضي وسائل اإلثبات ادلقبولة كما تبُت موقع ىذه الوسائل يف السلم التدرجيي وقوهتا الثبوتيػة، فػدور القاضػي يقتصػر علػى مراعػاة تطبيػق
 ادلاثػل أمامػو ىػو الشػخص الػذي ارتكػب اجلرديػة. دليل اإلثبات، فإذا مل يتوفر فإنو جيوز لو أف حيكم بػالرباءة ادلقػررة حػىت ولػو كػاف لديػو إقتنػاع شخصػي بػأف ادلػتهم

، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، بدوف طبعة، 1أنظر يف ذلك : د. زلمد مرواف، نظاـ اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانوف الوضعي اجلزائري، ج 
 .35، ص 1999سنة 

إلقتنػاع الشخصػي ىػو وحػده الػذي يػتحكم يف قػرار القاضػي اجلنػائي، وىػذا اإلقتنػاع البػد أف يصػدر بكػل حريػة نظاـ اإلثبات ادلعنوي أو احلر: يتمثل يف أف ا - 3
يرىا، فهو يكػرس من ضمَت القاضي، فهذا األخَت جيب أف يكوف حرا من جهة يف اختيار الدليل من بُت األدلة ادلتعددة، ومن جهة أخرى حر يف تقييمها أو تقد

 . 39قتناع وال سلطاف عليو يف ذلك إال ضمَته . أنظر نفس ادلرجع ، ص مبدأ حرية القاضي يف اإل
أف يكػػوف مقتنعػػا اقتناعػػا يسػػعى ىػػذا النظػػاـ إىل اجلمػػع بػػُت ادلفهػومُت السػػابقُت، فلكػػي يتسػػٌت للقاضػػي إصػػدار حكمػو ينبغػػي عليػػو  : نظػػاـ اإلثبػػات ادلخػتلط - 4

دبعػٌت أف الواحػدة  أقرىا ادلشرع، غَت أنو ال يعاب على ىذا النظػاـ أنػو يػربط قناعػة القاضػي بالقناعػة القانونيػةيف نفس الوقت حيوز القناعة القانونية كما شخصيا، و 
لقانونيػػة غػػَت منهمػػا قػػد تشػػكل عائقػػا حقيقيػػا علػػى األخػػرى، شلػػا جيػػرب القاضػػي علػػى عػػدـ احلكػػم باإلدانػػة أو الػػرباءة ضػػد قناعتػػو الشخصػػية ألف شػػروط القناعػػة ا

 .42من الناحية العملية يؤدي ذلك إىل تطبيق أحدمها إما األوؿ أو الثاين .أنظر نفس ادلرجع، ص  موجودة، كما أنو
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 :اإلثبات اليت مرت بعدة مراحل احلديث عن تطور نظم إىل يدعووىذا الكالـ 

ووجود الدولة، فكاف الفرد حياوؿ أخد  يجتماعلة ما قبل وجود التنظيم اإلوىي مرح أوال: المرحلة البدائية:
حقو بنفسو إف استطاع، أو ينتقم من ادلعتدي حبسب قوتو اجلسدية أو قوة اجملموعة البشرية اليت ينتمي إليها، 

 .1وميزة ىذه ادلرحلة أف الضعيف ال حق لو

إىل اآلذلة اليت تتمتع بقوة  حتكاـتفكَت اجلماعات يف ىذه ادلرحلة إىل اإل اذبووقد  :ثانيا: المرحلة الدينية
لتصاؽ الطابع إحبيث كانت اجلماعات مثقلة هبمـو البحث عن العقيدة، شلا أدى إىل  ،خفية حلسم ادلنازعات

 اعترب مرتكبها عاصيا،فكرة اخلطيئة الدينية، و بة ديندرلت فكرة اجلر اة واجملـر والعقوبة، و ديالديٍت دبفردات اجلر 
 4وادلبارزة القضائية. 3بتالءاإل،  2ىذه ادلرحلة ىي اليمُت احلامسة ولعل أىم وسائل اإلثبات يف

    فبدأت ظهرت ىذه ادلرحلة مع ظهور الدولة ويعرؼ بنظاـ األدلة القانونية، :مرحلة اإلثبات المقيد :ثالثا
   مدى و  احلكم اليت وضعت قواعد دبوجبها حددت أنواع األدلة  جهة وبروزجتماعي ر النظاـ اإلمع تطوّ 

وبالتايل يكوف على احلاكم أو القاضي أف يتأكد فقط من توفر الدليل ادلطلوب لينطق  ،قوهتا يف اإلثبات
 .5بالنتيتجة

حبيث ترؾ األمر حلرية  تلفة سباما،نتقاؿ إىل طريقة سلاإل ويف ىذه ادلرحلة متّ  : ناع الذاتيتمرحلة اإلق :رابعا
األدلة ، وىذا ىو  الوصوؿ إىلقواعد ربدد كيفية أسس و  مع وضعهبا،  اقتناعوألدلة ومدى اتقدير  يف القاضي

 .6، فدور القاضي ىو سبحيص األدلة اليت ذلا دور يف كشف احلقيقةاألنظمة كافةنظاـ السائد حاليا يف  ال
تلعب دورا كبَتا يف اإلثبات على ىذه ادلرحلة  أصبحت لقد مرحلة الدليل العلمي واإللكتروني: خامسا:
، وال ديكن ألحد أف يتتجاىل ما العلـو احلديثة يف ذلك الوسائل التقليدية األخرى حيث ساعدتحساب 

قدمو العلم احلديث من خدمات يف ىذا اجملاؿ، وما جاء بو من إسهامات عظيمة مكنت البشرية من فتح 
                                                           

1
 .61ص ،6026بدوف طبعة، سنة  ،إثبات اجلردية على ضوء اإلجتهاد القضائي، دار ىومو، اجلزائر، أ. صليمي مجاؿ  - 
بأنو غَت مذنب حىت يتطهر أو يتخلص من اإلهتاـ ادلنسوب إليو فهي عملية فردية يؤديها اليمُت احلامسة: وىي أف حيلف ادلتهم ديينا أو ادلدافع عنو،  - 2

  الشخص ادلتهم أو ادلدعى عليو عالنية.
إحدى  ادلتهمإلقائو يف هنر، أو ذبريعو شرابا مسموما، أو أف يغمس  اإلبتالء: إزبذت ىذه الوسيلة صورا متعددة، كأف يبلى ادلتهم باجتياز إختبار قاس مثل - 3

 يديو يف إناء معدين شللوء بادلاء ادلغلي، أو ادلرور خالؿ نار مشتعلة فإذا صلى فهو برئ ألف عدالة السماء أنقدتو.
دلتهم  انتصر اادلبارزة القضائية: تأخذ صور اإلقتتاؿ الفردي بُت ادلتهم وادلدعي حبيث يتقاتالف يف مكاف خاص يسيطر عليو جو تسوده طقوس دينية فإذا  - 4

، 2مشروعية الصوت و الصورة يف اإلثبات اجلنائي )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، عماف، األردف، ط كاف ذلك دليل براءتو. أنظر يف ذلك: د.زلمد أمُت اخلرشة، 
 .62،ص 6022سنة 

5
 .63ادلرجع السابق، ص ، أ. صليمي مجاؿ  - 

6
ة، مصر، بدوف طبعة، زلمود مصطفى، اإلثبات يف ادلواد اجلنائية يف القانوف ادلقارف، مطبعة جامعة القاىر  د.زلمود، وكذلك :63نفس ادلرجع، ص  - 

 .02 ، ص2311سنة
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والتستجيل الدقيقة، آفاؽ يف تذليل الكثَت من الصعوبات والعراقيل، وذلك عن طريق اإلستعانة بأجهزة التنصت 
العقوؿ اإللكًتونية ذات احلساسية العالية والربامج اإللكًتونية  استخداـأو باستخداـ آالت التصوير عن بعد، و 

 .1الدقيقة، وغَت ذلك من التقنيات العديدة وادلتطورة اليت يصعب حصرىا
 2يتمثالف يف النظاـ اإلهتاميكما تطورت نظم اإلجراءات الرامية إىل ربقيق واحملاكمة وفق منطُت 

طبقا ، أما قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري فقد اعتمد النظاـ التنقييب يف مراحل التحقيق 3والنظاـ التنقييب
 . 5منو، كما اعتمد النظاـ اإلهتامي يف مرحلة احملاكمة بالنسبة دلختلف جهات احلكم 4(11للمادة )

 العلـو ميادين يف ادلذىل التطور إىل اختياره إىل والدافع ادلوضوع ذلذا العلمية األمهية وترجع
 متماشيا معو. اآلخر ىو علميال البحث يكوف أف بالضرورة يقتضيشلا  اإلتصاالت وتكنولوجيات

وسائل  ديثمن رب مع ىذا التقدـ، فكاف البدّ  متناسبةفقد زادت نسبة اجلرائم اإللكًتونية بصورة 
إذ يتعُت على جهات التحقيق أف تستعُت ، ةاإللكًتوني أدوات اجلرديةيف  و التقدـ ا يتناسبدباإلثبات 

 بأساليب حديثة يف اإلثبات اجلنائي.
ىي موضوع الدليل اليت ، األوىل موضوع اإلثبات فإف األمر يرتبط بنقطتُت: ثارنو حُت يفإ متّ ومن         

باحلقيقة الواقعية، وىي الواقعة  متعلقةفهي  ،ا الثانيةإثباتو، أمّ تسعى إليو العدالة اجلنائية بقصد التوصل إىل 
جنائية سواء من  اثار آبأشخاصها، أي الواقعة اإلجرامية اليت حدثت ومرتكبيها، واليت يرتب عليها القانوف 

 .6أو من حيث القاعدة اإلجرائية حيث القاعدة ادلوضوعية

                                                           
1
 .01د. معواف مصطفى ، التتجارة اإللكًتونية و مكافحة اجلردية ادلعلوماتية، ادلرجع السابق، ص  - 

2
هتاـ دلن يعتقد أنو ىو اجلاين، وعندئذ يكوف على كل طرؼ أف يثبت صحة موقفو، ويقتصر دور القاضي النظاـ اإلهتامي يتمثل يف قياـ ادلتضرر بتوجيو اإل - 

 على التحكيم ال على التحقيق، كما يتميز بالعلنية والشفوية و الوجاىية.
3
ـ يعتمد على التحريات السرية ، وىو يهدؼ من حيث ادلبدأ إىل تضييق اجملاؿ على ادلتهمُت كي ال يفلتوا من العقاب، وأوؿ ميزات ىذا النظا النظاـ التنقييب  - 

و فاعل عض غياب العلنية كما أف اإلجراءات تتم كتابيا لتستجيل مواقف األطراؼ وتصرحيات الشهود، إضافة إىل ذلك تغَت دور القاضي من حكم حيادي إىل
 .96ص ادلرجع السابق،، يبحث عن احلقيقة. أنظر يف ذلك : أ. صليمي مجاؿ 

4
ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري( على ما يلي:" تكوف إجراءات التحري  6002ديسمرب  60ادلؤرخ يف  66-02)القانوف رقم  22تنص ادلادة  - 

 ك، ودوف إضرار حبقوؽ الدفاع...".والتحقيق سرية، ما مل ينص القانوف على خالؼ ذل
5
من قانوف اإلجراءات اجلزائية على ما يلي:" ادلرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطر على النظاـ العاـ      612بالنسبة حملكمة اجلنايات تنص ادلادة   - 

 أو اآلداب..".
 290وكذا غرفة اجلنح وادلخالفات باجمللس طبقا دلا ورد يف ادلادة  931فات دبوجب ادلادة وزلكمة ادلخال 926ونفس األمر بالنسبة حملكمة اجلنح دبوجب ادلادة 

 من نفس القانوف .
6
، 6026، سنة 2د. زلمد فتحي، تفتيش شبكة اإلنًتنت لضبط جرائم اإلعتداء على اآلداب العامة، ادلركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، ط - 

 .26، ص6026
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   ر تطابق بينهما باعتبار أف نو ال ديكن تصوّ إبات والدليل، فوبالرغم من وجود صلة وثيقة بُت اإلث        
باحلكم الذي ينتهي إليو، فهو احملصلة  اقتناعوالدليل ىو الواقعة اليت يستخدمها القاضي للربىاف على إثبات 

  غَت أنو  ،1"دليل"وأمشل من كلمة  ف كلمة "إثبات" أعمّ إف متّ النهائية لكل مراحل اإلثبات ادلختلفة، ومن 
وما نتج عنو من وسائل علمية حديثة، نستطيع أف  قق يف وسائل اإلثباتربنظرا للتقدـ العلمي الكبَت الذي 

تعُت هبا من أجل مشروعو نتغلب على كل زلاوالت ادلتهم لتضليل العدالة، فاجملـر ال يًتؾ وسيلة إال ويس
القضاء أف  لك فاألمر يتطلب من رجاؿ األمن والعلـو احلديثة، لذ فهو يستعُت جبميع معطيات ،اإلجرامي

اليت توصل إليها العقل البشري من أجل مقاومة  الوسائل العلمية احلديثة ة بالبحث العلمي ودييتصدوا للتجر 
 .2ار اإلجراميالتيّ 

  ونظرا حلداثة الوسائل ادلذكورة، فإف أغلب التشريعات العربية والدولية، مل تكن ذلا موقف زلدد 
  لباب مفتوحا أماـ تها القانونية، األمر الذي ترؾ ايفيما يتعلق بأمر قبوذلا يف اإلثبات وحتجوواضح 

الوسائل ادلذكورة من خطورة  استخداـجتهادات الفقهية بُت مؤيد ومعارض، وبالنظر إىل ما بات يشكل اإل
، بقصد إرساء العلميةداوالت عدد من ادلؤسبرات دل اعلى حقوؽ اإلنساف واحلريات العامة، إذ أضحت زلور 

ل قصور التشريعات الوطنية وعدـ مواكبتها للتطور ظ، السيما يف استخدامهاوتضبط  هايربممبادئ عامة 
 .3التكنولوجيو العلمي 

  خاوؼ ألهنا ذباوزت حدود ادلَت ثوالشك أف ىذا التطور وصل إىل درجة من التقدـ أصبحت ت
   شف كل شيء عن أسرار اإلنساف حىت تلك اليت ال حرمة احلياة اخلاصة وحرمة اجلسد، وأصبحت تك

التطور على ىذا احلاؿ، فإف أفراد اجملتمع سيصبحوف عبارة عن أرقاـ  استمر ذايرغب ىو يف معرفتها، وإ
   أماـ ىذه اآللة ىو ادلتحكم يف مصَتىم بنقرة على زر الفأرة،  جيلسوبيانات داخل احلاسوب، ويكوف من 

5ألفرادلأصبحت احلياة اخلاصة فقد ومع ذلك ، 4ادلفاتيحو بالضغط على لوحة أ
 القوانُت اليت تنظم مجعو  

                                                           
1
 .66. نقال عن: د. زلمد أمُت اخلرشة، ادلرجع السابق، ص 26د. زلمود زلمود مصطفى، ادلرجع السابق، ص  - 

2
 .31د. زلمد أمُت اخلرشة، ادلرجع السابق، ص  - 

.03معواف مصطفى، التتجارة اإللكًتونية و مكافحة اجلردية ادلعلوماتية، ادلرجع السابق، ص د.  - 3
  

4
 .22مجاؿ، ادلرجع السابق، ص  صليمي .أ - 

5
     ذبو رأي يف الفقو الفرنسي إىل تعريف احلق إد ترؾ ادلشرع ىذه ادلسألة للفقو والقضاء، فقد قتعريف زلدد للحق يف احلياة اخلاصة، فوضع نظرا لصعوبة  - 

قد قيل أف احلق يف احلياة اخلاصة ىو عندما يعيش وراء بابو ادلغلق، و  للشخص والروحية يف احلياة اخلاصة، بأنو احلق يف احلياة األسرية و الشخصية و الداخلية
بعض يف مضموف الشأنو.كما وسع و الشخصية اخلاصة، أي احلق يف أف يًتؾ  يتوحًتاـ ذاتإستبعاد اآلخرين من نطاؽ حياتو اخلاصة، واحلق يف إحق الفرد يف 

 الفقهاء بأهنا ال تعٍت  أحدفها فهومها، وفضلوا ربطها بأفكار معينة حيث عرّ مو آخروف إىل تضييق احلياة اخلاصة، حيث أخلط بينها وبُت فكرة احلرية، و اذب
  كثر من ذلك، ألهنا تعٍت أف يعيش الشخص كما حيلو لو مستمتعا دبمارسة أنشطة أللكنها تتسع ادلرء بعيدا عن تطفل اآلخرين، و  لظفقط احلق يف أف ي
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ادلعلومات عن األشخاص وبررلتها بواسطة الكمبيوتر ال ترمي فقط إىل محاية ادلعتدى عليو يف حياتو اخلاصة 
، وإف كاف ىناؾ التكنولوجيبالتطور ، نظرا لتأثر ىذا احلق 1فقط وإمنا كل ما يتعلق بو إحًتاما حلريتو الشخصية

 يتصل باحلياة اخلاصة لألفراد. ما دييز بُت ما يدخل يف نطاؽ احلياة العامة، وما
 على اعتبار أف التقنيات احلديثة ،ة بالشخصالبيانات ادلتعلق خل حلمايةالتد البد منلذلك كاف 

أف احلرية يف احلصوؿ على  خصوصيات األفراد، وإف كاف ىناؾ مبدأ مفادهخطرا على شكل ت تأصبح
، 2تتعلق دبضموف وطبيعة ادلعلومات ادلتعلقة بالشخص أف ىناؾ بعض الشروط إال ،لكل شخص ادلعلومة حق

فقد صاحب اإلعتماد ادلتنامي على نظم وخدمات ادلعلومات الرقمية بزوغ احلاجة ادللحة لتوفَت الثقة لذلك 
  .3والشفافية ذلذه النظم

سائل العلمية احلديثة تثَت مشكلتُت أساسيتُت يف اإلثبات تتعلق دبدى و ساليب والاأل أفّ  شك فال
من الوسائل العلمية  مسألة قبوؿ الدليل ادلستمدّ  القوؿ أفّ  تها، ومدى حتجيتها يف اإلثبات، فيمكنمشروعي

حياف التعبَت عنها يف وىي ذات ادلضموف اذلاـ، شلا يتعذر يف كثَت من األ ثة مرتبطة أساسا بفكرة ادلشروعيةاحلدي
باعتبارىا لصيقة على الدواـ بالقيم السائدة  ،زلددةقانونية جامدة وتقليدية، أو إخضاعها دلعايَت ثابتة و  قوالب

يف رلتمع ما ويف حقبة زمنية معينة، تتباين تبعا لتباين الثقافة يف اجملتمعات ادلختلفة ومدى حظ كل منها من 
إىل أي حد بلغ نضج النظاـ القانوين فيها وما يوليو من اىتماـ حبقوؽ اإلنساف التطور و التقدـ من ناحية، و 

 .4من ناحية أخرى
حريتو يف تقدير أدلة اإلثبات وتكوين القاضي و  استقالليةة العلمية يف أما فيما يتعلق بتأثَت األدلّ 

يبدو أف اخلبَت التقٍت ىو القاضي الفعلي، حبيث إذا وضع يده على قضية ما، فإنو  وىلةؿ اقتناعو، فألوّ 
  سيحدد مراكز األطراؼ ويشخص ادلذنب من غَته، وال يبقي للقاضي إال تقدير العقوبة، ولكن خالؿ 

ل األوؿ بعم إستعانةأف مهاـ كل من القاضي واخلبَت ستبقى متكاملة من خالؿ  سيتم إثبات البحث مراحل
    .                                                                                                 الثاين

                                                                                                                                                                                

ذلك: د.زلمد زلمد  أنظر يف ، كما اذبو رأي إىل بياف ماىية احلياة اخلاصة بأهنا احلق يف اخللوة.من الناس آىعلى مر ولو كاف سلوكو  ىتخاصة معينة، ح
   .وما بعدىا 082، ص 2882سنة  مصر، جامعة القاىرة،كلية احلقوؽ، ي، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة، رسالة دكتوراه،  و الدسوقي الشها

1
شرطة ديب، زلمد غناـ، احلماية اإلدارية و اجلنائية لألفراد عند ذبميع بياناهتم الشخصية يف أجهزة الكمبيوتر، رللة األمن و القانوف، أكادديية  غناـ د. - 

 .12، ص6022اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد الثاين، سنة 
2
 - Jean Boyer, L’internet et la protection des données personnelles et de la vie privée, Cahiers français, 

édition de la documentation française, France, 2004, P 69.  
 

3
 .20، ص 2331كماؿ السيد غراب، نظم ادلعلومات اإلدارية، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، بدوف طبعة، سنة   د. - 

.61، ص 6003، سنة 2مصطفى، اإلثبات يف ادلعامالت اإللكًتونية يف التشريعات الدولية ، دار الكتاب احلديث، القاىرة، مصر، ط معواف د. - 4
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والعلمية  مع اجلوانب ادلادية يتعامل العلم  رجلويف ادلقابل يستطيع أف يكوف خبَتا علميا، فالقاضي ال
 رادلقرّ  ، ولذلك كاف منالتقٍت والتنازؿ عنها لصاحل اخلبَتحيات باخلرباء ال يعٍت تفويض الصال فاإلستعانةفقط،

 ال ديكن اإللكًتوين ذكاء اجملـرف، 1ادلسائل الفنية فقط فيما خيص إىل اخلبَت إالّ  اللتجوء ليس لو القاضي أفّ 
اجلناة  الكشف عنو، ما مل يكن القائمُت على كشف تلك اجلرائم يتمتعوف خبربة تكنولوجية تفوؽ ما يتمتع بو

 . 2يف ىذا اجملاؿ
وبالرجوع إىل قانوف العقوبات، فهو الذي يتوىل ربديد األفعاؿ اليت يعتربىا اجملتمع عن طريق سلطتو 

كما حيدد العقوبة ادلناسبة ذلا، أما قانوف اإلجراءات اجلزائية،   د أركاهنافيحدّ  كيانوو  منوبأ ةالتشريعية ماسّ 
 التحقيق وعمل جهات احلكم، اتؿ مباشرة الدعوى العمومية وإجراءفنالحظ أف اجلانب األوفر منو يتناو 

من كيفية احلصوؿ عليها إىل كيفية تقدديها أماـ القضاء إىل  ابتداءم أحكامو تدور حوؿ أدلة اإلثبات إفمعظ
 احلكم بالرباءة. ستبعادىا ومن متّ اقتناع أو احلكم باإلدانة، أو ا إىل اإلمّ إمناقشتها للوصوؿ 
هبذه السهولة  ساألمر لي أفّ  أف الشق ادلوضوعي واإلجرائي مها أساس الشرعية اجلنائية، إالّ فال شك 

ادلبدأ دلواجهة ىذا الشكل  يف نطاؽ اجلرائم اإللكًتونية، لذلك فالقانوف اجلنائي التقليدي ال يكفي من حيث
َت معينة، يضاؼ إىل ذلك ما ق وفقا دلعاياجلديد من اإلجراـ، خاصة وأف النصوص التقليدية قد وضعت لتطبّ 

 رتكاب ىذا النوع اجلديد من اجلرائم من ذاتية خاصة.ابو األساليب الفنية اليت تستخدـ يف  تتميز
وىنا تظهر التحديات لقانوف اإلجراءات اجلزائية، ألف تطبيق ىذا القانوف يستلـز وجود نص التتجرمي 

يف القانوين من ناحية يتثَت مشاكل معقدة تتعلق بالتكوالعقاب من ناحية، كما أف تطبيق القواعد التقليدية 
ا بسبب عدـ جواز مّ إباإلضافة إىل الصعوبات اليت تقف حائال دوف ضبط اجملـر مرتكب ىذه اجلرائم  ،أخرى

 .3ختصاصهاإو وجوده خارج دائرة أ تطبيق قانوف الدولة عليو
البد من العمل يف إطارمها، أوذلما دفع الضرر وثانيهما ىو احلفاظ على  و إف كاف ىناؾ إعتباراف

 .4ادلنافع ادلرجوة من ىذا النظاـ، و إف ربققت ادلوازنة بينهما فذلك أفضل احللوؿ
ر العلـو ادلختلفة بشكل سريع جعل من إف وجدت تعديالت يف بعض التشريعات، إال أف تطوّ و وحىت 

 على صعيد التنظيم والتقنُت يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف، فقد  مواكبتولتطور و الصعوبة دبكاف مالحقة ذلك ا
                                                           

1
 .26صليمي مجاؿ، ادلرجع السابق، ص  .أ -  

2
  .82، ص2802سنة صر، بدوف طبعة،م د. أدين رمضاف زلمد أمحد، احلماية اجلنائية للتوقيع اإللكًتوين، دار النهضة العربية، القاىرة، - 

3
 .22د. زلمد فتحي، ادلرجع السابق، ص - 

4
، 0992، سنة2طة، مصر، سيٍت، ادلشكالت العامة يف اجلرائم ادلتصلة باحلاسب اآليل وأبعادىا الدولية، دار النهضة العربية، القاىر احلد. عمر الفاروؽ  - 

  .040ص
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 ع يف زلاولة سدّ ثنُت شلا يشكل عقبة أماـ ادلشرّ ت الفتجوة وال تزاؿ كبَتة و اذلوة شاسعة وعميقة بُت اإللّ ظ
 لسباؽ غَت متكافئل، باعتبار أف االفراغ التشريعي يف ىذا ادليداف، إذ مل يعد شلكنا اللحاؽ بركب التطور ادلذى

 .1ولن يكن يوما كذلك
 إشكالية البحث: -

 اجلرائم ىذه لطبيعة راجع وذلك ،كبَتة  وعوائق صعوبات تواجهو اإللكًتونية اجلرائم يف التحقيق إف
، األمر الذي يصعب من اكتشافها، و سبثل ىذه ادلسألة اليت تتم يف بيئة إفًتاضية مفتوحة على كل اإلحتماالت

 .لسلطات التحقيق، خاصة يف ظل عدـ فاعلية القوانُت ادلوجودة يف بعض الدوؿربديا جديدا 
وبفعل الطبيعة اخلاصة ذلذه اجلرائم فهي تسهل من مهمة إرتكاهبا، و يف ادلقابل ىناؾ صعوبة يف مجع 

   أف الدليل اإللكًتوين يثَت عدة مشكالت إجرائية، ناىيك عن إمكانية تعديلو األدلة ادلتعلقة هبا، على اعتبار 
 زلوه بعد تنفيذ اجلردية من أجل طمس معادلها. أو

ىذه التقنيات احلديثة، و كيف تتعلق بالقيمة العلمية دلثل  البحث ها موضوعحواإلشكالية اليت يطر 
نثق يف الدليل ادلًتتب عنها، كما أف األمر حيتاج إىل ضرورة إحًتاـ رلموعة من الضمانات الفنية و القانونية 

 تكفل مصداقيتو و مدى مشروعيتو و النتائج ادلًتتبة عنو و مدى قبولو يف رلاؿ اإلثبات اجلنائي.
 ىذه اجلرائم من زبزين البيانات يف أنظمة معلوماتية ناة يفأضف إىل ذلك، ما قد يلتجأ إلية اجل

متواجدة يف دوؿ أخرى، األمر الذي يطرح مشكلة سيادة الدولة، لذلك كاف البد من إعطاء جهات البحث 
و التحري و التحقيق وسائل تقنية متطورة للكشف عنها، غَت أنو البد من ادلوازنة بُت مطلب الوصوؿ إىل 

أف محاية احلرية  اعتبارعلى  ،حقوؽ اإلنساف احًتاـ مبدأوبُت ـ ىذه التقنيات احلديثة احلقيقة بفضل استخدا
الفردية مطلب مهم لتحقيق مبدأ سيادة القانوف، أو ما يعرب عنو دببدأ ادلشروعية الذي تقـو عليو الدولة 

 القانونية.
فإف  ، ديكن التفريط فيها من ادلبادئ الدستورية اليت الفإذا كانت محاية احلقوؽ واحلريات الفردية 

  فهل جيوز  محاية اجملتمع و ربقيق اإلستقرار و الوصوؿ إىل احلقيقة من أمسى الغايات من أجل إقامة العدالة،
يف إطار يف سبيل الكشف عن احلقيقة التضحية دبصلحة األفراد من أجل محاية مصلحة اجملتمع؟ وىل ديكن 

          وىل قوؽ وحريات األفراد؟ مساس حبحىت ولو كاف فيها جبميع التقنيات احلديثة  اإلستعانةاإلثبات 

                                                           

. 61مصطفى، اإلثبات يف ادلعامالت اإللكًتونية يف التشريعات الدولية، ادلرجع السابق، ص  معواف د. -  1
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 دليل مشروع عن ىذه األساليب احلديثة حىت تنتج ستخداـمن ضوابط و ضمانات ديكن اعتمادىا عند ا
  إلثبات ىذه النوعية من اجلرائم؟

، وىل للدليل اإللكًتوين يرهيف تقد ئياجلزا حرية القاضيكن طرح إشكالية أخرى تتعلق دبدى كما دي  
 تناعو الشخصي؟إقذلك يتعارض مع مبدأ 

من مسألة الدليل ادلستمد  والقضاء والقانوف الفقوحاوؿ كذلك معرفة موقف وانطالقا شلا تقدـ، سأ
 سائلو  إستخداـل ظاحلياة اخلاصة لألفراد يف  وما ىي اآلثار ادلًتتبة يف حالة انتهاؾمن الوسائل اإللكًتونية، 

  تقنيات حديثة ؟و 
 الصعوبات التي يطرحها الموضوع: -

من ىو عزوؼ غالبية الباحثُت عن التطرؽ ذلذا ادلوضوع  البحثمالحظتو خالؿ مراحل  ما ديكن إفّ 
، خاصة وأف ، رغم ما يثَته الدليل اإللكًتوين فيما يتعلق دبسألة قبولو و حتجيتو يف اإلثباتالناحية القانونية

 حلداثة اجلرائم اإللكًتونية.موضوع اإلثبات اإللكًتوين يعترب من بُت ادلواضيع احلديثة نسبيا 
اجلوانب التقنية  تعرؼ علىإذ يتعُت الأف ىذا ادلوضوع يتعلق بالناحية الفنية و التقنية، ىذا إضافة إىل 

وأنو حيتوي على  د للبحث، خاصةبالنسبة للباحث، حىت يتسٌت لو الفهم اجليّ  اإلنًتنتب اآليل وشبكة سللحا
 ادلصطلحات التقنية اليت ربتاج إىل شخص متخصص يف ىذا اجملاؿ. العديد من

، القانوين انبالتقٍت على حساب اجلعليها، تناولت اجلانب  مت احلصوؿأغلب ادلراجع اليت  كما أفّ 
بقيت بدوف  يف تطور مستمر، بينما النصوص القانونية ىي التقنيات احلديثةذه ى وشلا يزيد األمر تعقيدا أفّ 

التقليدية أصبحت عاجزة عن توفَت ىذه النصوص  ، حيث أفّ موازياذلك مل يكن  فإفّ وحىت وإف عدلت  عديلت
 الكافية.احلماية 

اإللكًتونية ة القضائية بصفة خاصة، وادلتعلقة بقبوؿ األدلّ  حكاـناىيك عن وجود قصور يف األ
 اإلتفاقيات ادلتعلقة  وحتجيتها يف اإلثبات مع وجود صعوبة كبَتة يف احلصوؿ عليها، ىذا فضال عن غياب

 يف ىذه النوعية من اجلرائم.بتسليم اجملرمُت و تنفيذ األحكاـ األجنبية 
 منهج البحث: -

 نهج عتماد على ادلاإل رتأيتإ،  ث، وبغية الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرةبالنظر إىل أمهية البح
       ادلنهج التأصيلي من جهة أخرى، وذلك من خالؿ ربليل كافة جوانبو، التحليلي ادلقارف من جهة، و 

، وذلك من أجل معرفة موقف ىذه النصوص القانونية ادلتعلقة بو النقاط ادلثَتة للتجدؿ وكذا ربليل  وأىمّ 
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وذلك لعدـ وجود ، يف رلاؿ اإلثبات اجلنائي اإللكًتوينقبوؿ الدليل مشروعية و مدى سألة من مالتشريعات 
 سوابق كثَتة تتعلق هبذا ادلوضوع يف اجلزائر.

 والفقو التشريع موقف إىل التطرؽ سأحاوؿ أكرب الفائدة تكوف وحىت ادلوضوع ىذا إثراء أجل ومن
 . ادلوضوع ىذا يف سّباقة كانت اليت الدوؿ بعض ذبارب من اإلستفادة بغية وذلك ادلقارف، والقضاء

 خطة البحث: -
خاسبة، حيث إىل بابُت و  البحثتقسيم خطة  متمن أجل اإلجابة على اإلشكاليات اليت مت طرحها، 

  إىل  قسم بدورهيف الباب األوؿ إىل ماىية الدليل يف اجلردية اإللكًتونية ومدى مشروعيتو والذي  تطرقت
، أما الفصل الثاين فيبحث يف عنهاادلًتتب  الدليلاإللكًتونية و اجلردية ، حيث تناوؿ الفصل األوؿ فصلُت

 .مشروعية إجراءات مجع الدليل اإللكًتوين
تبة على عدـ مشروعيتو، حيث الدليل اإللكًتوين واآلثار ادلًت  لنطاؽ تم زبصيصو الباب الثاين فأّما 

   قبوؿ الدليل اإللكًتوين وسلطتو يف اجلزائي يضالقا ختصاصص الفصل األوؿ منو الإىل فصلُت، خصّ  قسم
 ا الفصل الثاين فقد تناوؿ اآلثار ادلًتتبة على عدـ مشروعية الدليل اإللكًتوين.، أمّ وتقديره 

ض ادلقًتحات والتوصيات اليت التوصل إليها، مع إدراج بع النتائج اليت متّ  أىمّ  تضّمنتا اخلاسبة فقد أمّ 
    قبوال.جو أف تلقى ها الزمة واليت أر رأيت
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 الباب األول: ماىية الدليل في الجريمة اإللكترونية ومدى مشروعيتو.         
نتيجة للتطور التقٍت للمعلومات كالتقدـ السريع كاؼبتواصل لتطوير األجهزة كالربامج اؼبعلوماتية، كاعتماد 

اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية قطاعات كبَتة من اجملتمع على التقنية اؼبعلوماتية يف شىت اجملاالت كاؼبيادين 
بسرعة غَت مسبوقة، تطور مستمر ك كالثقافية، فقد اتسعت دائرة استخداـ اغباسبات اإللكًتكنية باضطراد ك 

، كإزاء ىذا التغيَت الذم صاحب ىذا كأصبحت كافة األجهزة العامة كاػباصة تعتمد عليها يف تسيَت شؤكهنا
،  1يد من اعبرائم تسمى اعبرائم اإللكًتكنية كاليت ىي إفراز لتقنية اؼبعلوماتظهر نوع جدالتقدـ التقٍت اؽبائل، 

 .2كما أهنا تتأثر بشكل خاص بالتطورات التكنولوجية كاؼبمارسات اعبديدة كىذا ما هبعلها تتطور باستمرار
اعبرائم اليت  لكًتكنية مل تؤثر فقط يف نوعيةإلكفبا الشك فيو أف الثورة العلمية يف ؾباؿ نظم اؼبعلومات ا

تأثَتا كبَتا على اإلثبات اعبنائي، خاصة ثرت أمبا إك يف نوعية اعبناة الذين يرتكبوف ىذه اعبرائم،ك  اترتبت عليه
على طرؽ اإلثبات حيث يبكن القوؿ أف الطرؽ التقليدية أصبحت عقيمة بالنسبة إلثبات ىذا النوع من 

مت كمن  عتماد عليو يف إثبات اعبريبة اإللكًتكنيةيبكن اإلا ظهر نوع خاص من األدلة اعبرائم اؼبستحدثة، لذ
 .3ىو ما يعرؼ بالدليل اإللكًتكين ك  ها إىل فاعليها،تنسب

صبحت ضركرة أك  من األدلة اعبنائية اليت ظهرت مع ظهور اعبرائم اإللكًتكنية الدليل اإللكًتكينك 
صبح أرتكب فيها أك من خبلؽبا ىذه اعبرائم، ك اليت ت اغباجة إىل أدلة تنتمي إىل البيئة نفسهاملحة، فرضتها 

الًتدد عند ك  التخوؼىناؾ بعض  أف ستفادة منها، إالا سة فعلية لئلفبار ك  عًتاؼ قانوين هبذه األدلة،إىناؾ 
كالتقنية  ألخذ بالدليل اإللكًتكين، إضافة إىل كجود بعض الضوابط اإلجرائيةك  ثبات ىذه اعبرائم اإللكًتكنيةإ

ستفادة من كاإل تؤخر اإلثباتقد الدليل كتقديبو للجهات اؼبعنية، ىذه الضوابط اليت  استنتاجاليت ربكم عملية 
 .4الدليل اإللكًتكين

كالقدرة على إتبلؼ أدلة  عرب اغبدكد ارتكاهباالقدرة على طبيعة اػباصة ألمباط اعبريبة ، ك فعل البك 
يتعُت أف  ،ختصاص القضائياإلالتحقيق ك كالضبط ك  عبنائية يف ميداف التفتيشاعبريبة، فإف القواعد اإلجرائية ا

ضمن ربقيق التوازف بُت ضباية اغبق يف اغبريات كبُت متطلبات فعالية نظاـ العدالة اعبنائي تواكب ىذا التغَت كت

                                         
 .832ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق، ص  .د -1

2
- Eric Freyssinet, La cybercriminalité en mouvement, Novembre 2010, disponible à l’adresse suivante : 

www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2010-4-page-28.htm. 
مصر، بدكف طبعة، سنة  اإلسكندرية، األزاريطة،اعبديدة اعبامعة  أ. عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل اإللكًتكين يف ؾباؿ اإلثبات اعبنائي، دار -3

 .83، ص 8202
 .01ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق، ص  .د -4
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 د القانوف اعبنائي اؼبوضوعيةيف اؼببلحقة كاؼبساءلة، من ىنا كاف تأثَت التقنية العالية أك تقنية اؼبعلومات على قواع
 .1على بقية فركع القانوف اإلجرائية األميز كاألبرز من بُت تأثَتاهتاك 

 ذم هبب أف يراعيو اؼبشرع اعبزائيستقرار القانوين الالعقوبات صمااـ اإلك  كيعترب مبدأ شرعية اعبرائم
ضد خطر القياس يف ؾباؿ التجرمي كالعقاب يف قانوف  وعند ضباية اغبرية الشخصية للفرد، فهذا اؼببدأ يؤمن

كما يعترب مبدأ األصل يف اؼبتهم الرباءة صماـ األماف القانوين   اس باغبرية،اؼبسك  ضد خطر التحكمك  ،العقوبات
 عبنائية حىت ال تكوف أداة انتهاؾ للحقوؽالذم هبب أف يراعيو اؼبشرع اإلجرائي عند ربديد اإلجراءات ا

 اغبريات، إذا ما أريد اؼبساس هبا ربقيقا ؼبصلحة عامة.ك 
ككانت ظاـ تتم من خبلؿ التجرمي كالعقاب،كضباية الن غبرياتاغبماية اعبنائية للحقوؽ كاكإذا كانت 

ال يعٍت التضحية حبقوؽ  سلطتها يف العقاب، فإف ذلك اقتضاءائية تتخذ لتمكُت الدكلة من ز جراءات اعبإلا
ائية للمصلحة ز إذا كانت اغبماية اعب أخرلكمن ناحية يف مواجهتهم، كالعقابفراد الذم يتم التجرمي كحريات األ
ر ساسية تتقرا اغبريات األك  ، فإف ضباية اغبقوؽقوبات كقانوف اإلجراءات اعبزائيةر بقانوف العالعامة تتقرا 

 الدستورية ىي الضماف األعلى ؽبذه اغبقوؽ كاغبريات.كمن ىنا كانت الشرعية ،بالدستور
ىي ك  سس على حقيقةأال حق إال إذا تك  أف يتصور العدؿ بغَت حق يرد عليو، لكن يبدك أنو ال يبكنك 

بات اليت الصعو  أىمالتقصي، غَت أف سهولة ؿبو الدليل يف زمن قصَت تعد من ك  دكما يف حاجة إىل البحث
 يف كقت قصَت ىاو يبكن للجاين ؿبو أدلة اإلدانة أك تدمَت ذلك أنا  ،رائم اإللكًتكنيةيف ؾباؿ اعب تعًتض اإلثبات

 .اإلتصاؿتفتيش الشبكات أك عمليات  حاؿخاصة يف ك 
الصعوبات اليت تتعلق  بعضحيث يوجد  كنية بعض اؼبشاكل يف صبع األدلة،أيضا تثَت اعبرائم اإللكًت ك 
حد العاملُت على أكال يعرؼ شفرة الدخوؿ إال  البحث عنها مشفرةرم هبقد تكوف البيانات اليت ك  بالتفتيش

عتادت أف يكوف على فك الشفرة، فسلطات التحقيق إ الشبكة، فيثور التساؤؿ عن مدل مشركعية إجباره
 .2ثبات التقليديةإلال يستطيع اؼبتحرم تطبيق إجراءات ا اإلنًتنتلكن يف ؿبيط ك  اإلثبات ماديا ملموسا،

                                         

 .21، ص ، اؼبرجع السابقىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدمأ. -1
 .22ص  اؼبرجع السابق،د. ؿبمد فتحي،  -2
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على اعتبار أف النصوص ،ظهور اعبرائم اإللكًتكنية ربديات جديدة للقانوف اعبنائي كقد برزت مع
فكاف البد من إجراء تعديبلت اعبنائية التقليدية ال تكفي ؼبواجهة خطر اإلعتداء على النظم اؼبعلوماتية، 

 .1التكنولوجي ؼبواكبة ىذا التطور قانونية
الفصل األكؿ من خبلؿ مبحثُت كذلك يف نها اؼبًتتب عالدليل لجريبة اإللكًتكنية ك ل تطرؽكسيتم ال

 .ًتكينالدليل اإللك ماىية الثاين فيبحث يف اؼببحثا أما عبريبة اإللكًتكنية، ا ؼباىية كؿ منواألاؼببحث  خصص
مباحث مت  ثبلثةذلك يف ك  ؼبشركعية إجراءات صبع الدليل اإللكًتكين فخصص الثاينالفصل  أماا

الثاين فقد عٍت بدراسة اؼببحث ا ؿ لئلجراءات العامة عبمع الدليل اإللكًتكين، أما يف اؼببحث األك  التطرؽ
راءات صبع إج ؾباؿاؼببحث الثالث للتعاكف الدكيل يف د خصاص قك اإلجراءات اػباصة عبمع الدليل اإللكًتكين، 

 .الدليل اإللكًتكين
  

                                         
1
- Lova Emmanuel, Loi contre la cybercriminalité – Retouche et amendement possibles, le 31/07/2014, 

disponible à l’adresse suivante : www.lexpressmada.com. 
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 .عنها مترتبالالجريمة اإللكترونية والدليل الفصل األول:
الدليل اعبنائي بصفة عامة دبولد اعبريبة ذاهتا، سواء كاف ذلك سابق على ارتكاهبا يف مراحل يولد 

فاألدلة بطبيعتها تتواجد اإلعداد أك مرحلة الشركع أك معاصرا ؽبا عند اقًتاؼ األفعاؿ التنفيذية، ك  الًتتيب
ىو اعبريبة ك  الدليل اإللكًتكين ال ؼبوضوعأكا  ، لذلك كاف من الطبيعي أف أتطرؽ1يت تقعبتواجد اعبريبة ال

ذلك الرتباطها ك  اإللكًتكنية، ألنو ال يستقيم اغبديث عنو إال بعد دراسة ىذه اعبريبة اليت تعترب حديثة نسبيا ،
ء يبتلكوف أدكات اؼبعرفة أذكياجيا متطورة ىي تكنولوجيا اؼبعلومات، فهي جريبة تقنية يقًتفها ؾبرموف كنولو بت

نقولة عرب اؼبعلومات اؼبك  عتداءاهتا معطيات الكمبيوتر اؼبخزنةإمن اغبق يف اؼبعلومات، كتطاؿ  توجو للنيل التقنية
، فهي تطاؿ اغبق يف اؼبعلومات كسبس اغبياة اػباصة لؤلفراد اإلنًتنتكيف مقدمتها نظم كشبكات اؼبعلومات 

 .إبداع العقل البشرمك  كهتدد األمن القومي
من ت دبجموعة ا سبيز أهنا ذباىات ـبتلفة يف تعريفها، كما إكانت ىناؾ   كنتيجة غبداثة ىذه اعبريبة، فقد

جديدة  طائفةىذه اعبريبة اإللكًتكنية جلبت معها  أفا كما   ،ن غَتىا من اعبرائم األخرلات عاػبصائص كالصف
خبصوص ليا و حىت اآلف مل تتضح الصورة جنا أ اغبقيقةك  صطلح على تسميتهم دبجرمي اؼبعلوماتية،إمن اجملرمُت 

لقلة الدراسات اػباصة ذلك ك  ضبط دكافعهم،ك  استظهار صفاهتمك  رائم اإللكًتكنية،ربديد أصناؼ مرتكيب اعب
جهة أخرل بفعل اغبجم الكبَت من جرائمها  بالظاىرة برماتها من جهة، كنظرا لصعوبة اإلؼباـ دبداىا اغبقيقي من

 .2الصعبة اإلثبات
ك كانعكاس لذك  خصائص سبيزىم عن غَتىمك  تعوف بصفاتيتم اإلنًتنتكفبا الشك فيو أف نشطاء 

ىائلة، كما زبتلف دكافعهم يف  فنيةك  حتمي ؼبا تتطلبو عمليات استخداـ ىذه الشبكة من قدرات تقنية
 .3ذلك ساليب اؼبتبعة يفاألك  رتكاب ىذه النوعية من اعبرائمإ

 موضوعها بيافك  ؽبذه اعبرائم اصةالطبيعة اػبك  اعبريبة اإللكًتكنية، فهـوالتطرؽ ؼب لذلك فإف
 ارتأيتعلى ىذا األساس ك ، االلكًتكيندكافعهم، يتخذ أنبية قبل التطرؽ للدليل ك  ظبات مرتكبيهاك  خصائصهاك 

 .اإللكًتكين لدليلا ؼباىية يخصصف اإللكًتكنية يف اؼببحث األكؿ، أماا اؼببحث الثاين اعبريبةماىية  تناكؿ
 

                                         

 .82عائشة بن قارة ، اؼبرجع السابق ، ص  أ.-1
  www.arablaw.net، على اؼبوقع28، ص 20/28/8228يونس عرب، جرائم الكمبيوتر ك اإلنًتنت، بتاريخ  .د -2
بدكف سنة، مصر، بدكف طبعة،  القانوف، دار النهضة العربية، القاىرة ،ك  د. حسُت الغافرم، أ. ؿبمد األلفي ، جرائم اإلنًتنت بُت الشريعة اإلسبلمية -3
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 اإللكترونية.لجريمة المبحث األول: ماىية ا
و ال يوجد مصطلح قانوين موحد للداللة على اعبرائم الناشئة عن استغبلؿ تقنية نا أف نشَت إىل أ البدا 

البعض اآلخر يطلق عليها جريبة فالبعض يطلق عليها جريبة الغش اؼبعلومايت ك  ،استخدامهاك  اؼبعلومات
 تسميتها باعبريبة اؼبعلوماتية.حتياؿ اؼبعلومايت،كآخركف يفضلوف ختبلس اؼبعلومايت أك اإلاإل

جدد بصفة تىو مك  مدل التطور الذم يطرأ عليو،ك  ئة أساسا من التقدـ التكنولوجي ،هذه اعبريبة ناشف
 ،جرائم التكنولوجيا اغبديثة""اصطبلحأف يطلق عليو  فمن األجدر 1يةخاصة يف ؾباؿ اؼبعلوماتك  مستمرةك  دائمة

 غَتىا منك  قا بالتكنولوجيا اليت تعتمد أساسا على اغبواسيبيرتباطا كثإفهي جرائم تكنولوجيا باعتبارىا مرتبطة 

ارتباطها ك  نظرا غبداثتها النسبية من ناحية، جديدةىي كذلك جرائم ك  أجهزة تقنية قد تظهر يف اؼبستقبل،
 .2مركنة يف التشغيلك  سرعة فائقةك  الوثيق دبا قد يظهر من أجهزة حديثة تكوف ذات طاقة زبزينية

كىل اؼبتصلة القانوين، فإذا عدنا للحقيقة األك  يتم الدمج بُت البعدين التقٍت فالختيار اؼبصطلح يتعُت أك 
 اندماجهماك  علومات، قبد أف تقنية اؼبعلومات، تشمل فرعُت جرل حبكم التطور تقارهبماتطور تقنية اؼبك  بنشأة

معاعبة البيانات يف إطار ك  متنظيك  التقنية إلدارة كسائل ة فتقـو على استخداـبوساغب، أماا اإلتصاؿك  اغبوسبة
فهو قائم على كسائل تقنية لنقل اؼبعلومات  اإلتصاؿا أما ، اؼبنطقك  بعلمي اغبسابتنفيذ مهاـ ؿبددة تتصل 

 .3جبميع دالالهتا الدارجة
أهنا يف اؼبقابل جلبت معها صنفا جديدا من أضافت اؼبعلوماتية الكثَت من اعبوانب اإلهبابية، إال كقد 

اجملرمُت إصطلح على تسميتهم دبجرمي اؼبعلوماتية، كاؼبعلوماتية ينظر إليها دائما بوصفها أداة ؿبايدة، كأف 
مصدر ضعفها كانتهاكها ىو اإلنساف ذاتو، كالذم غالبا ما يهيئ فرصة إستغبلؿ الوسيلة اؼبعلوماتية عن حسن 

 ن ػػػػػػػػػػػػاؼبشكلة يرتبط باإلنساف كشخصيتو كدكافعو، ككما ىو معركؼ فإنو ال يبك أك سوء نية، فجوىر

                                         

ىو مصطلح مشتق من اللغتُت العربية كالفرنسية، من األحرؼ ك  ( إىل تكنولوجيا علم اؼبعلوماتInformatiqueاؼبعلوماتية: يشَت مصطلح اؼبعلوماتية ) -1
يقابل ىذاف اؼبصطلحاف، اؼبصطلح اإلقبليزم ك  (،Automatiqueكأكتومتيك أك آيل )( أم معلومات Informationكىل من كلميت )األ
(Informatic كقد كضع ؽبذا اؼبصطلح عدة تعريفات أبرزىا ما جاء بقرار كزير التعليم الفرنسي بتاريخ )اؼبعلومات ىي علم  فا أمن  08/08/0320

 قتصادمالتقٍت كاإل تصاالت يف اجملاؿللمعارؼ اإلنسانية كاإل اية للمعلومات اليت تعترب مرتكز اؼبعاعبة العقبلنية بصفة خاصة بواسطة اآلالت األكتوماتيك

ا: علم اؼبعاعبة اآللية كالعقبلنية للمعلومة باعتبارىا مرتكزا لل جتماعي.اإلك  معارؼ، كما أهنا ككذلك ما جاء يف القاموس الفرنسي الركس يف معٌت اؼبعلوماتية بأهنا
سن كمعاعبة كإرساؿ اؼبعلومات بواسطة الكمبيوتر، أك علم اؼبعاعبة العقلية للمعلومات باستخداـ آالت تعمل ذاتيا. أنظر يف ذلك: د. ؿبمد ح تكنولوجيا ذبميع

 .20قاسم، مراحل التفاكض يف عقد اؼبكينة اؼبعلوماتية )دراسة مقارنة(، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، بدكف سنة، ص
 .33فتوح الشاذيل ك د. عفيفي كامل عفيفي، اؼبرجع السابق، صد.  -2
 .23، ص 8223بدكف طبعة، سنة  مصر، سكندرية،لوماتية ، دار الفكر اعبامعي، اإل.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعد -3
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 .1عتبار شخصية اجملـرأك الردع اػباص ما مل تضع يف اإل ألم عقوبة أف ربقق ىدفها سواء يف ؾباؿ الردع العاـ
اعبريبة تطرؽ يف اؼبطلب األكؿ ؼبفهـو ىذا اؼببحث إىل مطلبُت أ سيقسمكعلى ىذا األساس 

 ؼبفهـو اعباين يف اعبريبة اإللكًتكنية. كنية، أماا اؼبطلب الثاين سيخصصاإللكًت 
 

 المطلب األول: مفهوم الجريمة اإللكترونية.
 الغش اؼبعلومايتك اتسع استخدامهاك  ،لكًتكنيةىناؾ تعبَتات شاعت مع بدايات ظاىرة اعبريبة اإل

عت يف العديد اصطبلحات اليت شمن بُت اإلك صب اغباسوب، نك  حتياؿ اغباسوبإحتياؿ اؼبعلومايت، أك اإلك 
ىو تعبَت يتعلق باعبرائم اليت ك  قتصادية اؼبرتبطة بالكمبيوتر،قوة إصطبلح اعبرائم اإلبتعود اآلف ك  من الدراسات

بالتايل ك  ،توفر اؼبعلوماتك  تولسبلمة احملك  تستهدؼ معلومات قطاعات األعماؿ أك تلك اليت تستهدؼ السرية
كذلك ك  ىبرج من نطاقها اعبرائم اليت تستهدؼ البيانات الشخصية أك اغبقوؽ اؼبعنوية على اؼبصنفات الرقمية

 .اإلنًتنتك  لذلك ال يعرب عن كافة أمباط جرائم الكمبيوترك  جرائم احملتول الضار أك غَت اؼبشركع،
لتمييز بينهما مل يكن منتشرا يف كاعبرائم اؼبرتبطة بالكمبيوتر فإفا ا صطبلحي جرائم الكمبيوترإا عن أما 

 واأصبحيف ظل تطور الظاىرة كؿباكلة الفقهاء ربديد أمباط جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت  أماا ،بداية الظاىرة
ىدفا للجريبة كالدخوؿ  فعاؿ اليت يكوف الكمبيوتر فيهاصطبلح جرائم الكمبيوتر للداللة على األإ وفيستخدم

نات اؼبخزنة يف النظم، أماا إصطبلح اعبرائم اؼبرتبطة بالكمبيوتر فهي تلك اعبرائم غَت اؼبصرح بو، كإتبلؼ البيا
 كبوىا.ك  التزكيرك  حتياؿ بواسطة الكمبيوتركسيلة الرتكاب اعبريبة كاإلاليت يكوف الكمبيوتر فيها 

صطبلحُت ستخداـ شائع، لكن مع ذلك بقي ىذين اإلإال ىو ك  ستخداـ ليس قاعدةىذا اإل فا أغَت 
قبل ك على نطاؽ كاسع الشبكات كجدا قبل تواجد  األكثر دقة للداللة على ىذه الظاىرة، بالرغم من أهنما

 اإلنًتنتلكوف  صطبلحُت ليس لسبب إالا الكثَت يستخدـ نفس اإل بقي اإلنًتنتحىت بعد ك  ربديدا، اإلنًتنت
النظاـ من جديد أصبح يعرب  ألفا ك  ،نات ىذا النظاـف من مكوا بالنسبة للمفهـو الشامل لنظاـ اؼبعلومات مكوا 

 .2عنو باصطبلح نظاـ الكمبيوتر أك النظاـ اؼبعلومايت

                                         

 .17، ص8222، سنة 0اعبرائم اؼبعلوماتية، دار الثقافة، األردف، ط أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍت،  -1
 .32، ص اؼبرجع السابقلوماتية ، د.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبع -2
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جرائم إصطبلح ىو ك  من األكاديبي، أكثر بلح يغلب عليو الطابع اإلعبلميصطإستخداـ اشبة ك 
البيضاء تتسع اقات الوصف على اؼبوصوؼ، فإف جرائم اليالدقة العلمية تقتضي انطباؽ  ألفا ك  اقات البيضاء،يال

 .1تتصل دبختلف األشكاؿ اعبرميةك  اإلنًتنتك  لتشمل أكثر من جرائم الكمبيوتر
ذلك من ك  ،، فقد استخدـ مصطلح اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطياتأما اؼبشرع اعبزائرم

بأنظمة ، بقسم سابع مكرر عنوانو "اؼبساس 2(61-20قوبات دبوجب القانوف رقم )تعديل قانوف العخبلؿ 
تطرؽ إليها ، كسيتم ال(3مكرر  450مكرر( إىل ) 450يشمل اؼبواد من )ك  اؼبعاعبة اآللية للمعطيات"،
 بالتفصيل يف الباب الثاين.

مصطلحا غَت  استخدـالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، أ ؼبصطلح بالنظرغَت أنو 
حجم  لكن مع تزايدك  ،اإلنًتنتكف أف يضم أيضا جرائم د و يقتصر فقط على جرائم الكمبيوتردقيق ألن

مت دبوجبو  3(20-25رقم ) قانوفاؼبشرع  ،حيث أصدرستدعى ذلك تدخبل تشريعياإ، اعبرائم اإللكًتكنية
 .اإلتصاؿك  عبلـإلستعماؿ مصطلح آخر ىو اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإ

كضوحا، كما أنو يشمل كل من ك  دقة كونو أكثر  تخداـ مصطلح اعبريبة اإللكًتكنيةسافضل ي غَت أنو
 .اإلتصاؿ شبكاتمن اعبرائم الناذبة عن استخداـ غَتىا ك  اإلنًتنتك  جرائم الكمبيوتر

باعتبار  ،حسب رأم العديد من الفقو  مصطلح اعبريبة اإللكًتكنية ىو األمثل على ذلك فإف بناءك 
 .اإلنًتنتفيما بينهم عرب شبكة  متصلُتأهنا تتم عن طريق جهازم كمبيوتر أك أكثر 

ؿبل  كنظرا لوقوع ىذه اعبريبة يف غالب األحياف يف بيئة اؼبعاعبة اآللية للبيانات، حيث تكوف اؼبعلومات
بأننا أماـ ظاىرة إجرامية ذات طبيعة خاصة ؽبا صلة دبا  مت اإلعًتاؼ، ك اإلعتداء عبارة عن نبضات إلكًتكنية

 ومايت.يعرؼ بالقانوف اعبنائي اؼبعل
بياف مفهـو ىذه اعبرائم ك ربديد أركاهنا كخصائصها، ككقوع ىذه اعبرائم يف ىذه البيئة اػباصة يستلـز 

 .4ألننا نتعامل مع مفردات جديدة كالربامج ك البيانات اليت تشكل ؿببل لئلعتداء أك تستخدـ كسيلة لئلعتداء

                                         

 .32، ص8222اإلنًتنت يف التشريع اعبزائرم، دار اؽببلؿ للخدمات اإلعبلمية،اعبزائر، بدكف طبعة، سنة ك  أ.نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر -1
كاؼبتضمن قانوف العقوبات  02/00/8220اؼبؤرخ يف  02-20كاؼبتمم بالقانوف رقم اؼبعدؿ  0377يونيو  22اؼبؤرخ يف  027-77األمر رقم  -2

 .10 ج ر رقم اعبزائرم، 

، يتضمن القواعد اػباصة بالوقاية من اعبرائم اؼبتصلة 8223غشت سنة  2ىػ اؼبوافق ؿ 0032شعباف  00اؼبؤرخ يف  20-23قانوف رقم  -3
 .01ر رقم   ، جكمكافحتها االتصاؿك  بتكنولوجيات اإلعبلـ

 .30فتوح الشاذيل ك عفيفي كامل عفيفي، اؼبرجع السابق، ص . د -4
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الثاين(،  الفرعاألكؿ( مركرا بتحديد خصائصها ) الفرعتعريف اعبريبة اإللكًتكنية )لفيما يلي  كسأتطرؽ
 حملل اعبريبة اإللكًتكنية. فخصص (الثالث الفرع)اأما 

 

 الفرع األول: تعريف الجريمة اإللكترونية. 
يف تعديل كتطوير النمط السلوكي التقليدم اؼبعتمد على اعبهد العضلي يف ساىم اغباسب اآليل 

ربقيق النتيجة، ىذا التطور فتح اجملاؿ أماـ سلوكيات جديدة، كأساليب ـبتلفة الرتكاب أفعاؿ سلبية سبثل 
 أك يكوف اغباسب اآليل نفسو ؿببل ؽبا.جرائم ـبتلفة تتم باستخداـ اغباسب اآليل، 

ؿبل اىتماـ الفقو كالقانوف الغريب على كجو اػبصوص، على اعتبار أف الفقو العريب   ىذه اعبرائم كانت
فاعبريبة اإللكًتكنية تقاـك التعريف كال أدؿ على ذلك من  ،كاف متأخرا، كبالتايل مل يبحثها بعد بصورة جدية

بوسيلة ارتكاهبا فقط، أك تعريفها  فبعض ىذه التعاريف يرتبط عدـ إتفاؽ الفقو على تعريف جامع كمانع ؽبا، 
األجهزة أك باؼبعلومات، إف كاف البعض اآلخر يربطها ك ،1حسب الضابط الشخصي أك اؼبعرفة التقنية لدل اجملـر

 كباألشخاص كاألمواؿ.
كلذلك تعد مسألة تعريف اعبريبة اإللكًتكنية من اؼبسائل الصعبة، ألنو يف الواقع يصعب حصر 

 تعريفاهتا كفيما يلي سأتناكؿ أبرز التعريفات.صورىا، كؽبذا تعددت 
 

 .األول: التعريفات الفقهية للجريمة اإللكترونية البند
متفق عليو ك  يف الواقع يصعب كضع تعريف عاـ كشامل للجريبة اإللكًتكنية، إذ ال يوجد تعريف ؿبدد

آخر عرفها على كبو  جانبك  الفقهاء، حيث ذىب جانب إىل تناكؽبا بالتعريف على كبو ضيق، صبيع بُت
 متسع. 

 .: التعريفات المضيقة للجريمة اإللكترونيةأوال

الفعل  ذلك": أف اعبريبة اإللكًتكنية ىيب( ، حيث يرل Van Der Merweما ذىب إليو الفقيو )
 ب ػاغباس اقًتافويف  تخدـػػيسأك ىي الفعل اإلجرامي الذم ، غَت اؼبشركع الذم يتورط يف ارتكابو اغباسب اآليل
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 .1رتكب باستخداـ اؼبعاعبة اآللية للبيانات"الذم ي ىي ـبتلف صور السلوؾ اإلجراميأك اآليل كأداة رئيسية،
، يرل أف "اعبريبة اإللكًتكنية تشمل أم جريبة ضد اؼباؿ مرتبطة (Klaus Tiedmannأما األستاذ )

 .2"تخداـ اؼبعاعبة اآللية للمعلوماتباس

سطة اؼبعلوماتية بغرض عتداءات القانونية اليت ترتكب بوااإللكًتكنية: "اإلقصود باعبريبة اؼب أفا كما 
:"نشاط غَت مشركع موجو لنسخ أك الوصوؿ إىل اؼبعلومات اؼبخزنة داخل اغباسوب أك ربقيق ربح"، أك ىي 

 .3ؿ عن طريقو"تغيَتىا، أك حذفها كاليت ربوا 
اؼبتوافر للتعريفات السابقة، إال أنو يبلحظ عليو أنو إف كاف ىذا التعريف يتسم بقدر من التكامل غَت ك 
لكنو انتهى ك  -ال عقوبة إال بنصك  أنو ال جريبة-فحقق بذلك أساس فكرة اؼبشركعية ، انتهى معيباك  بدأ صائبا

تعلق أم نشاط غَت مشركع يإىل توسع غَت مربر يف التعريف، حيث ذكر أف جريبة اغباسب يبكن أف تنتج من 
 طبيعة ىذا التحويل، ففتح الباب كاسعا أماـ التفسَتات ؿ عن طريقو، فلم يبُتا ليت يبكن أف ربوا باؼبعلومات ا

عتداء، بالرغم  ؿبل اإل. كذلك ما يبلحظ على ىذا التعريف أنو مل يبُتا دببدأ اؼبشركعية تعصفاليت يبكن أف 
 .4من أنو يدرج ضمن التعريفات اؼبًتكزة حوؿ موضوع اعبريبة

الواقع أف الغاية ال ك  ربط القاعدة اعبزائية بالغاية من الفعل، معناه اعبريبة بتحقيق الربحكما أفا ربط 
لذا فقصر ك  عبلقة ؽبا بالتجرمي، فهي ليست عنصرا فيو، بغض النظر عن طبيعتها إف كانت مشركعة أـ ال،

رتكب تؿ، إذ قد و غَت مقبك  طقيجملـر ربقيق الربح أمر غَت مناعبرائم اإللكًتكنية على اغباالت اليت يقصد فيها ا
أك  كتشاؼ أسرار ذباريةإطبلع على اؼبعلومات، أك اإلك  جرائم اغباسب اآليل لغَت ربقيق الربح، كالتجسس

 .5كلها باستخداـ اغباسب اآليلك  اإلساءة لسمعة اآلخرين

                                         

1 - Van Der Merwe, computer crimes and other crimes against information technologie in South Africa, 

RIDP, 1993. 

بدكف طبعة، سنة مصر، سكندرية ، إلد.طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، األمن اؼبعلومايت )النظاـ القانوين للحماية اؼبعلوماتية(، دار اعبامعة اعبديدة، ا نقبل عن:
 .023، ص 8223

2- Klaus Tiedmann, Fraude et autres délits d’affaires à commis à l’aide d’ordinateurs électroniques, RDPC, 

1984, P612. 
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 ف يتوافر لدلأ "جرائم يكوف متطلبا القًتافها :( أهناDavid Tompsonقد جاء يف تعريف )ك 
كذلك كحسب ىذا التعريف، فإنو هبب أف تتوافر معرفة كبَتة بتقنيات ،  1الفاعل معرفة تقنية اغباسب"

 التحقيق فيها.ك  اغباسوب ليس فقط الرتكاب اعبريبة، بل كذلك ؼببلحقتها
بأكجو ظاىرة اإلجراـ  اغبقيقة أف التعريفات السابقة للجريبة اإللكًتكنية كانت قاصرة على اإلحاطةك  

قد عرفها مكتب تقييم التقنية بالواليات اؼبتحدة األمريكية بأهنا :"اعبرائم اليت تلعب فيها البيانات ك  لومايت،اؼبع
 2الربامج اؼبعلوماتية دكرا رئيسيا".ك  الكمبيوترية
ة اكأد  ارتكابوبأهنا : "فعل إجرامي يستخدـ اغباسب يف  اإللكًتكنيةاعبريبة  Leslie B. Ballعراؼك 

اليت ترتكز على كسيلة ارتكاب  تعرض للنقد، حيث أف التعريفات اآلخرىو ىذا التعريف غَت أف ،3رئيسية"
منها ك  ال مانعة، كما أهنا تتسم بقصور كبَت يف إعطاء تصور علمي للجرائم اإللكًتكنية،ك  اعبريبة ليست جامعة

يبة االلكًتكنية على الوسيلة عتماد يف تعريف اعبر اعبرائم اليت تقع على برامج اغباسب اآليل، كما أف اإل
 ف ؽبا،اؼبكوا  مل األساسيااعبريبة هبب الرجوع إىل الع يفنتقادات ألنو و عدة إهؼبستخدمة يف ارتكاهبا يواجا
ليس فقط إىل الوسائل اؼبستخدمة لتحقيقها، فليس جملرد أف اغباسب قد استخدـ يف جريبة ما، فإنو هبب ك 

 .4اإللكًتكنية من اعبرائم اعتبارىا
نظاـ الكمبيوتر عن الربط بُت  مًتتبمشركع كغَت قانوين بأهنا: " كل سلوؾ غَت  5كما يعرفها البعض

 .6نًتنت"اؼبرتكبة عرب شبكة اإلم كتعراؼ كذلك بأهنا: "ؾبموعة اعبرائشبكة اإلنًتنت"،الكمبيوتر ك 
 .7كما أهنا تعٍت أيضا:" شبكة عاؼبية للحواسيب مرتبطة خارجيا"

حاكؿ جانب من الفقو تعريف اعبريبة اإللكًتكنية على كبو كاسع يف ؿباكلة نتقادات، إزاء ىذه اإلك 
 ذباه اؼبضيق.كجو القصور اليت شابت تعريفات اإللتفادم أ

 

 

                                         

1 - David Tompson, Curent trends in computer crime, control computer quarterly, 1991, P2. 
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3
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 : التعريفات الموسعة للجريمة اإللكترونية.ثانيا
اغباسب   استخداـاغباسب أك جريبة اغباسب تشمل  استخداـسوء  أفا يرل أصحاب ىذه التعريفات 

ة الرتكاب اعبريبة، ىذا باإلضافة إىل اغباالت اؼبتعلقة بالولوج غَت اؼبصرح بو غباسب اجملٍت عليو أك كأدا
اؼبعدات اؼبتصلة  أك ادية سواء على جهاز اغباسب ذاتوعتداءات اؼبجريبة اغباسب لتشمل اإل كما سبتدبياناتو،

دبا تتضمنو من  ماكينات اغباسبات اآلليةنتهاؾ إئتماف، أك ستخداـ غَت اؼبشركع لبطاقات اإلكذلك اإلك  بو،
جهاز  سرقةك  بل ،للحاسب اؼبعنويةك  تزييف اؼبكونات اؼباديةك  شبكات ربويل اغبسابات اؼبالية بطرؽ إلكًتكنية،

 . 1ف من مكوناتومكوا  أمك  اغباسب يف حد ذاتو
متناع يأتيو اإلنساف أك إ كًتكنية بأهنا: "عمللتعريف اعبريبة اإل "بليل عبد البله أضبدى"تناكؿ الدكتور ك 

 عقابا. ايفرض ؽبك  اػباصة بو، اليت وبميها قانوف العقوبات، اإلتصاؿشبكات ك  دبكونات اغباسب اضرار إ
 يبتاز ىذا التعريف بالسمات التالية:ك 

 اؼبعنويةك  دبكونات اغباسب اؼبادية اضرار إالسلبية اليت تقع  أكعتداء اإلهبابية و وبتوم على كل صور اإلأنا  .6
 ميها قانوف العقوبات.اػباصة بو، باعتبارىا من اؼبصاٌف اليت وب اإلتصاؿشبكات ك 

ء اعبنائي بكافة امتناع غَت اؼبشركعُت، كيتمثل يف اعبز اعبنائي اؼبًتتب على العمل أك اإلو يتضمن األثر أنا  .0
 زاـ يف القاعدة القانونية.لالتعبَت عن معٌت اإل أشكاؿىو أشد ك  ،كأنواعو صوره

رعية اعبنائية إذ ال يبكن أف يوجو أم اهتاـ ضد شخص الرتكابو فعبل معينا، ما مل يكن شوبافظ على ال وأنا  .4
 منصوصا على ذبرمي ىذا الفعل يف القانوف، كما ال يبكن تطبيق عقوبة ما مل تكن ؿبددة سلفا.

 إىل ( مفهوما كاسعا للجريبة اإللكًتكنية، حيث يشَتDonn Parkerتبٌت اػببَت األمريكي )ك 
ارة تلحق باجملٍت عليو أك كسب وبققو سا كانت صلتو باؼبعلوماتية، ينشأ عنو خأيا  اأهنا:"كل فعل إجرامي متعمد

 .2"الفاعل
 
 

                                         

، 8222نة س، 8مصر، ط القاىرة، ت اؼبتهم اؼبعلومايت )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،اضمانبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل ك ىد.  -1
 .027ص 

2
- Donn Parker, Computer crime, computer security  refrence  book, 1992, P 121. 

 .03ص ، هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق.نقبل عن : أ
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فعاؿ اؼبرتبطة "ؾبموعة من األ :( اعبريبة اإللكًتكنية أهناMichel Vivant) األستاذ ؼكذلك يعر 
 .1باؼبعلوماتية اليت يبكن أف تكوف جديرة بالعقاب"

لية ات الدك يئآثارىا اؼبمتدة اليت قد تصل من دكلة إىل أخرل، فإف بعض اؽبك  نظرا ػبطورة ىذه اعبريبةك 
ئات، ىيئة التعاكف يمن ىذه اؽبك  ة جبرائم الكمبيوتر، قد أرست قواعد لتعريف ىذا النوع من اعبرائماؼبعني

 التنمية اليت ازبذت التعريف التايل:ك  قتصادماإل
،  2يتعلق بالنقل أك اؼبعاعبة اآللية للبيانات " صرح بوأك غَت أخبلقي أك غَت م ع"أم سلوؾ غَت مشرك 

األنظمة ك الشبكات اؼبعلوماتية، كما أفا مفهـو اعبريبة اإللكًتكنية يغطي صبيع اعبرائم اليت ارتكبت عن طريق 
ؾ غَت مشركع يرتكب ، كقد تعرؼ بأهنا:" كل سلو 3كتكوف ىذه األخَتة إما كسيلة أك ىدفا من قبل اجملرمُت

 .4عن طريق شبكة اإلنًتنت"
اليت يتم ارتكاهبا بأداة ىي اغباسب ك  تلك اعبرائم اليت ال تعرؼ اغبدكد اعبغرافية،": 5فهاىناؾ من يعرا ك 

 كما تعرؼ بأهنا:  "،بواسطة شخص على دراية فائقة هباك  ،7اإلنًتنتعن طريق شبكة  ،6اآليل
                                         

1- Michel Vivant, Droit de l’informatique et de réseaux, Lamy, 2001, P183. 

 .49، اؼبرجع السابق، ص  أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍتنقبل عن : 
 . 03هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص .أ -2

3 - Internet, comment prévenir et réprimer la cybercriminalité, le 10/07/2014, disponible à l’adresse suivante : 

www.vie-publique.fr. 
4
 - La cybercriminalité, disponible à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. 

، ديسمرب سنة 880العدد  الرياض، السعودية، اغبياة ، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية،ك  اإلنًتنت، ؾبلة األمن ،إجراـد. عادؿ عبد اعبواد ؿبمد -5
 .12، ص8222

قبليزية إلكتعٍت كلمة اغباسب با ،كالتدبَت الدقيق الفعل )حسب( أك كبوه، كعلم اغباسب ىو علم األعداد كىي من العدد همصدر  ؼ اغباسب لغة بأفا عرا ي  -6
(Computer كقد تعددت الًتصبات العربية ؽبذه الكلمة فأطلق عليها اغباسوب، كما ، )كًتكين، مث أخَتا أطلق عليها اغباسب، ككلمة لعليها العقل اإل أطلق
(Computer( يقابلها يف اللغة الفرنسية )Ordinateur ،أم ناظمة آلية، انظر يف ذلك :د.أضبد خليفة اؼبلط )،عن اؼبعجم 02ص  اؼبرجع السابق ،

 .01، ص0332الوجيز، معجم اللغة العربية، كزارة الًتبية كالتعليم، سنة 
لة تتوىل معاعبة اؼبعطيات اؼبخزكنة يف الذاكرة الرئيسية يف صيغة معلومات ربت إشراؼ برنامج ـبزكف سلفا يف آصطبلحي فهو جهاز آيل أك ا التعريف اإلأما  -

شغيل ىذه البيانات للوصوؿ إىل ستعانة بربنامج معُت بعملية تالبيانات مث تقـو عن طريق اإل تستقبلعتبار الكمبيوتر آلة حاسبة إلكًتكنية إكيبكن  -اعبهاز
 .02، صاؼبرجع السابقعبد الفتاح مراد، د. النتائج اؼبطلوبة. أنظر يف ذلك: 

اليت تعٍت إستخداـ التكنولوجيا كبركتوكوالت اإلنًتنت يف كسط مغلق، مثاؿ ذلك: Intranetكنظاـ اإلنًتانت  Internetهبب عدـ اػبلط بُت اإلنًتنت  -7
 شبكة للربط بُت فركعها اؼبختلفة، باستخداـ تقنية تصميم صفحات اإلنًتنت، حيث يتم كضع لوائح العمل بالشركة أك أسعار بيع منتجاهتا أكاؼبنشأة اليت تقيم 

طبلع على ا اإلالتطبيقات اػباصة هبا، لكي يستفيد منها موظفو البيع أك أم بيانات أخرل تريد اؼبنشأة إطبلع موظافيها عليها، كال يبكن ألم شخص خارجه
 .2، ص3102نة تلك الصفحات. أنظر يف ذلك: د.صبيل عبد الباقي الصغَت، اإلنًتنت كالقانوف اعبنائي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، س

كاإلنًتنت لغة، ىي كلمة ، ع الرقمي"العنكبوتية" أك "الطريق السري ةأك "الشبك العاؼبية" ختلفت التسميات اليت أطلقت على اإلنًتنت، مابُت "الشبكةإلقد ك 
ي اختصار لكلمة ػػػى( ك Netتعٍت دكيل، ك )( ك Internationalىي اختصار كلمة )( ك Interكـبتصرة من مقطعُت ) ىي كلمة إقبليزيةجديدة ، ك 

(Network ك)لليت تعٍت اا( شبكة. كجبمع الكلمتُت أمInter Networkفإف اؼبعٌت ، ) كيبكن تعريف اإلنًتنت بأهنا .اؼبتحصل عليو ىو الشبكة الدكلية: 
صل مستخدموىا عبارة عن كسيط ناقل للمعلومات بُت أجهزة الكمبيوتر اؼبتصلة بو، بواسطة أنظمة ربكم يف البيانات ك بركتوكوالت ك عناكين خاصة، حيث يت"

وؿ اإلشارات، الذم يقـو بتحويل اإلشارات الرقمية كنقل الرسالة بُت اؼبرسل كاؼبستقبل مركرا عن طريق جهاز اغباسب اآليل الشخصي بواسطة اػبط اؽباتفي، كؿب
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خبلؿ الفضاء اإللكًتكين عن طريق استخداـ أجهزة الكمبيوتر ك شبكة  نشاط غَت قانوين كغَت الئق يتم من"
،كما تعرؼ بأهنا: "صبيع اعبرائم اليت قد ترتكب يف أك من خبلؿ نظاـ كمبيوتر متصل بشبكة 1"اإلتصاالت

كيقصد هبا كذلك : "ؾبموعة من اعبرائم اؼبرتكبة من قبل ؾبرمُت يستخدموف أنظمة الكمبيوتر ،2اإلنًتنت"
، أك 3بكات يف جرائمهم كذلك إماا لتطوير أك تسهيل اعبرائم اليت كانت موجودة قبل ظهور اإلنًتنت"كالش

، إال أف ىذه اػباصية 4ىي:" ؾبموعة من األنشطة اؼبخالفة للقانوف كاؼبرتبطة بتكنولوجيا اإلتصاؿ اغبديثة"
ة، استدعت كالتكنولوجيا اغبديث األخَتة للجرائم اإللكًتكنية اليت تنطوم على استخداـ الوسائط الرقمية

 .5اإلستعانة دبجرمي اؼبعلوماتية يف الكثَت من األحياف
وع من الشمولية اؼبطلوبة، تتسم يف بعض اغباالت بن غَت أف بعض الفقهاء يركف أف ىذه التعريفات

ية ألنو يوجد يف اعبريبة نصبغ عليها كصف اعبريبة اإللكًتكن اإلنًتنتجرد اشًتاؾ اغباسب اآليل أك فليس دب
تشتمل على أنشطة إجرامية تقليدية  أفأم يبكن  األجهزة التقنيةك  بعض اعبرائم اليت تستهدؼ الكيانات اؼبادية

عتداء فيها يقع على ماؿ مادم تلك اعبرائم زبضع للنصوص التقليدية ألف اإلك  التزكير،ك الغش ك  مثل: السرقة
ىناؾ من التعريفات من كضعت حدكدا  فا أ ، كمااتمعطيك  ليس على كيانات منطقية من برامجك  منقوؿ،

للمراحل ك ىذا التمييز غَت دقيق، بل ـبالف للمفاىيم التقنية، أفا  ، إالا اإلنًتنتك  فاصلة بُت جرائم الكمبيوتر
، فهناؾ مفهـو عاـ اإلتصاؿك  ةبوسر كسائل تقنية اؼبعلومات يف الدمج بُت كسائل اغبل إليها تطوا اليت توصا 

 التخزينك  اؼبعاعبةك  اؼبعنوية اؼبتصلة بعمليات اإلدخاؿك  الكمبيوتر حيث يستوعب كافة اؼبكونات اؼباديةلنظاـ 
 .6ىي تكاملية النظاـك  من فكرة كاحدةينطلق  اإلنًتنتارتباط الكمبيوتر بك  ا هبعل الشبكاتالتبادؿ، فبا ك 

 ىي:ك  ىامةعتبارات إعبريبة اإللكًتكنية اتعريف  يراعي عند7البعض أفا  إالا 
 مفهـو على اؼبستول العاؼبي.ك  أف يكوف ىذا التعريف مقبوؿ .6

                                                                                                                            

الرياض،  نًتنت، حبث مقدـ عبامعة نايف العربية للعلـو األمنية،منية الستخداـ الشباب لئلأنظر يف ذلك: د. علي بن عبد اهلل العسَتم، اآلثار األ باػبادـ". 
 .00، ص 8220سنة  السعودية،

1
- Solange Ghernaouti – Hélie, Comment lutter contre la cybercriminalité ? Mai 2010, disponible à l’adresse 

suivante : www.pourlascience.fr 
2
 -Erwan Coatnoan De Kerdu, la cybercriminalité pour les entreprises, le 07/03/2014, disponible à l’adresse 

suivante : www.dynamique-mag.com. 
3
- Nathalie Bismuth, les perspectives pénales de la loppsi 2 en matiére de cybercriminalité, le 10/02/2010, 

disponible à l’adresse suivante : www.e-juristes.org. 
4
- Daguet Julie et Foubert Charlotte, qu’est-ce que la cybercriminalité ?, le 18/03/2014, disponible à l’adresse 

suivante :www.causes-cybercriminalité-over-blog.com 
5
- Voir : Gilbert Kallenborn, La cybercriminalité, main dans la main avec le crime organisé, le 16/01/2014, 

disponible à l’adresse suivante : www.01net.com. 
 .33، اؼبرجع السابق، ص أ. عائشة بن قارة -  6
 .38، ص8222بدكف طبعة، سنة لبناف، د. نائلة عادؿ ؿبمد فريد، جرائم اغباسب اآليل االقتصادية، منشورات اغبليب اغبقوقية،  -7

http://www.01net.com/
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 .تاإلتصاالك  اؼبتبلحق لتكنولوجيا اؼبعلوماتك  يراعى يف كضع التعريف التطور السريع أف .0

 .1أف وبدد التعريف الدكر الذم يقـو بو جهاز الكمبيوتر إلسباـ النشاط اإلجرامي .4
 

 للجريمة اإللكترونية.ت التشريعية الثاني: التعريفا البند
تطرقت إىل اػببلؼ كًتكنية، لمم اؼبتحدة بشأف اعبرائم اإلمدكنة األأف إىل البد من اإلشارة بداية 

الواقع بُت اػبرباء حوؿ ماىية تعريف اعبرائم اإللكًتكنية، ك حىت العناصر اؼبكونة ؽبا، ك لعل ذلك يفسر عدـ 
ذه اؼبصطلحات، ك إف اتفقوا ضمنا على كجود ظاىرة تتزايد التوصل حىت اآلف لتعريف متفق عليو دكليا ؽب

 . 2دبعدالت عاؼبية لتلك اعبرائم
حيث 3تعريفا للجرائم اإللكًتكنية معاقبة اجملرمُتك  قد تبٌت مؤسبر األمم اؼبتحدة العاشر ؼبنع اعبريبةك 
 بواسطة نظاـ حاسويب أك شبكة حاسوبية أك داخل نظاـ حاسوب، ارتكاهبايبكن "أية جريبة  :عرفها بأهنا

 يف بيئة إلكًتكنية". ارتكاهباتشمل تلك اعبريبة من الناحية اؼببدئية صبيع اعبرائم اليت يبكن ك 
قرب للصواب، ألنو حاكؿ اإلحاطة جبميع األشكاؿ اإلجرامية للجريبة يبدك أف ىذا التعريف ىو األك 

 الربامجك  على اؼبعطيات اؼبعلومايت أك داخل ىذا النظاـ اليت قد تقع بواسطة النظاـ اإللكًتكنية، سواء تلك
فهذا التعريف مل يركز اؼبمكن أف تقع يف بيئة إلكًتكنية، اؼبعلومات، كما مشل التعريف صبيع اعبرائم اليت من ك 

على الغاية أك النتيجة اليت  رتكاب اعبريبة، أكإال على كسيلة ك  ال على مقدرتو التقنية،ك  ،على فاعل اعبريبة
نو أ عن الطابع التقٍت أك اؼبميز الذم تنطوم ربتو أبرز صورىا، كما و يعربا ا اعبريبة اإللكًتكنية، كما أنا ؽبى عتس

 .4يتيح إمكانية التعامل مع التطورات التقنية اؼبستقبلية
0226أفا اإلتفاقية األكركبية بشأف اعبرائم اإللكًتكنية اليت عقدت يف بودابست سنة يتبُتكما 

تعترب  5
 تعترب أفا مصطلح اعبرائم اإللكًتكنية يتناكؿ النشاطات غَت القانونية أك غَت اؼبشركعة اؼبرتبطة بأجهزة 

                                         
 .75فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص  خالدد.  -1
 .82ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم ، اؼبرجع السابق، ص . د -2

أ.هنبل عبد ، انظر يف ذلك: 8222أفريل سنة  01-02معاقبة اجملرمُت الذم عقد يف فينا يف الفًتة اؼبمتدة من ك  مؤسبر األمم اؼبتحدة العاشر ؼبنع اعبريبة -3
 .22القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص

 .50نفس اؼبرجع، ص  -4
باإلضافة إىل الدكؿ  ،دكلة أكركبية 32يف بودابست )اجملر(، من قبل  83/00/8220يف  ودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنيةمت التوقيع على اتفاقية ب -5

 يكية.الياباف، جنوب إفريقيا كالواليات اؼبتحدة األمر األربعة من غَت األعضاء يف اجمللس األكركيب كىي كندا، 

Voir : le droit d’internet, le 03/11/2011, disponible à l’adresse suivante : www.ladocumentationfrancaise.fr. 
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ائم ضد سبلمة اؼبعلومات ع : اعبر الكمبيوتر باستخداـ شبكة اإلنًتنت، كقد صنفت ىذه اعبرائم إىل أربعة أنوا 
كخصوصيتها، اعبرائم ذات الصلة بالكمبيوتر، اعبرائم اؼبتعلقة دبحتول الكمبيوتر، اعبرائم اليت تتعلق بالعبلمات 

 التجارية كاؼبلكية الفكرية.
رغم أف األصل كما ىو  ىناؾ جانبا من التشريعات اليت أشارت إىل تعريف اعبريبة اإللكًتكنية، أفا  إالا 

عليو أفا اؼبشرع ال يعرؼ اعبريبة ألفا ذلك ليس من اختصاصو بل من اختصاص الفقو كالقضاء، غَت  متعارؼ
، 1أنو قد هبد نفسو مضطرا لذلك إماا لتحديد أركاف اعبريبة أك ربديد السلوؾ اإلجرامي اؼبستحدث للجريبة

 األمريكي.انوف السعودم، القانوف الق القانوف اعبزائرم، نذكر:كمن بُت ىذه القوانُت 
 أوال: القانون الجزائري.

السالف ذكره الذم يتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم  (20-25)بالرجوع إىل القانوف رقم 
اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها، فقد عرافها بأهنا:"جرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية 

ة ريق منظومة معلوماتيللمعطيات احملددة يف قانوف العقوبات كأم جريبة أخرل ترتكب أك يسهل ارتكاهبا عن ط
 .2تصاالت اإللكًتكنية"أك نظاـ لئل

 : تعريف القانون السعودي.ثانيا
تعريف 3(63)رقمن نظاـ مكافحة اعبرائم اإللكًتكنية السعودم الصادر دبقتضى اؼبرسـو اؼبلكي تضما 

اغباسب اآليل أك الشبكة اؼبعلوماتية باؼبخالفة  استخداـاعبريبة اإللكًتكنية بأهنا:"أم فعل يرتكب متضمنا 
 .ىذا النظاـ" ألحكاـ

 ا: تعريف القانون األمريكي.ثالث
 جرائم الكمبيوتر على تعريفدبواجهة اػباص  6542( لسنة 6064نص القانوف األمريكي رقم )

أك  أك ملفات البياناتستخداـ الغَت مصرح بو ألنظمة الكمبيوتر احملمية اعبريبة اإللكًتكنية بأهنا:" اإل
تًتاكح خطورة تلك اعبريبة ما بُت جنحة من ك االستخداـ اؼبتعمد الضار ألجهزة الكمبيوتر أك ملفات البيانات،

 .4"الدرجة الثانية إىل جناية من الدرجة الثالثة

                                         

، 0طمصر، كاؼبواثيق الدكلية، دار النهضة العربية، القاىرة،  تفاقياتيف ضوء اإلك  د. رامي متويل القاضي، مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية يف التشريعات اؼبقارنة -1
 .82ص ، 8200سنة 

 السالف الذكر. 20-23من القانوف رقم  فقرة أ( 28)اؼبادة  -2

 ىػػ . 21/23/0082اؼبؤرخ يف  01الصادر باؼبرسـو اؼبلكي رقم  لسعودم( من نظاـ مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية ا20اؼبادة ) -3
 .87اؼبرجع السابق، ص د. رامي متويل القاضي، :نقبل عن  -4
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ف أف اؼبعيار اؼبناسب يف تعريكمن اؼببلحظ من خبلؿ ىذه التعريفات اؼبعطاة للجريبة اإللكًتكنية، 
اعبرائم اإللكًتكنية ىو معيار دكر نظاـ اغباسب اآليل يف ارتكاهبا، كبالرغم من ذلك فإف ىذا اؼبعيار ليس 
مطلقا يف انضباطو، لكنو األكثر قبوال، فاألدكار اليت يقـو هبا اغباسب اآليل تتمثل يف كونو إما كسيلة الرتكاب 

 .1بإمكاف نظاـ اغباسب لعب األدكار الثبلثة معاأك بيئة رقمية ؽبذه اعبرائم، ك ؽبا  ااعبريبة أك ىدف
 

 .اإلنترنتجرائم و  الثالث: التمييز بين جرائم الحاسب اآللي البند
بالرغم من أف التمييز بُت جريبة اإلنًتنت كجريبة اغباسب اآليل غَت دقيق نتيجة الدمج بُت كسائل 

 كذلك على النحو التايل:اغبوسبة كاإلتصاؿ، إال أف ىناؾ من يبيز بُت ىاتُت اعبريبتُت 
 أوال: أوجو التشابو.

ثار الوخيمة، فهما من ذات صنف ذات اآل اغباسب اآليل من اعبرائم اػبطَتةجريبة ك  اإلنًتنتتعد جريبة  -
ىل مستول منظمة أك ىيئة أك  إقد تتعدل نتائج أم منهما اؼبستول الشخصي لفرد ك  اعبرائم التقنية اغبديثة،

، فهذه اؽبجمات اإللكًتكنية ؽبا عواقب كخيمة حيث تكلف يف اؼبتوسط 2قتصادم أك سياسيإكياف 
اؼبتخصص يف ؾباؿ البحوث حوؿ أمن  Ponemonمليوف أكرك للشركات كفقا ؼبعهد  0.0

 .3الكمبيوتر

كىو ذك ىو ىبتلف بذلك عن اجملـر التقليدم ك  ظبات عاليةك  اجملـر اؼبعلومايت يف كبل منهما يتمتع بصفات -
 أك اغباسوب. اإلنًتنتمعرفة متقدمة باألنظمة اؼبشغلة لكليهما، سواء ك  علمك  دراية

ائي ز تباع ذات طرؽ اإلثبات اعباك  شاؼتكاآليل يف صعوبة اإل جرائم اغباسب ك  اإلنًتنتكما تشًتؾ جرائم  -
 لضبط الفاعل.

 . 4يف ارتكاهبما اآليلعلى اغباسب ف كبل من اعبريبتُت تعتمدا -
 
 
 

                                         
 .80، ص 8222أ. ظبَت برداؿ، جرائم نظاـ اغباسب اآليل، مذكرة ماجستَت، معهد اغبقوؽ،اؼبركز اعبامعي مصطفى اسطمبويل، معسكر، سنة  -1
 .073د. طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق، ص  -2

3
- Christine Lejoux, la cybercriminalité, un business à 1000 milliards, le 01/07/2011, disponible à l’adresse 

suivante : www.latribune.fr. 
 .073د.طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق، ص -4
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 ثانيا : أوجو اإلختالف.

6522تارىبيا أرجع الفقو اعبنائي ظهور جرائم اغباسب اآليل إىل عاـ  -
فَتجعها إىل  اإلنًتنتا جرائم أما  ،1

6544العاـ الذم أفاؽ فيو العامل على دكدة موريس سنة 
عديل التشريع الفيدرايل  كانت سببا يف تيتالك  ،2

، مثل توظيف اإلنًتنترتباط بشبكة ب يبكن أف تتم دكف اغباجة إىل اإلجريبة اغباس أفا األمريكي، كما 
فشرطها  اإلنًتنتا جريبة أما ، تدمَتىاك  اؼبعلوماتسرقة التزييف أك ك  هتا يف جرائم التزكيراملحقك  اغباسبات

 إلسباـ أركاهنا. اإلنًتنتبمتصل األساسي كجود حاسب آيل 

عن ؾبـر اغباسب اآليل يف كونو ؾبرما ال يتمتع دبؤىبلت علمية أك زبصصية ذات  اإلنًتنت ىبتلف ؾبـر -
وبكمو  إلنًتنتاكما أفا سا ؽبا،  دكف حاجة ألف يكوف دار  اإلنًتنتإمبا ىو يبلك تقنية ك  طابع أكاديبي،

ىو هبمع يف عبلقة كاحدة مباشرة بُت معاعبة ك  جديد من فركع القانوف الذم يعترب فرع اإلنًتنتقانوف 
 .3اإلتصاؿبُت خدمات ك  اؼبعلوماتيةك  البيانات

 

                                         

كمواد اقتصرت اؼبعاعبة على مقاالت م الكمبيوتر، ك ، ظهرت أكاؿ معاعبات ؼبا يسمى جرائ0691إىل غاية  0691منذ شيوع إستخداـ الكمبيوتر يف سنة  -1
اغبواسيب الشخصية يف  صحفية كتدمَت أنظمة الكمبيوتر كالتجسس اؼبعلومايت كاإلستخداـ الغَت اؼبشركع للبيانات اؼبخزنة يف نظم الكمبيوتر، كمع تزايد استخداـ

 اىتمت جبرائم الكمبيوتر، كبدأ اغبديث عنها بوصفها ظاىرة إجرامية. منتصف السبعينات ظهرت العديد من الدراسات اؼبسحية كالقانونية اليت
 طفا على السطح مفهـو جديد عبرائم الكمبيوتر إرتبط بعمليات اقتحاـ نظم الكمبيوتر عن بعد كأنشطة نشر ك زراعة الفَتكسات اإللكًتكنية، 0691كيف عاـ 

بلح )اؽباكرز( اؼبعرب عن مقتحمي النظم، فجرائم اإلنًتنت ظهرت يف حقل جرائم التقنية العالية يف اليت تقـو بعمليات لتدمَت اؼبلفات أك الربامج، كشاع إصط
 هناية الثمانينات، ك كاف ذلك من خبلؿ جريبة )دكدة موريس(، كظهر اجملـر اؼبعلومايت اؼبتفوؽ اؼبدفوع بأغراض جرمية خطَتة.

نية ككاف ذلك بفعل ما أحدثتو شبكة اإلنًتنت من تسهيل لعمليات دخوؿ األنظمة كاقتحاـ شبكة تناميا ىائبل يف حقل اعبرائم التق 0661كما شهدت سنة 
ظهرت ىجمات كمن بينها: قضية اعبحيم العاؼبي اليت تعامل معها مكتب التحقيقات الفيدرايل، حيث سبكنت ىذه اجملموعة من  0669اؼبعلومات، ففي عاـ 

ريكي، ككذلك فَتكس ميلسا، كىو فَتكس شرس أطلق من قبل مربمج كمبيوتر اهتم باخًتاؽ إتصاالت عامة، كحادثة اخًتاؽ موقع البيت األبيض ك اعبيش األم
يوما من فصلو من ذات الشركة، ناىيك عن جرائم أخرل شهدهتا ىذه اؼبرحلة.  31شركة "أكميغا" حيث سبكن مصمم كمربمج من إطبلؽ قنبلة إلكًتكنية بعد 

على اؼبوقع:  4، بدكف تاريخ، صجرائم اإلنًتنت من منظور شرعي كقانوين، أ. عبد اهلل منشاكم، 44ح مراد، اؼبرجع السابق، صأنظر يف ذلك: عبد الفتا 
www.minchaui.com على اؼبوقع:  4ديل، الفراغ التشريعي يف ؾباؿ مكافحة اعبرائم اإللكًتكنية، بدكف تاريخ، صا، د.ؿبمود صاٌف الع

www.echouroukonline.com 
هنيار يف إالذم سبب ألجهزة اغباسب اآليل ك  (،Wormعرب شبكة اإلنًتنت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية برنامج يعرؼ بالدكدة ) 0322أطلق يف عاـ -2

كهتدؼ ىذه الربامج إىل العمل على تقليل خفض كفاءة الشبكة أك إىل التخريب الفعلي  الطبية،منشآت األحباث ك  اؼبعدات العسكريةك  توجيو اعبامعاتك  قيادة
 أم حيز فبكن من سعة الشبكة. بإشغاؿذلك ك  نظم التشغيل،ك  كالربامج للملفات

رنيل بوالية نيويورؾ، تعمد بث و ىو طالب يف قسم علـو الكمبيوتر جبامعة كك  (Robert Morrisكقد أطلقت دكدة اإلنًتنت عن طريق طالب أمريكي يدعى )
يف  اؼبنتشرةلكنو تسبب يف تدمَت اآلالؼ من شبكات اغباسب اآليل ك  الكمبيوتر، شبكاتكسائل األماف يف  عدـ مبلءمة يثبتبرامج دكرة اإلنًتنت، لكي 
 اؿيحتنًتنت. كقد أدين )موريس( بانتهاؾ قانوف اإلخسائر مالية كبَتة يف مواجهة دكدة اإلك إعاقة طريق كمسلك الشبكات  إىلالواليات اؼبتحدة، باإلضافة 

( دكالر، 025222غرامة قدرىا )ك  ( ساعة يف اػبدمة االجتماعية،022العمل )بستخداـ الكمبيوتر، كحكم عليو باغببس ؼبدة ثبلث سنوات، ك إإساءة ك 
 عماف، ،التوزيعك  اإلنًتنت )اعبريبة اؼبعلوماتية(، دار الثقافة للنشرك  سوبباإلضافة إىل تكاليف اؼبراقبة.أنظر يف ذلكأ. ؿبمد أمُت أضبد الشوابكة، جرائم اغبا

 .802ص ،833، ص 8220بدكف طبعة، سنة  األردف،
 . لئلشارة ىناؾ بعض الفقو يقركف بوجود فرع جديد من فركع القانوف يسمى قانوف اإلنًتنت، أنظر :070. طارؽ إبراىيم الدسوقي ، اؼبرجع السابق، ص د-3

Vincent Fauchoux et Pierre Deprez, Le droit de l’internet : Lois, contrats et usages, Litec,, France, 2009, P4. 

http://www.echourouk/
http://www.echourouk/
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 .يةثاني: خصائص الجريمة اإللكترونال الفرع         
عليها ؾبموعة من  ى، أضفاإلنًتنتشبكة ك  اغباسب اآليلرتباط اعبريبة اإللكًتكنية جبهاز إ إفا 
فهي جرائم ذات خصائص متفردة خاصة هبا ال تتوافر يف أم من اعبرائم التقليدية يف  ،السماتك  اػبصائص

فهذا النوع من اعبرائم نتيجة حتمية لكل تطور علمي أك تقٍت، ك يستمد نشاطو من  ،1أسلوهبا كطريقة ارتكاهبا
 برز خصائصها ما يلي:ألعل من ك  . 2لة للحاسب اآليلالقدرات اؽبائ

 أوال: طابع التقنية.
ىذه اعبريبة بواسطة أجهزة اغباسب اآليل،  ارتكاب، تتمثل يف خباصية فبيزةتتسم اعبريبة اإللكًتكنية 

كإف كاف ىناؾ إرتباط بُت اغباسب اآليل كشبكة  ،اإلنًتنتعرب شبكة غَت أف ىناؾ من اعبرائم اليت ترتكب 
ئم العادية، كىذا اإلرتباط اباؼبقارنة مع اعبر  معينة اإلنًتنت أثناء ارتكاب اعبريبة،كىذا ما هبعلها تتميز خبصائص

كجرائم اإلنًتنت جعل من ىذه اعبرائم تتخذ شكبل جديدا كلعل أىم ما يبيزىا  الوثيق بُت جرائم اغباسب اآليل
قد أضرا  3، حيث أفا ما كشف عنو "إدكارد سنودف"عوبة اكتشافها كضخامة اػبسائر اؼبًتتبة عنهاىو ص

الذين شعركا  اليت أحرجت من قبل مستخدمي اإلنًتنت ، ميكركسوفتغوغل :بسمعة الشركات العمبلقة مثل
 .4بعدـ الثقة

 ثانيا: إزدواجية محل الجريمة.
غَت أخرل ك  من طبيعة كاحدة، فهو يتكوف من عناصر مادية ليس ذاتوالنظاـ اؼبعلومايت  نظرا ألفا 

 يكوف موضوع اعبريبة ذك طبيعتُت ـبتلفتُت أحدنبا يتمثل يف اعبانب اؼبادم، مادية، دبا يسمح بإمكانية أف
ذلك ليس على مكونات النظاـ ذاتو، بل يشمل ظهور احملل الواحد دبظهرين ك  اآلخر يف اعبانب غَت اؼبادم،ك 

موجودة يف  أك انتقاؿما ىو اغباؿ بالنسبة للمعلومات، فقد تكوف يف حالة ك  اآلخر غَت مادمك  مأحدنبا ماد
بتخزينها  ك اؼبعلومات ؾبسدة يف صورة ماديةأك تكوف تل أم أهنا يف حالة غَت ماديةذاكرة النظاـ اؼبعلومايت، 

 .5على دعامة إلكًتكنية

                                         

 .48، ص 2006منَت ؿبمد اعبنبيهي ك أ. فبدكح ؿبمد اعبنبيهي، تزكير التوقيع اإللكًتكين، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة . أ -1
 . 05، ص 2005أمَت فرج يوسف، اعبرائم اؼبعلوماتية على شبكة اإلنًتنت، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة  .أ -2
غاية من عميل موظف لدل ككالة اؼبخابرات اؼبركزية، كقد قاـ بتسريب مواد مصنفة على أهنا سرية للكاف متعاقد تقٍت ك إدكارد جوزيف سنودف ىو أمريكي، ك  -3

كسرقة  التجسسككالة األمن القومي منها  برنامج التجسس بريسم إىل صحيفة الغاردياف كصحيفة الواشنطن بوست، حيث كجو لو القضاء األمريكي رظبيا هتمة 
 www.wikipedia.orgأنظر اؼبوقع اإللكًتكين:ف إذف.دك  ل معلومات تتعلق بالدفاع الوطٍتنػقفبتلكات حكومية ك 

4
- Camille Studer, Les géants du Web et la cybercriminalité, le 30/06/2014, disponible à l’adresse suivante : 

www.infoguerre.fr. 
 .167طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق، ص د.  -5
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زبضع ألكثر من نص قانوين، كفقا ؼبا إذا كانت يف  أفاؼبعلومات بطبيعتها غَت اؼبادية، يبكن  كما أفا 
يف الشكل األخَت يوجد ؽبا أكثر من نص قانوين يبكن أف زبضع لو، مثاؿ ذلك ك  شكل مادم أك غَت مادم،

 .1كصاؼ القانونية على ذات احمللفبا يثَت مشكلة تعدد األ ف أديبعتبارىا مصنا إ
 .ل نظام المعالجة اآللية للمعطياتلمراحل تشغيثالثا: موضوع الجريمة اإللكترونية بالنسبة 

اعبريبة اإللكًتكنية أثناء أية مرحلة من اؼبراحل األساسية لتشغيل نظاـ  ارتكاببالرغم من إمكانية 
اإلخراج(، فإف لكل مرحلة منها نوعية خاصة من اعبرائم ال يبكن -اؼبعاعبة-اؼبعاعبة اآللية للمعطيات )اإلدخاؿ

 اتفاقية أفا  ، إالا 2بالنسبة ؼبراحل التشغيل األمثل لذلك يعتربيف كقت ؿبدد  رتكاهبا إالا إ -هابالنظر إىل طبيعت–
 مراحل ؿبددة تشمل اعبريبة اإللكًتكنية بشكل هبمع ـبتلف صور اإلعتداء على اؼبعلومات يف هابودابست صبعت

اإللكًتكنية تبدأ بالولوج غَت القانوين ىي متعلقة بالبيانات اؼبوجودة على اغباسب اآليل، فهي ربدد أف اعبريبة ك 
تقرر اؼبذكرة التفسَتية أف اؽبدؼ من ك  بأم غرض كاف ،ك  سواء كاف على اغباسب اآليل أك على جزء منو

من  سبلمة البيانات اؼبخزنة على اغباسب اآليل للحدا ك  ربديد أركاف اعبريبة اإللكًتكنية ىو ضباية أمن كسرية
 مشاكلو.ك  عتداءتكاليف إصبلح ىذا اإل

مات أك ة إرساؿ معلو عًتاض الغَت قانوين لربامج اغباسب اآليل بنيا اإل أفا  إتفاقية بودابستقد قررت ك 
قد ك  حرية يف نقل البيانات،كضباية حرية التواصل بُت ـبتلف أجهزة اغباسب اآليل،زبريبها ىو مضموف ضباية لل

حددت فكرة نقل ك لى بيانات بطريقة غَت قانونية،عًتاض غَت القانوين يتم باغبصوؿ عاإل حددت اؼبذكرة أفا 
ليس البيانات ك  البيانات الغَت معلنة موضحة أف فكرة عدـ العبلنية تعود على األسلوب اؼبتبع يف نقل البيانات

اإلتبلؼ، ك  الطمسك  سبلمة البيانات اؼبخزنة على اغباسب اآليل باحملواإلعتداء على نفسها، كما تعرضت إىل 
 .3بيانات خاطئة أك برامج مضادة للربامج اؼبوجودة على اغباسب اآليل كالفَتكسات مثبلسواء بإدخاؿ 
 اإللكترونية جريمة عابرة للحدود. رابعا: الجريمة

اؼبكاف، ك  اجملتمع اؼبعلومايت ال يعًتؼ باغبدكد اعبغرافية، فهو ؾبتمع منفتح عرب شبكات زبًتؽ الزماف
 م يعد ىناؾ حدكد مرئية أك ملموسة تقف أماـ نقل اؼبعلومات ػفبعد ظهور شبكات اؼبعلومات ل

                                         

 .071، اؼبرجع السابق، صةد.طارؽ إبراىيم الدسوقي عطي -1
 .623نفس اؼبرجع، ص  -2

 .82، ص8208بدكف طبعة، سنة  مصر، رائم اؼبعلوماتية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية،اعبأ. ناير نبيل عمر ، اغبماية اعبنائية للمحل اإللكًتكين يف  -3
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عرب الدكؿ اؼبختلفة، فالسهولة يف حركة اؼبعلومات عرب أنظمة التقنية اغبديثة جعل باإلمكاف ارتكاب جريبة عن 
فهي جريبة كطنية عندما ، 1طريق حاسوب موجود يف دكلة معينة، بينما يتحقق الفعل اإلجرامي يف دكلة أخرل

عندما تتعلق بالقانوف الدكيل، أم عندما يكوف  2تكوف جريبة دكلية ك  ع كاملة يف نطاؽ إقليم دكلة معينة،تق
قد تكوف جريبة ذات بعد دكيل، إذا اتفق اجملتمع الدكيل دبقتضى إتفاقية دكلية بأف ك  أحد أطرافها شخصا دكليا،

ة داخل دكلة معينة، إال أهنا سبتد خارج إقليم جريبة معينة تشكل عدكانا على كل دكلة، أك عندما ترتكب اعبريب
 .3اإلنًتنتتلك الدكلة مثل جريبة تركيج اؼبخدرات عرب 

الكبَت يف  التوساعكما أف عاؼبية اعبريبة اإللكًتكنية تظهر بصفة خاصة يف ؾباؿ البنوؾ، حيث أدل 
 عبرائم اإلحتياؿ اؼبعلومايت بصفة اؼبعلومات الدكلية إىل إعطاء بعد دكيل اتإجراء اؼبعامبلت البنكية عرب شبك

اآللية إىل مضاعفة اؼبعامبلت اؼبالية الدكلية اليت تتم  باغباسبات تاإلتصاالل ربط كسائل خاصة، حيث أدا 
ا ، أما لؤلمواؿ كالتبادؿ اإللكًتكين للمعلوماتبصفة خاصة من خبلؿ التحويل اإللكًتكين ك  بوسائل إلكًتكنية،

يف دكلة ما، مث يتم  يبكن أف يتما  4لومايت، فإعداد أحد الربامج اػببيثة )الفَتكسات( فيما يتعلق باإلتبلؼ اؼبع

                                         

اغبقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، ؿبمد علي ؿبمد عبيد احملواث اغبمودم، دكر مأمور الضبط القضائي يف مواجهة جرائم اؼبعلومات، مذكرة ماجستَت، كلية  د. -1
 .803، ص 8223سنة 

كترتكب أفعاال غَت مشركعة تصنف على أهنا  اؼبؤسسات ذات الطابع الدكيلك  الدكلية ىي تلك اعبريبة اليت يكوف أحد أطرافها شخصا دكليا كالدكلة اعبريبة -2
 ،8220دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة تخداـ اإلنًتنت، سإؿبمد أبو بكر بن يونس، اعبرائم الناشئة عن عمر أنظر يف ذلك: د..جرائم 

، تكوف ىذه إرادة إجرامية يًتتب عليو اؼبساس دبصلحة دكلية طريق عن د باسم الدكلة أك برضاء منهايصدر عن فر  ا: "كل سلوؾ كما تعراؼ بأهن  .032ص
: د. ؿبمود صاٌف العاديل، اعبريبة الدكلية )دراسة مقارنة(، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف مشمولة حبماية القانوف الدكيل ". انظر يف ذلك األخَتة

 .73، ص8223طبعة، سنة 
سنة ، 0األحكاـ اإلجرائية(، منشورات اغبليب اغبقوقية، سوريا، طك  نًتنت )األحكاـ اؼبوضوعيةحتياؿ عرب اإلاإل جريبةؤكؼ اػبن، ر د. ؿبمد طارؽ عبد ال -3

 .30، ص 8200
كيعتقد خرباء أكركبيوف إنتشار فَتكسات أكثر عدكانية فبا يؤدم إىل زيادة  م إلصابة برامج أخرل، ينسخ من نفسو،امج كمبيوتر صما نالفَتكسات ىي بر  -4

 نظر يف ذلك:أ. اعبماعات اإلجرامية كتطوير أساليبها

Jean pierre Stroobants, cybercriminalité : la commission européenne multiplie les actions , le 10/02/2014, 

disponible à l’adresse suivante : www.lemonde.fr. 
طة أف حد خرباء الفَتكسات بأهنا نوع من الربامج اليت تؤثر يف الربامج األخرل، حبيث تعدؿ يف تلك الربامج لتصبح نسخة منها، كىذا يعٍت ببساأفها قد عرا ك   

ظر يف ذلك: أ. ؿبمد عبد اهلل منشاكم ، جرائم اإلنًتنت يف اجملتمع السعودم ، أنآخر حبيث يتكاثر بأعداد كبَتة. ينسخ نفسو من حاسب آيل إىل  الفَتكس
 http :// Minchaoui.comالتايل : عبدكف تاريخ، حبث منشور على اؼبوق

 :يتميز فَتكس اغباسب بعدة خصائص أنبها ك   
عند ربميل الربنامج ينتقل الفَتكس من جهاز إىل آخر بسرعة ك  يتم تسجيلو أك زرعو على األقراص أك األسطوانات اػباصة باغباسبالعدكل: فهو برنامج  . أ

 ينسخ نفسو بسرعة غَت عادية.ك  ينتشر داخل الذاكرةك  فائقة،

دـ اعبهاز كالتمويو عليو كالدخوؿ يف ملفات ـبفية أك رتباط بالربامج األخرل كالتخفي من مستخاإلختفاء: فَتكس اغباسب ىو برنامج يتميز بقدرة اإل . ب
 نشاطو التدمَتم.ك  يظل يف ىذا اؼبكاف حىت توقيت أك إشارة معينة، فيقـو بتشغيل نفسوك  موضع الذاكرة،

 نويا بسبب األضرار اليت تسببها.الشركات التجارية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية على سبيل اؼبثاؿ ما قيمتو بليوف دكالر سحبيث تكباد ىي مكلفة ماديا:  . ت
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، خاصة مع سبيز اجملرمُت يف ىذه النوعية من 1يرسل إىل دكؿ متفرقة من العاملك  ات عديدةنسخ ىذا الربنامج مرا 
، كما أصبحوا مصدر قلق  2كاإلتصاالت اعبرائم بأهنم أكثر تنظيما كأكثر كعيا كمهارة بتكنولوجيا اؼبعلومات

 .3كبَت للشركات كعمبلئها يف ظل انتشار اإلعتداءات على اؼبواقع التجارية
عن بعد عرب اؼبسافات، حيث ال يتواجد  ارتكاهبافاعبريبة اإللكًتكنية ىي نوع من اعبرائم اليت يتم 

دـ التواجد اؼبادم للمجـر اؼبعلومايت يف ىو ما يعٍت عك  الفاعل على مسرح اعبريبة، بل يرتكب جريبتو عن بعد،
بُت النتيجة ك  من خبلؿ جهاز حاسوب الفاعل، تما يتتباعد اؼبسافات بُت الفعل الذم  من متا ك  مكاف اعبريبة،

بالتايل ال تقف اعبريبة اإللكًتكنية عند اغبدكد اإلقليمية لدكلة معينة، بل سبتد إىل ك  عتداءأم اؼبعطيات ؿبل اإل
 .4اكتشافهايمية لدكلة أخرل فبا يزيد من صعوبة اغبدكد اإلقل

 ال على مخرجاتها.و  خامسا: عدم وجود جهة مسيطرة على مدخالتها
تتحكم فيما يعرض على  حىت ؾبموعة من اعبهات اؼبًتابطة كأ،دبعٌت ال توجد جهة مركزية موحدة

كل ما سبلكو اعبهات اليت رباكؿ فرض ك ما يريده على الشبكة، ضعك  ، بل يبكن ألم شخصاإلنًتنتشبكة 
فردبا تقـو بإغبلقو أك تدمَته بعد أف  ا قوةؽب، أف تقـو دبنع الوصوؿ إىل موقعو، أك إذا كاف اإلنًتنترقابة على 

، حيث أصبح قراصنة اإلنًتنت يعتربكف 5يبكنو بأقل جهد أف ينتقل إىل موقع آخرك  يكوف قد نشر ما يريد،

                                                                                                                            

يؤدم إىل شغل ذاكرة اعبهاز ك  التخزين، طالتدمَت: أىم أعراض اإلصابة بالفَتكس بطء تشغيل النظاـ اإللكًتكين، مث يقـو دبسح البيانات اؼبخزنة على كسائ . ث
 اعبهاز على كبو يتعذر معو التعامل مع البيانات أك اؼبعلومات يؤدم إىل شغل ذاكرةك  على كبو يتعذر معو التعامل مع البيانات اؼبخزنة على كسائل التخزين،

 إدخاؿ أخرل خاطئة.ك  يؤدم الفَتكس إىل التشويش على اؼبعلوماتك  تتوقف اإلستجابة لنظاـ التشغيلك 

نظر يف ذلك: د.ؿبمد حسُت أخدـ. اخًتاؽ كل سبل اغبماية اليت يضعها اؼبستك  التسلل إليوك  اإلخًتاؽ: يتمتع الفَتكس بقدرة فائقة على دخوؿ النظاـج. 
د. عبد الفتاح بيومي ككذلك :  ما بعدىا.ك  803، ص 8221بدكف طبعة، سنة  مصر، اإلسكندرية، ،منصور، اؼبسؤكلية اإللكًتكنية، دار اعبامعة اعبديدة

 .52، ص 0220دكف طبعة، سنة ، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، ب0حجازم، التجارة اإللكًتكنية كضبايتها القانونية، كتاب 
تتلخص كقائع ىذه ك  كانت القضية اؼبعركفة باسم مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة )اإليدز( من القضايا اليت لفتت النظر إىل البعد الدكيل للجرائم اإللكًتكنية،  -1

الربامج الذم ىدؼ يف ظاىره إىل إعطاء بعض النصائح يف قياـ أحد األشخاص بتوزيع عدد كبَت من النسخ اػباصة بأحد  0323القضية اليت حدثت عاـ 
ادة( إذ كاف يًتتب على تشغيلو تعطيل اغباسوب عن ك اػباصة دبرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة، إال أف ىذا الربنامج يف حقيقتو كاف وبتوم على فَتكس )حصاف طر 

غ مايل يرسل إىل عنواف معُت حىت يتمكن اجملٍت عليو من اغبصوؿ على مضاد العمل مث تظهر بعد ذلك عبارة على الشاشة يقـو الفاعل من خبلؽبا بطلب مبل
تقدمت اؼبملكة اؼبتحدة بطلب ك  مت إلقاء القبض على اؼبتهم )جوزيف بوب( يف أكىايو بالواليات اؼبتحدة األمريكية، 0332يف الثالث من فرباير ك  للفَتكس،

كافق القضاء األمريكي على ك  اء اإلقبليزم، حيث أف إرساؿ ىذا الربنامج قد مت من داخل اؼبملكة اؼبتحدة،ؿباكمتو أماـ القضك  للقضاء األمريكي لتسليم اؼبتهم
 .20. أنظر يف ذلك: د. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص مت توجيو إحدل عشر هتمة إبتزاز معظمها يف دكؿ ـبتلفةك  تسليم اؼبتهم

2
- Frédéric Gaudreau, Comité technique : Cybercriminalité, disponible à l’adresse suivante :  

www.francopol.org. 
3
- Damien Licata Caruso, Cybercriminalité : 72 % des sites français mal protégés contre le piratage, 

disponible à l’adresse suivante : www.leparisien.fr. 
 .11اىيم ، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، صخالد فبدكح ابر  د. -4

 .73اؼبرجع السابق، ص د. علي بن عبد اهلل العسَتم،  -5
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تيجة للخسائر اليت أصبح يكبدىا ىؤالء للشركات كاؼبؤسسات الكربل يف صبيع أكباء اإلرىابيُت اغبقيقيُت ن
 .1مقارنة بالعاـ اؼباضي %12العامل، مع زيادة يف معدؽبا بنحو 

منظمات فنية لتنظيم شؤكف الشبكة، غَت أف معظمها ذك ك  لكن ينبغي اإلشارة إىل أنو يوجد جهات
، صبعية يف أكربا اإلنًتنت، منظمة تسجيل عناكين اإلنًتنتأرقاـ ك  طابع تطوعي، كمنظمة تسجيل أظباء

، ىذه األخَتة اليت تساىم يف كضع مواصفات معايَت اإلنًتنت اإلنًتنتفريق عمل ىندسة ك  (ISCO)اإلنًتنت
 .2كتقدمي حلوؿ للمشاكل التقنية يف اإلنًتنت

 .إثبات الجريمة اإللكترونيةو  سادسا: صعوبة إكتشاف
ا، بة اإلثبات، ألف اؽباكرز من اؼبمكن أف يستعمل إظبا غَت حقيقيكًتكنية بأهنا صعلاعبريبة اإلتتصف 

من قبيل الصدفة إف مت اكتشافها فإف ذلك يكوف ك  ،اإلنًتنتأك أف يرتكب جريبتو من خبلؿ إحدل مقاىي 
 .4نية بدكف عقاب، كلذلك فإنو يف كثَت من اغباالت يذىب مرتكب اعبريبة اإللكًتك 3يف غالب األحياف

اعبريبة اإللكًتكنية ، إىل عدـ ترؾ ىذه اعبريبة  اكتشاؼكن رد األسباب اليت تقف كراء الصعوبة يف يبك 
كما أف القدرة على تدمَت أدلة ،  إىل ذلك اإلشارة تما سبقك هنا جريبة عابرة للحدكدأألم أثر خارجي ، كما 

إضافة إىل ارتكاهبا يف ، صعوبة إكتشاؼ ىذا النوع من اعبرائماإلدانة يف ثواف معدكدة يشكل عامبل إضافيا يف 
 .5بيئة افًتاضية

اإلمعاف ك  فاعبرائم اإللكًتكنية يف أكثر صورىا خفية ال يلحظها اجملٍت عليو، أك ال يدرم حىت بوقوعها
كنية اليت يف حجم السلوؾ اؼبكوف ؽبا،كإخفائو عن طرؽ التبلعب غَت اؼبرئي يف النبضات أك الذبذبات اإللكًت 

اػبربة يف ؾباؿ ك  يف الكثَت من األحواؿ حبكم توافر اؼبعرفة االبيانات عن طريقها،أمرا ليس عسَت  تسجل
 .6هاياغباسبات غالبا لدل مرتكب

كتشاؼ كقوع اعبريبة اإللكًتكنية، حبيث إيف صعوبة كىاما اجملٍت عليو يلعب دكرا رئيسيا  كما أفا 
 دـ ػػػػػػػػنتهاؾ أك سبٌت خبسائر فادحة من جراء ذلك على عئلظمتها اؼبعلوماتية لربرص أكرب اعبهات اليت تتعرض أن

                                         
1
- Combien coûte la cybercriminalité ?, le 16/06/2014, disponible à l’adresse suivante : 

 www.lemondenumerique.com. 
 .81، ص8223، سنة 0مصطفى ؿبمد موسى، التحقيق اعبنائي يف اعبرائم اإللكًتكنية، مطابع الشرطة، القاىرة ، مصر، ط  د.-2

 .01، ص 0338، سنة 0طمصر، التكنولوجيا اغبديثة، دار النهضة العربية، القاىرة، ك  د.صبيل عبد الباقي الصغَت، القانوف اعبنائي -3
4
 - La cybercriminalité plus répandue en France qu’ailleurs, le 19/02/2014,disponible à l’adresse suivante : 

 www.challenges.fr. 
 .54هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  . أ -5

. نقبل عن: أ.هنبل عبد 07، ص 0310، سنة 0ط مصر، رستم، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتية، مكتبة اآلالت اغبديثة، أسيوط، فريدد. ىشاـ  -6
 .20القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص 
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تكتفي عادة بازباذ إجراءات إدارية داخلية دكف اإلببلغ عنها ك  الكشف حىت بُت موظفيها عما تعرضت لو،
ات كالشركات ، خاصة كأف اؼبؤسس1ىز الثقة يف كفاءهتاك  مكانتهاك  للسلطات اؼبختصة ذبنبا لئلضرار بسمعتها

ككافة اإلدارات قامت بإنشاء مواقع تتعامل من خبلؽبا عرب ىذه الوسيلة التكنولوجية، على اعتبار أف اإلنًتنت 
، فهي إختصار مارسة التجارةؼبعبلكة على أهنا كسيلة لئلتصاؿ ك مصدر للمعلومات تستعمل أيضا كوسيلة 

 .2للمسافات كربح للوقت
 

 .الجريمة اإللكترونية محل الثالث: الفرع
 ر ػػػممارسة األنشطة غيػػألنو يسمح بعديدة رنت ينطوم على ـباطر ػػػاؼبتمثل يف اإلنت إف الفضاء اؼبفتوح

كبنفس  وؾ فيها كاؼبواقع اإلباحية،اؼبشركعة، كاإلنتشار السريع للفَتكس كتدفق اؼبعلومات عرب قنوات مشك
على الثورة  العمليات اإللكًتكنية كأثر مًتتب تعددتك لتجارية، األنشطة االطريقة ظبحت اإلنًتنت بتطوير 

كتلك اليت تتعلق بعمليات التحويبلت اؼبالية 3بُت تلك اليت تتصل بعمليات التجارة اإللكًتكنية ،اؼبعلوماتية

                                         

 .20عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  هنبل -1
2
- Nathalie Moreau, La formation du contrat électronique : Dispositif de protection du cyberconsommateur et 

modes alternatifs de règlement des conflits( M.A.R.C), mémoire DEA Droit des contrats, Faculté des 

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 2,France, Année universitaire 2002/2003, p05. 
مشركع األمم اؼبتحدة رغم تعلقو بالتجارة اإللكًتكنية ك ذلك بسبب تعدد اعبهات اليت أكردت ىذه التعريفات ك  ليس ىناؾ تعريف ؿبدد للتجارة اإللكًتكنية -3

كرد فيو أهنا : " النقل اإللكًتكين بُت جهازين ك  اكتفى اؼبشركع بتعريف تبادؿ اؼبعلومات اإللكًتكنية "كاليت تشمل التجارة اإللكًتكنيةك  إال أنو مل يتضمن تعريفا ؽبا،
)دراسة مقارنة(، دار  لكمبيوتر للبيانات باستخداـ نظاـ متفق عليو إلعداد اؼبعلومات." أنظر يف ذلك: د. مدحت رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنيةل

 .02، ص 8220بدكف طبعة، سنة  مصر، النهضة العربية، القاىرة،
ركات بيع كشراء السلع كاػبدمات كاؼبعلومات، كما يتيح دعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز كعرفها د . معواف مصطفى بأهنا نظاـ يتيح عرب اإلنًتنت ح

 الطلب على تلك السلع كاػبدمات كاؼبعلومات، حيث إف التجارة اإللكًتكنية تتيح عرب اإلنًتنت عمليات دعم اؼببيعات كخدمة العمبلء .
، ص 8222، سنة 0بلت اإللكًتكنية يف التشريعات الدكلية، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، مصر، ط أنظر يف ذلك : د . معواف مصطفى، اإلثبات يف اؼبعام

تاح بيومي . كما تعرؼ على أهنا : " كل معاملة ذبارية تتم عن بعد، باستعماؿ كسيلة إلكًتكنية كذلك حىت إسباـ العقد ".أنظر يف ذلك : د. عبد الف83
، 8227، سنة 0لقانوف العريب النموذجي ؼبكافحة جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، طحجازم، التجارة اإللكًتكنية يف ا

 .21ص 
قدمت اللجنة األكركبية إقًتاحا حوؿ اعبوانب القانونية للتجارة اإللكًتكنية يف السوؽ الداخلية، كقد عرفها بعض الفقو  02/00/0332كلئلشارة فإنو يف 

 نظر يف ذلك :رنسي بأهنا : ؾبموعة من اؼبعامبلت التجارية اليت يتم الشراء فيها عن طريق كسائل اإلتصاؿ، فهي صورة مستحدثة لطلب السلع كاػبدمات. أالف
Santiago Cavanillas, Vincent Gautrais et autres, Commerce électronique, Delta, Bruxelles, 2001, p 37. 

 :اػبصائص اليت سبيزىا عن التجارة التقليدية منهامن إللكًتكنية بعدد تتميز التجارة اك 
 حبيث ال يكوف ىناؾ ؾبلس العقد باؼبعٌت التقليدم.: غياب العبلقة اؼبباشرة بُت األطراؼ  . أ

اليت تقـو بنقل التعبَت عن اإلرادة  ين كاؼبتصل بشبكة اإلتصاالت الدكليةدغباسب اآليل لدل كل من الطرفُت اؼبتعاقاىو جهاز ك  كجود الوسيط اإللكًتكين:  . ب
 اؼبواطن.ك  ين يف ذات اللحظة رغم تباعد اؼبكافدتعاقلكل من الطرفُت اؼب

منَت ؿبمد أ. الشراء أك شحن البضاعة.أنظر يف ذلك: ك  كراؽ اليت كانت تصاحب أكامر البيعد من األيي العدفذلك ألنو تنت :السرعة يف إقباز األعماؿ . ت
 .00، ص8222بدكف طبعة ، سنة  مصر، ؿبمد اعبنبيهي، الشركات اإللكًتكنية، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،اعبنبيهي، أ. فبدكح 
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ىم ما يبيز ىذه العمليات اإللكًتكنية أهنا تتم يف شبكة أك  2ما يطلق عليو باغبكومة اإللكًتكنيةك  ،1اإللكًتكنية 
تظهر اآلثار السلبية للثورة  تمع ذلك فقد بدأك  هتا التكنولوجية العاليةابذلك فإهنا تستفيد من تقنيك  اإلنًتنت

يف  تتم اعبريبةرتكاب إاليت تتميز بطبيعة خاصة، فمعظم حاالت ك  3التكنولوجية، متمثلة يف اعبريبة اإللكًتكنية
اغبصوؿ على  اؼبعاعبة اإللكًتكنية للبيانات كذلك بتجميع كذبهيز البيانات إلدخاؽبا إىل اغباسب بغرض ؾباؿ

ىي عمليات كثيقة ك  ،كالطباعة سًتجاعاإلك  التخزينك  احملوك  التعديلك  معلومات مع توفَت إمكانيات التصحيح
 الصلة بارتكاب اعبرائم كالتزكير أك النسخ مثبل.

يكوف يف ىذه اغبالة قد كقع على ك  الذم يقع على الدعامة عتداءاإلمن التمييز بُت  البدا غَت أنو 
مبوذجها مع ىذا  تطابقيفبا يصلح تكييفو حسب النشاط اإلجرامي بإحدل جرائم األمواؿ اليت  ،شيء مادم

وم، ىذا بُت اإلعتداء على اؼبعلومات مستقلة عن الدعامة، حيث يكوف قد كقع على شيء معنك  النشاط
ال حىت يبكن البحث بعد ذلك يف مدل إمكانية كقوع جرائم أف تثبت لو صفة اؼباؿ أكا ك  اؼبعنوم البدا  الشيء

العاؼبية بغرض الوصوؿ ك  اإلقليميةك  أصبح من اؼبألوؼ استخداـ شبكات اؼبعلومات احملليةك ،4األمواؿ عليو
 صار التحاكر مع قواعد البياناتك  عينة،ؾباالت مك  لئلستخداـ األمثل للمعلومات اؼبتوفرة يف زبصصات

صبح العامل بذلك تًتابط فيو النظم أك  صطناعي حقيقة كاقعة،الذكاء اإلك  ػبربةاالتعامل مع نظم متقدمة ك 
عرب ىذه اؼبنظومة تسرم ك اؼبسافات، ك  تتبلشى فيو اغبواجز اعبغرافيةك  ،تاإلتصاالـبتلف شبكات ك  5اؼبعلوماتية

                                         

إلكًتكنيا من حساب  تحويبلت اؼباليةبعمليات ال عُت للقياـالصبلحية لبنك ماإلختصاص ك تعرؼ التحويبلت اؼبالية اإللكًتكنية بأهنا عبارة عن عملية منح  -1
 ،أنظر يف ذلك : د. سعد غالب التكرييت، د. بشَت عباس العبلؽ، األعماؿ اإللكًتكنية ، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، عماف .بنكي آخربنكي إىل حساب 

 .02ص ، 8228، سنة 0األردف، ط
 8228فاألمم اؼبتحدة عاـ  ،اغبكومة اإللكًتكنية اليت تؤثر عليها التجاريةك  اإلداريةك  ال يوجد تعريف ؿبدد ؼبصطلح اغبكومة اإللكًتكنية نظرا لؤلبعاد التقنية -2

منظمة التعاكف كالتنمية  كما أفا   ،كالشبكة العاؼبية العريضة إلرساؿ معلومات كخدمات اغبكومة للمواطنُت ستخداـ اإلنًتنتإ" :فت اغبكومة اإللكًتكنية بأهناعرا 
يبكن القوؿ ك  تصاالت كخصوصا اإلنًتنت للوصوؿ إىل حكومات أفضل".ؼبعلومات كاإلستخداـ تكنولوجيا ا:"إها بأهناتعرف 8223سنة  يف اجملاؿ االقتصادم

اؼبواطن لتقدمي معلومة أك خدمة ك  اغبكومة بُت تصاؿأم إفهي عبلقة اغبكومة باؼبواطن  ،أف ىناؾ ثبلثة أبعاد لنشاطات اغبكومة اإللكًتكنية يف عبلقاهتا مع الغَت
 دمة عن طريق تكنولوجيا اؼبعلوماتأك خ شركة ما لتقدمي معلومةصاؿ بُت اغبكومة ك إت، كعبلقة اغبكومة بالشركة أم  عن طريق تكنولوجيا اؼبعلومات من جهة

معلومة  ئلتصاؿ بُت موظف كدائرتو اغبكومية كاتصاؿ بُت دائرة حكومية كأخرل للحصوؿ علىذاهتا أك بأخرل ل كذلك عبلقة اغبكومة باغبكومةك  من جهة ثانية،
، اؼبرجع اإلثبات يف اؼبعامبلت اإللكًتكنية يف التشريعات الدكلية ،أنظر يف ذلك: د. معواف مصطفى .معلومة أك خدمة عن طريق تكنولوجيا اؼبعلوماتأك لتقدمي 

 .82ص  السابق،
 .81ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق، ص د. -3
 .07أماؿ قارة، اؼبرجع السابق، ص  .أ -4

بثها ك اؼبعلومات، كمعاعبتها ، كزبزينها،ك  اليت تعمل على صبع البياناتك  ؾبموعة من العناصر اؼبتداخلة كاؼبتفاعلة مع بعضها، :النظم اؼبعلوماتية بأهناتعرؼ  -5
عبارة عن  اؼبعلومات ىوماكن، كعموما فإف نظاـ ساسيُت كاألمل ىذا النظاـ على بيانات عن األشخاص األتبغرض دعم صناعة القرارات، كيشكذلك كتوزيعها 

 إقباز عمل ليتمكن منمن مت ربويلها إىل معلومات يسًتجعها اإلنساف عند اغباجة، ك  معاعبتها،ك  فرز البياناتك  تصنيفك  إجراءات منظمة، تسمح بتجميعك  آلية

 قد يتم ك  لومات اؼبسًتجعة من النظاـ،ػػػػػػػػػػػحصل عليها من اؼبعػػق اؼبعرفة اليت سيػمع، عن طريػػيد حركة اجملتػػػػة تفػاـ بأية كظيفػػػػػقرار أك القي خاذػاتأك 
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هبذا ك ،1تعديلهاك  ، اسًتجاعهالومات،زبزينها،معاعبتهامل معها بصور ـبتلفة من إدخاؿ معيتم التعاك  اؼبعلومات،
حىت أف البعض أصبح ىبشى اإلنتقاؿ إىل 2أسلوب اعبريبة اؼبستحدثةك  نوعيةك  تنعكس البيئة الرقمية على شكل

 .العصر الرقمي كإف كاف ىذا التطور نتيجة حتمية
 اليت ىي يف اغبقيقة موضوع اعبريبةك  ،كنية فإهنا تستهدؼ اؼبعلوماتلكًت ا بالنسبة حملل اعبريبة اإلأما 

أك أمواال  ا أف ذبسد أك سبثل أصوالىي إما ك  ؿبل اإلعتداء، فهي أمباط السلوؾ اإلجرامي اليت تطاؿ اؼبعلوماتك 
بحث ال ىذه الطبيعة اػباصة جعلت من الضركرةك ، 3أك أسرارا أك بيانات شخصية أك ؽبا قيمة بذاهتا كالربامج

 كصف اؼباؿ على الكياف اؼبعنوم للحاسب اآليل. انطباؽيف مدل 
 

 .ي للحاسبف المال العام على الكيان المعنو األول: الرأي المؤيد إلضفاء وص البند
األجهزة ىي ؿبل ك  اليت تتمثل يف اؼبعداتك  ،فبا الشك فيو أف اؼبكونات اؼبادية لؤلنظمة اؼبعلوماتية

من أمثلة ذلك السرقة اليت تقع على ك  العناصر،ك  ألهنا تكوف موضوعا عبريبة مكتملة األركافللحماية اعبنائية، 
سطوانات اؼبخزف عليها البيانات،كما يبكن أف يكوف ىذا اعبهاز ؿببل عبريبة النصب أك الكمبيوتر ذاتو، أك األ

 .مانة، كما قد يكوف ؿببل لئلتبلؼ العمدمجريبة خيانة األ

 
 
 

                                                                                                                            

 لػػعاصرة.أنظر يف ذلك: د. سعود كصىذا األخَت ىو الغالب يف نظم اؼبعلومات اؼبك  ، يف نظاـ اؼبعلومات يدكيا أك ميكانيكيا، أك إلكًتكنيا،اؼبعلومات اسًتجاع
، على اؼبوقع 83)جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت(، بدكف تاريخ ، ص  للتقنيةستخدامات السلبية اإلك  اهلل سعد الثبييت، اعبريبة اؼبعاصرة

 .www.aljareh.com:التايل
بلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها يف مادتو السالف الذكر اؼبتعلق بالقواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلع 20-23كما يعرفها القانوف رقم 

معطيات تنفيذا ( فقرة ب بأهنا : "أم نظاـ منفصل أك ؾبموعة من األنظمة اؼبتصلة ببعضها البعض أك اؼبرتبطة، يقـو كاحد منها أك أكثر دبعاعبة آلية لل8الثانية )
 لربنامج معُت".

 .32، ص  8202، سنة 0اعبزائر، ط، ثغرات(، دار اؽبدل، عُت مليلةك   مسعود، اغبماية اعبنائية لربامج الكمبيوتر)أساليبثَتأ. خ -1
 ،كخصائص اعبناة فيهاارتكاهبا، كيفيةمن حيث  تكن معركفة سابقا، كىي بذلك زبتلف عن اعبرائم التقليدية من اعبرائم مل  أنواعاعبريبة اؼبستحدثة: يقصد هبا -2

، ل، أنظر يف ذلك، د. ؿبمد األمُت البشر يات اغبديثة من أجل طمس معاؼبها كعدـ كشف مرتكبيها التقندبعطيات العلم اغبديث، أك  كتتم اإلستعانة فيها
 .00، ص8220سنة  السعودية،الرياض،  ،امعة نايف العربية للعلـو األمنيةحبث مقداـ عبالتحقيق يف اعبرائم اؼبستحدثة، 

. ككذلك : أ. عبد القادر درقاكم، جريبة السرقة 32، صاؼبرجع السابقيف التشريع اعبزائرم، اإلنًتنت ك  أ.نبيل صقر، جرائم الكمبيوترأنظر على التوايل :  -3
 .22، ص 8222يف عصر اؼبعلوماتية، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، اعبزائر، سنة 

http://www.aljareh.com/
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عبهاز أك الشيء نفسو ؿبل ما لبلستيبلء على اإيبة األمواؿ على مثل ىذه األجهزة، تقع جر كما أنو 
ل اعبريبة ليس ىو الكياف لكن األمر يطرح إشكاؿ عندما يكوف ؿب ،1لو قيمة ماديةأفا باعتبار  اعبريبة
 3ا الكياف اؼبعنوم.مبا إك 2اؼبادم

الربنامج عبارة عن ؾبموعة من اؼبعلومات سبت  فا أاىا، دا ينطلق ىذا الفريق من الفقهاء من فكرة مؤ 
بالتايل فإف ىذا ك  ،تشغيلها أثناءشفرات ال يبكن العلم هبا إال من خبلؿ اآللة أك ك  رموزا كأصبحت معاعبتها

الفكرة يف  ذلك أفا  ،قالب معُت كأ ذبسيدىا يف شكل يتماؼبعارؼ اليت ال ك  راألفكاالرأم يستبعد يف ؾبملو 
رض الواقع يف أم شكل من األشكاؿ أؽبا نظاـ قانوين ما مل يفصح عنها بإخراجها على ذىن صاحبها ليس 

النية فهي مستبعدة من نطاؽ التجرمي ما مل يتم  حكمتأخذ  بالتايلىي ك  بلة للحماية من طرؼ القانوفاالق
 .4ذبسيدىا 
 Michelيرجع الفضل يف إضفاء كصف اؼباؿ على اؼبعلومة إىل كل من األستاذين ك 

VivantكPierre Catala ،  فتعد اؼبعلومة طبقا لؤلستاذCatala  كاستقبلال عن دعامتها اؼبادية من قبيل
 السوؽ، سعرىي قيمة تقـو كفقا لك  لتدعيم ىذا الوصف فقد أشار بأف اؼبعلومة قابلة للحيازة،ك  اؼباؿ للحيازة

اؼبعلومة ترتبط بصاحبها عن طريق  فا أك  عن عمل من قدمها،ك  منتج بصرؼ النظر عن دعامتها اؼبادية أهناك 
أهنا تنتمي إىل مؤلفها بسبب عبلقة التبٍت اليت تربط ك  ىي عبلقة اؼبالك بالشيء الذم يبلكوك  عبلقة قانونية،

عبلكة على ذلك فإف اؼبفاىيم ك  ،5البلزمة إلضفاء كصف اؼباؿىي من شأهنا أف تؤسس اغبيازة ك  بينهما،
 .6كية ىو حق عيٍت غالبا ما يتوارل خلف الشخص صاحب اغبقمفهـو حق اؼبل أفا اغبديثة أظهرت 

ىي أف فكرة ك  :أسس رأيو على حجتُت: األكىلك  ىذا اإلذباه، Michel Vivantكيؤكد األستاذ 
ع أف أم نوع ؿبل اغبق دبكن أف ينتمي إىل قيمة معنوية ذات طابك  الشيء أك القيمة ؽبا صورة معنوية،

 القانونية.تكوف جديرة باغبماية ك  إقتصادم

                                         

 .88، ص 8200، سنة 0ط مصر، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية،د. بكرم يوسف بكرم، التفتيش عن اؼبعلومات يف كسائل التقنية اغبديثة،  -1
إخراجها، ك  شغيل اؼبركزية اليت يتم من خبلؽبا معاعبة اؼبعلومات كزبزينهاتكحدات الك  ىي جهاز اإلدخاؿ،ك  جهزة اؼبادية اؼبختلفة،الكياف اؼبادم: يشمل األ -2

 .00، ص 8227، سنة 0ية يف التشريع اعبزائرم، دار ىومة، اعبزائر، ط اغبماية اعبزائية للمعلوماتأنظر يف ذلك: أ. أماؿ قارة، 
ىل اؼبعلومات اؼبطلوب معاعبتها بالفعل، انظر يف إاسب بوظائفو اؼبختلفة، باإلضافة الكياف اؼبعنوم: يشمل الربامج اؼبختلفة اليت يتحقق من خبلؽبا قياـ اغب -3

 .02، ص نفس اؼبرجعذلك: 
 .33السابق، ص خثَت مسعود، اؼبرجع -4

5
- Pierre Catala, le droit à l’épreuve numérique, PUF, 1998, P170. 

 .100نقبل عن: د. أضبد خليفة اؼبلط ، اؼبرجع السابق، ص 
 .012، ص8228، سنة 8ط مصر، د. عبد اهلل حسُت علي ؿبمود، سرقة اؼبعلومات اؼبخزنة يف اغباسب اآليل، دار النهضة العربية، القاىرة، -6
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ترتكز على اإلعًتاؼ ك  اليت يعًتؼ هبا القانوف،ك  ا الثانية: فَتل أف كل األشياء اؼبملوكة ملكية معنويةأما 
 حق اؼبؤلف،ك  التحصيبلت الضركريةك  النماذجك  الرسوماتك  بأف اؼبعلومة قيمة عندما تكوف من قبيل الرباءات

، فبل توجد ملكية أك الفكرةعلى شيء ما بصرؼ النظر عن الشكل  يطلع اعبماعةك  يكشفك  أف الذم يقدـك 
 1معنوية بدكف اإلقرار بالقيمة اؼبعلوماتية.

أف للمعلومة قيمة إقتصادية، كلذلك فمن Jacques Larrieu كيف نفس اإلذباه يرل األستاذ 
براءات اإلخًتاع، كما  الضركرم إضفاء اغبماية القانونية على برامج اغباسب اآليل كذلك عندما نكوف بصدد

، كضمن حقوؽ اؼبلكية الصناعية، 2ينبغي اعتبارىا من اؼبصنفات األدبية كتكوف ؿبمية عن طريق حقوؽ اؼبؤلف
اغبقوؽ اليت ترد على عبلمات فبيزة كحق الصانع أك مقدـ اػبدمة أك التاجر يف كضع عبلمة ذبارية يبيز هبا 

صناعية إىل اؼببتكرات اعبديدة كاإلخًتاعات كقد نظمها اؼبشرع ، كترمز حقوؽ اؼبلكية ال3منتجاتو كخدماتو
 كصف السرقة كيذىب ىذا االذباه كذلك إىل تأييد ، 4اعبزائرم بقانوف شهادات اؼبخًتعُت كبراءات اإلخًتاع

، حيث قامت Clermont-Ferrandعلى اؼبعلومات، كىذا ما أكده القضاء الفرنسي يف حكم حملكمة 
( أشهر مع كقف التنفيذ 24، كقد حكم عليها باغببس ثبلثة )معلومات شخصية تتعلق دبديرىا بسرقةموظفة 

 .5عن جريبة السرقة
 على الكيان المعنوي للحاسب. العام الثاني: الرأي المعارض إلضفاء وصف المال البند

دا يف ، عدـ صبلحية اؼبعلومات ألف تكوف ؿببل لئلعتداء عليها، مستن6من الفقوآخر  يرل جانب
اإلنتفاع ك  أف تداكؽباك  اإلستثمار،ك  الفكرة يف حد ذاهتا ال تقبل التملكك  ذلك على أف اؼبعلومة يف حالتها اجملردة

 ، كينبغي التمييز بُت7من مت ال يبكن أف تكوف ؿببل للملكية الفكريةك  هبا من حق الكافة دكف سبييز،
 كإبراز أىم الفوارؽ اؼبوجودة بُت ىذه األخَتة من سبت معاعبتها،اليت ، ك اليت مل تتم معاعبتها إلكًتكنيا8اؼبعلومات

                                         
 .624، صاؼبرجع السابقد .أضبد خليفة اؼبلط،  -1

2
- Jacques Larrieu, Droit de l’internet, Ellipses Edition Marketing, Paris , France, 2010, p 97. 

رية، مصر ، عبد الفتاح بيومي حجازم، مقدمة يف حقوؽ اؼبلكية الفكرية كضباية اؼبستهلك يف عقود التجارة اإللكًتكنية، دار الفكر اعبامعي، اإلسكند د . -3
 .60، ص 0221، سنة 6ط
 .26، ص 0220عبزائر، بدكف طبعة، سنة ظبَت صبيل حسُت الفتبلكم، اؼبلكية الصناعية كفق القوانُت اعبزائرية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ا د. -4

5
- TGI de Clermont-Ferrand, Chambre correctionnelle, jugement du 26 Septembre 2011, disponible à 

l’adresse suivante : www.legalis.net. 
، سنة 1ية اإللكًتكنية عرب شبكة اإلنًتنت، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، ط كلد . معتز سيد ؿبمد أضبد عفيفي، قواعد اإلختصاص القضائي باؼبسؤ  -6

 .22ص ، 2013

 .65أ. أماؿ قارة، اؼبرجع السابق ، ص-7
األظبػاء كلهػا مث دـ لقد كجدت اؼبعلومات مند أف خلق اهلل سبحانو كتعاىل اإلنساف عندما خلق آدـ عليو السػبلـ كعلمػو األظبػاء كلهػا قػاؿ اهلل تعػاىل "كعلاػم آ -8

 من سورة البقرة. 20عرضهم على اؼببلئكة فقاؿ أنبئوين بأظباء ىؤالء إف كنتم صادقُت " اآلية رقم 
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،فَتل أف األكىل باعتبار أف عنصرىا األساسي ىو الداللة ال الدعامة اليت من جهة أخرل 1البياناتك  جهة من
تحدد ذبسدىا فإنو ال يبكن إختبلسها، لعدـ توافر اؼبادية فيها، خببلؼ البيانات اليت سبت معاعبتها إلكًتكنيا فت

 نقلهاك  يف كياف مادم يتمثل يف نبضات أك إشارات إلكًتكنية فبغنطة يبكن زبزينها على كسائط معينة،
 قياسا، فهي ليست شيئا معنويا كاغبقوؽك  ، فضبل عن إمكانية تقديرىا كماإعادة إنتاجهاك  استغبلؽباك 
 2األفكار، بل ىي شيء لو يف العامل اػبارجي موجود مادم.ك 

ليا عن طريق اغباسوب، ال تعترب من قبيل األمواؿ اػباضع آأم فإف اؼبعلومات إذا مل تعاًف كفقا ؽبذا الر 
للحماية اعبنائية باعتبار أف ىذه اؼبعاعبة تتم يف صورة نبضات إلكًتكنية ، فبا يبكن القوؿ بأنو بعملية اؼبعاعبة 

يأخذ ك  للنصوص التقليدية عبرائم األمواؿ،تلك تتحوؿ من أمواؿ معنوية إىل أمواؿ مادية، األمر الذم ىبضعها 
بيانات اغباسب ك  نفس حكمها البيانات اؼبخزكنة سواء يف برامج اغباسب أك يف ذاكرتو ، كبالتايل تأخذ برامج

 .3بالتايل تتمتع باغبماية اعبنائية اؼبقررة ؽباك  حكم األمواؿ عليو
، ال ينطوم على الرفض لكل ضباية قانونية، اؼبعلومات من نطاؽ ؾبموعة األمواؿ استبعاد فإفا  بالتايلك 

مع ك  القضاء يف فرنسا بوجود خطأ عند حيازة معلومة الغَت على كبو غَت مشركع،ك  حيث يعترب كل من الفقو
ج ىذا اػبطأ يف ؾباؿ دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة، ألنو إذا ما أقر باػبطأ ر ذلك يفرض منطق التحليل أف يند

ذباىل  على مفهـو اغبيازة غَت اؼبشركعة للمعلومة، فبل يبكن الوصوؿ إىل ذلك عن طريق ابناءك  باعتباره كذلك
اػبطأ هبد  فإفا  ،كتأسيس العقاب على فكرة اغبيازة غَت اؼبشركعة اغبق اإلستئثارم كالذم سبق رفضو من قبل

على كبو يبكن ك  اغبيازة،لكن من خبلؿ الظركؼ اليت اقًتنت هبذه ك  سببو ال يف فكرة اغبيازة ذاهتا للمعلومة،
 .4ستئثارمعًتاؼ بفكرة اغبق اإلمعو ذبنب اإل

 

                                                                                                                            

إىل أف مت  فراعنةفاؼبعلومات ىي أغلى ما يبلكو اإلنساف ؽبذا سعى إىل صبعها كتسجيلها على كسائط حفظ ـبتلفة بدءا من جدراف اؼبقابر كاؼبعابد يف عصر ال
متا تضيع حضارتو. الورؽ يف الصُت، كىذا ىو السبب يف اإلبقاء على حضارهتم ؿبفورة يف ذاكرة التاريخ، فإذا فقد اإلنساف معلوماتو فانو يفقد ذاكرتو كمن اخًتاع 

 :أما اصطبلحا فهناؾ من يعرفها بأهنا اكتساهبا،ك  تدكر بوجو عاـ حوؿ اؼبعرفة اليت يبكن نقلهاك  داللتها فيها،ك  كتعرؼ اؼبعلومات لغويا بأهنا مشتقة من كلمة علم
 .90، ص اؼبرجع السابق، اؼبلط د.أضبد خليفةخلص منها معٌت معُت يف ؾباؿ ؿبدد. أنظر يف ذلك: ؾبموعة رموز يست

القياسات اليت تكوف أفصح، أما إصطبلحا : فهي ؾبموعة اغبقائق أك اؼبشاىدات أك ك  إتضحك  أم أظهر غويا أهنا مشتقة من الفعل بُتالبيانات: تعرؼ ل -1
اػباـ اليت تشتق منها  ىي اؼبادة فالبياناتعادة على ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك أشكاؿ خاصة سبثل فكرة أك موضوع أك ىدؼ أك شرط أك أية عوامل أخرل، 

 .33اؼبرجع ، ص: نفس أنظر يف ذلك  اؼبعلومات.
 .00أ. خثَت مسعود، اؼبرجع السابق، ص -2
 .02جع السابق، صأ. أماؿ قارة، اؼبر  -3
 .072د. عبد اهلل حسُت علي ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص -4



00 
 

نظرية اإلثراء ببل سبب  أساسأف يربر اػبطأ اؼبعًتؼ بو على Lucas André قد حاكؿ األستاذ ك 
ستعانة بفكرة كمة النقض الفرنسية اإلبعيد عن اؼبنافسة غَت اؼبشركعة، كما رأت ؿبك  بوصفو تطبيقا خاصا ؽبا

 .1اغبياة اػباصة احًتاـلكي تعًتؼ باغبق على اؼبعلومات يف اػبطأ 
كمن خبلؿ ما تقدـ، فإف كبل الرأيُت إعًتفا لربامج الكمبيوتر باغبماية اؼبقررة عبرائم األمواؿ عليها، 
كإف كانا ىبتلفاف يف كيفية إسباغ ىذه اغبماية عليها، ما يعكس كاقعية الرأم األكؿ، ذلك أف ىذه الربامج ىي 

إضافة إىل ذلك بدأت اؼبعلومات تفرض نفسها يف ها عبلقات كتصرفات قانونية عديدة، لومات تنشأ عنمع
األسواؽ كسلعة تباع كتشًتل، كؽبا قيمة أصبحت تفوؽ مثيبلهتا من السلع، ك بالرجوع إىل نصوص القانوف 

كما أف برامج اغباسب اآليل ،  2اعبنائي يتبُت أهنا جاءت عامة، كمل تشًتط أف يقع اإلعتداء على منقوؿ مادم
 . 3يبكن أف تتم ضبايتها كأسرار ذبارية أك معلومات غَت مفصوح عنها

كألف اؼبعلومات ذات طبيعة معنوية، كبالرغم من اعًتاؼ النظم القانونية منذ فًتة طويلة باغبقوؽ 
ال تنتهي يف حقل الربؾبيات  اؼبعنوية ؼبؤلفي اؼبصنفات ذات احملتول الفكرم، فإف ما أنتجتو التقنية من إبداعات

ـ، كل ذلك أدل إىل إهباد اىتماـ يف ميداف ضباية مبدعي عصر اؼبستخدمة للتشغيل كتنفيذ التطبيقات كاؼبها
، كما أف 5أنو اؼبالك اغبقيقي غبقوؽ اؼبؤلف على اؼبصنف من ادعىدكف أف يثبت  حق، غَت أنو ال 4التقنية

 .6لى اإلخًتاع كزيادة التقدـ الصناعياإلعًتاؼ حبق خاص على اإلبتكار حافز ع

 .: مفهوم الجاني في الجريمة اإللكترونيةالثاني المطلب       
ربويل لغتو إىل ك  ىو الذم استغل ىذه التقنية دبا لديو من قدرة على التعامل معها7اجملـر اؼبعلومايتإفا          
اعباين يف اعبريبة ك  الرقمية، اإلتصاؿكسائل ك  ملحقاتوك  اسًتجاعها باستخداـ اغباسب اآليلك  زبزينهاك  لغة رقمية

                                         

1 - André Lucas, Droit de l’informatique et de l’internet, Thémis, Paris, France, 2001, P681. 

 

 .126نقبل عن: د. أضبد خليفة اؼبلط، اؼبرجع السابق، ص 
. نقبل عن: أ. مسعود 20، ص 0331، سنة 0علي عبد القادر قهوجي، اغبماية اعبنائية لربامج الكمبيوتر، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، ط د. -2

 .08خثَت، اؼبرجع السابق، ص 
 .002، ص 8228نة أضبد عبد اػبالق، حقوؽ اؼبلكية الفكرية، دار اؼبريخ للنشر، اؼبملكة العربية السعودية، بدكف طبعة، سد. -3
 .12ىبلؿ بن ؿبمد البوسعيدم، اؼبرجع السابق، ص  د. -4
مصر، بدكف صبلح الدين صباؿ الدين، ضباية حق اؼبؤلف يف ضوء استخداـ البث الفضائي للربامج باألقمار الصناعية، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، د. -5

 .18، ص 8220طبعة، سنة 
 .031، ص 8220فاضلي إدريس، اؼبدخل إىل اؼبلكية الفكرية، دار ىومو، اعبزائر، بدكف طبعة، سنة  د. -6

القادر على استخداـ ىذا التكتيك ك  يو مهارات تقنية أك دراية بالتكتيك اؼبستخدـ يف نظاـ اغباسوب اإللكًتكينديقصد باجملـر اؼبعلومايت الشخص الذم ل -7
ح لئلصطبلأك لتقليد الربامج أك التعديل أك التحويل من اغبسابات عند استخداـ اغباسوب نفسو، ىذا التعريف كفقا  ، اؼبعلوماتخًتاؽ الكود السرم لتغيَتال
              ( كىي صبع " ىاكر"كىو Hackersمن اؼبعلومات اإللكًتكنية مصطلح "ىاكرز" )أا يف اإلصطبلح اإللكًتكين فيطلق عليو خرباء أما . قانوينال
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 معرفة كافية بآلية عمل -كشرط أساسي–اإللكًتكنية قد يكوف شخصا طبيعيا، أك شخصا معنويا يتوافر لديو 

 تشغيل اغباسب اآليل.ك 
نو ال يوجد أعلى قدر من التجاكز يف القوؿ، فالصحيح  اجملـر اؼبعلومايت تعبَت ينطوم يبكن القوؿ بأفا ك 

قد ك  ،همقد يستخدموف الكمبيوتر يف جرائم للمجرمُتمبوذج ؿبدد للمجـر اؼبعلومايت، بل ىناؾ عدة مباذج 
بالتايل ترجع الصعوبة يف ربديد ظبات معينة للمجـر اؼبعلومايت ك ، يقوموف بأفعاؿ إجرامية ضد الكمبيوتر نفسو

 .1عديدة من األنشطةعها لكي تغطي صورا تنوا ك  د جرائم الكمبيوترإىل تعدا 
اقات يطائفة اجملرمُت ذكم الك  و يبكن القوؿ بوجود ظبات مشًتكة بُت ىؤالء اجملرمُترغم ذلك فإنا ك 

 من ذكم الشخصياتك  حيث كبل من ىؤالء اجملرمُت قد يكونوا من ذكم اؼبناصب الرفيعة اؼبستول، 2البيضاء
ثقة ك  يتمتع باحًتاـبعضهم  ، بل إفا جتماعياإليف بالقدرة على التكك  يتمتعوف بالذكاءك  العالية اتالكفاءك 

 .جتماعياإلعالية من األشخاص احمليطُت هبم يف ؾباؿ العمل أك يف احمليط 
ؼ اليت يساعد التعرا ك  ؾبموعة من السمات اليت يتميز هبا اجملـر اؼبعلومايت استخبلصبالتايل يبكن ك 

كاحدا من أىم الباحثُت الذين  Donn Parkerاألستاذ  يعدا ك  ،عليها مواجهة ىذا النمط اعبديد من اجملرمُت
إف كاف ك  باجملـر اؼبعلومايت بصفة خاصة ، إذ يرل أف اجملـر اؼبعلومايتك  اىتموا باعبريبة اؼبعلوماتية بصفة عامة

إال أنو ال ىبرج يف النهاية عن كونو مرتكبا لفعل إجرامي يتطلب توقيع العقاب  ات اػباصةسميتميز ببعض ال
مصاٌف الدكؿ الكربل  من حيث التأثَت على متقدمة، خاصة كأفا اعبرائم اإللكًتكنية أصبحت ربتل مرتبة 3وعلي

 .نتيجة اػبسائر اؼبًتتبة عنها

 

 

 

                                                                                                                            

 ( على اؼبتخصصُت بفك شفرات الربامجCrakersما يطلقوف مصطلح "كراكرز" )كيقـو بعمليات اإلخًتاؽ كالتخريب عرب شبكة اإلنًتنت،  إلنساف  الذم ا
فنستخدـ الكلمة كما  فا يف اللغة العربية فنظرا لعدـ كجود ترصبة لكلمة اؽباكر باللغة العربية حىت اآلليس زبريب الشبكات فهم نوع من اؽباكرز اؼبتخصص. أما ك 

 .32بلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق،ص ى. دؽبذا اؼبعٌت. أنظر يف ذلك :  قرب تفسَتأمن الشبكات" ىو أف كاف مصطلح "ـبًتقو إك  ىي
 .32، ص 8223، سنة 0صر، طمللطباعة كالنشر،  هبجتاجملـر اؼبعلومايت، ك  اح بيومي حجازم، كبو صياغة نظرية عامة يف علم اعبريبةتد.عبد الف -1
ىذه اعبرائم ترتكب  أفا (،حيث كضح Suther Landكؿ من أطلقو عامل اإلجتماع )أك  اقات البيضاء مصطلح حديث نسبيايمصطلح اجملرمُت ذكم ال -2

غَت ذلك ك  ذبارة الرقيق كتزكير العبلمات التجاريةك  رائم كغسيل األمواؿتشمل أنواع ـبتلفة من اعبك  من قبل الطبقة الراقية يف اجملتمع ذكم اؼبناصب اإلدارية الكبَتة
 . 17ىم جالسوف يف مكاتبهم الفخمة. أنظر يف ذلك: د. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، صك  ارتكاهبامن اعبرائم اليت يقدموف على 

3
- Donn Parker, OP.Cit, P123. 

 .79، اؼبرجع السابق، ص  اؼبومٍتهنبل عبد القادر . أنقبل عن : 
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، على دكافعهمك  ىل جانب دراسة ظبات اجملـر اؼبعلومايت من اؼبهم التطرؽ إىل أصناؼ ىؤالء اجملرمُتإك 
تتدرج من اعبرائم البسيطة إىل اعبرائم اإلرىابية، كذلك تبعا لشخصية اجملـر اعتبار أف اعبرائم اإللكًتكنية 

فاإلجراـ اؼبعاصر  اؼبعلومايت، كدبا لديو من خربة يف ؾباؿ استخداـ اغباسب اآليل كالغرض من ارتكاب اعبريبة،
األكؿ لفئات  فرعاليف  تطرؽانطبلقا من ذلك سأك ،1يتميز بظهور أمباط حديثة تتنوع فيها الظاىرة اإلجرامية

 الثالث فخصص الفرعا أما  ،تناكؿ فيو خصائص ىؤالء اعبناةأالثاين ف الفرعا اعبناة يف اعبرائم اإللكًتكنية، أما 
 اعبريبة اإللكًتكنية. ارتكابلدكافع 

 األول: فئات الجناة في الجريمة اإللكترونية. الفرع
ر ىذه الظاىرة اإلجرامية اػباصة مرحلة من مراحل تطوا  يف أما ك  ستحدثة ينشأ عنهامكل تقنية   إفا 

اليت تقدمها  اؼبستحدثةاإلمكانيات  ، ألفا ينطبق ذلك بوجو خاص على اؼبعلوماتيةك  طائفة جديدة من اجملرمُت،
كذلك إخفاء األدلة تساعد على نشوء ك  سرعة تنفيذ األعماؿ اإلجرامية،ك  اآللة اإللكًتكنية، من حيث سهولة

 .2ىرةىذه الظا
تسعى ىذه الدراسات إىل إهباد تقسيم جملرمي اؼبعلوماتية، لكنها ذبد صعوبة يف ربقيق ذلك بسبب ك 

أفضل تقسيم جملرمي  قرار بأفا اإلؽبذا يتجو الباحثوف إىل ك  يف نطاؽ ىذه الظاىرة،اغباصل  السريع التغَتا 
التكنيك الفٍت اؼبرتكب يف ليس على أساس ك  عتداءاؼبعلوماتية ىو التصنيف القائم على أساس أغراض اإل

 عتداء أك اؼبستخدمة لتنفيذه. ى أساس الوسائط ؿبل اإلعلك  عتداء،اإل
 من أفضل التصنيفات جملرمي اؼبعلوماتية تقسيمهم إىل الفئات التالية: يعدا ك 

 .Crakers, Hakersأوال: المخترقون أو المتطفلون: 
صطبلحُت تباينا و بُت اإلز من الناحية التجريبية، مع العلم أنا اؽباكر لكركرز ال زبتلف عن طائفة طائفة ا

هبدكف أنفسهم ك ،أفراد ىذه الطائفة يرتكبوف جرائم التقنية بدافع التحدم اإلبداعيك  جوىريا قد مت اإلشارة إليو،
 ة صغر السنعضاء ىذه الطائفأالسمة الغالبة على ك  أكصياء على أمن نظم اؼبعلومات يف اؼبؤسسات اؼبختلفة،

 .3عدـ التمييز بُت األنظمة ؿبل اإلخًتاؽك  قلة اػبربةك 

                                         

 .828أيبن عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
، 8223، سنة 0عبد الفتاح بيومي حجازم، كبو صياغة نظرية عامة يف علم اعبريبة ك اجملـر اؼبعلومايت، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، مصر، ط د. -2

 .028ص
 .02، ص0262، سنة 6اآللية يف التشريع اؼبصرم )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، طات بساد. أضبد ؿبمود مصطفى، جرائم اغب -3
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 ربديدا التشارؾ يف كسائل اإلخًتاؽك  تبادؽبم اؼبعلومات فيما بينهم،بكما يتسم أفراد ىذه الطائفة 
 .1الشبكاتك  إطبلعهم بعضهم البعض على مواطن الضعف يف نظم اؼبعلوماتك  آليات قباحها،ك 

 .ثانيا : المحترفون
التخطيط ك  ، كما تتميز بالتنظيماإلدراؾ الواسع للمهارات التقنيةك  تتميز ىذه الطائفة بسعة اػبربة
من بُت ؾبرمي التقنية حيث األخطر  لذلك فإف ىذه الطائفة تعدا ك  لؤلنشطة اليت ترتكب من قبل أفرادىا،

رهتم الرتكاب جرائم سخك  فتهمإىل ربقيق الكسب اؼبادم ؽبم، أك للجهات اليت كلا  اعتداءاهتمهتدؼ 
، بعضهم إىل ربقيق أغراض سياسية أك التعبَت عن موقف فكرم أك فلسفي اعتداءاتما هتدؼ كالكمبيوتر،  

تبعا للوسيلة  كأ يبكن تقسيم ىذه الطائفة إىل ؾبموعات متعددة تبعا لتخصصهم بنوع معُت من اعبرائم،ك 
 .2التزكيرك  حتياؿاإلالتجسس الصناعي أك طائفة ؾبرمي اؼبتبعة من قبلهم الرتكاب اعبرائم، مثل طائفة ؿبًتيف 

 ثالثا: الحاقدون.
العمل معهم أك لتصرؼ  بالثأر، كأثر لتصرؼ صاحك  نتقاـرؾ أنشطتهم الرغبة يف اإلربىذه الطائفة 

ا إىل مستخدمُت للنظاـ بوصفهم ؽبذا فإهنم ينقسموف إما ك  ،اؼبنشأة اؼبعنية معو عندما ال يكونوف موظفُت فيها
نتقاـ عن النظاـ تتوفر لديهم أسباب اإل ىل غرباءإك  بالنظاـ ؿبل اعبريبة،ما موظفُت أك مشًتكُت أك على عبلقة 

 من اؼبنشأة اؼبستهدفة يف نشاطهم.
يغلب على أنشطتهم من الناحية التقنية ك  حًتافيةىذه الطائفة باؼبعرفة التقنية اإلال يتسم أعضاء ك 
من حيث اػبطورة فهم أقل خطورة من غَتىم من ؾبرمي ك  ،زبريب النظاـك  تقنيات زراعة الفَتكسات استخداـ

أغبقت خسائر فادحة ك  لكن ذلك ال يبنع أف تكوف األضرار اليت قبمت عن أنشطة بعضهم جسيمة،ك  التقنية،
 3باؼبؤسسات اؼبستهدفة.

 .رابعا: صغار نوابغ المعلوماتية
غالبا ما يكونوف يف  مىك  ؼبعلوماتية على اجملموعات اليت سبيل للتحدم الفكرم،يطلق لفظ نوابغ ا

 الشركاتك  أهنم قادركف على اقتحاـ كافة أنواع النظم على الرغم من صغر سنهم إالا ك  مرحلة اؼبراىقة
ما  يعتربكف أفا يف أهنم ال التقليدية اعبرائم  يتميز ىؤالء اؼبراىقوف عن غَتىم من مرتكيبك اؼبؤسسات اؼبالية، ك 

                                         
 .80أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السابق، ص د.  -1

 .027د. ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .88د. أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السابق، ص -3
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لذلك ك ،اقتحاموالنظاـ الغَت قادر على ضباية نفسو ليس من اػبطأ  م يعتقدكف أفا ألهنا  يقوموف بو يعد جريبة
 .اقتحاموفإهنم يعتربكف أنفسهم أبطاال ؼبساعدة اجملتمع يف ربديد نقاط الضعف اػباصة بالربنامج الذم مت 

ؿ إىل فئة القراصنة ألنو عندما يصبحوف على درجة يبكن عبماعات صغار نوابغ اؼبعلوماتية أف تتحو ك 
 .1يف أعماؿ ذات أىداؼ إجراميةاستغبلؽبم ك  استئجارىماؼبهارة يتم ك  كبَتة من اػبربةك  عالية

 :2مدل خطورة أفرادىا، سبثلت فيما يليك  ذباىات تتعلق بطبيعة ىذه الفئةإقد ظهرت ثبلثة ك 
 :تجاه األولاإل

ال يرل ضركرة تصنيفهم ضمن الطوائف اإلجرامية جملرمي ك  جرمية على ىذه الفئة،يرل عدـ إسباغ أية صفة 
أهنم ال إىل ضافة إكتشاؼ، رغبة يف اإل ك  التحدمك  للمغامرة ىؤالء لديهم ببساطة ميل ىل أفا إستنادا إالتقنية، 
 ركف مطلقا نتائج أفعاؽبم اليت يقوموف هبا.ال يقدا ك  يدركوف

 تجاه الثاني:اإل
ينسب أصحاب ىذا ك  كسائل اغبماية،ك  ن تقدـ خدمة ألمن اؼبعلوماتيعتربىا فبك  ذباه ىذه الفئة،اإليؤيد ىذا 

 كتشاؼ الثغرات األمنية يف تكنولوجيا اؼبعلومات.إذباه إىل ىذه الفئة الفضل يف اإل
 تجاه الثالث:اإل
اسوب كغَتىم دكف سبييز فوف ضمن ؾبرمي اغبمرتكيب جرائم اغباسوب من ىذه الطائفة، يصنا  يرل أصحابو أفا ك 
 .بُت اعبريبة أمر عسَتك  اغبد الفاصل بُت العبث باغبواسيب ستنادا إىل أفا إ

ألنو هبب عدـ  ،ميل إىل اإلذباه الثالث الذم يضفي الصفة اإلجرامية على ىذه الفئة أال شك أنٍتك 
التقليل من خطورة ىؤالء األشخاص، فهذه الفئة قد تتعدل مرحلة اؽبواية كالعبث لتدخل مرحلة متقدمة أكثر 

 يف ؾباؿ ارتكاب اعبرائم اإللكًتكنية كىي مرحلة اإلحًتاؼ ؽبذه اعبرائم.
فادة من كما أف ىناؾ عدة ـباكؼ تتمثل يف احتضاف منظمات اعبريبة اؼبنظمة ؽبذه الفئة لئلست

 .3مهاراهتم كتطويرىا من أجل ربقيق غاياهتم اإلجرامية، فهم يقبلوف اؼبغامرة ك اإلثارة كالتحدم
 .خامسا: مجرمو المعلوماتية في إطار الجريمة المنظمة

كما ىو اغباؿ يف العامل اغبقيقي، يقـو دبعظم األعماؿ اإلجرامية أفراد  لكًتكنيةيف عامل الشبكات اإل
اليت  جديدةػال رصػػغبلؿ الفػػستبامتزايد  بدأت بشكل اعبريبة اؼبنظمة ؾبموعات أفا  صغَتة، إالؾبموعات  أك

                                         

 .003براىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص د. خالد فبدكح إ -1
 .022. ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، صدنقبل عن :  .32اؼبرجع السابق، ص يونس عرب،د.  -2
 .28هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. -3
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 وبقق أىدافهادبا ر أساليب عملها باستمرار تطوا  فمنظمات اعبريبة اؼبنظمة الرقمي، مليوفرىا العا
 اإلنًتنتتسعى دكما إىل استغبلؿ الوسائل التقنية اغبديثة يف القياـ بنشاطاهتا، فقد كجدت يف شبكة ،ك غاياهتاك 

ذبارة األعضاء البشرية ك  ذبارة الرقيق األبيض كذلك تدعيمك  األمواؿللقياـ بعمليات تبييض  ىكسيلة ال تضاى
 .2اجملـر اؼبنظم، كيسمى اجملـر يف ىذه اغبالة ب1عرب إنشاء مواقع خاصة هبذه األعماؿ

 اؼبوىوبُت يف ؾباؿ تقنية اؼبعلومات،ك  أصحاب اػبربةك   أصحاب الكفاءاتتقـو ىذه اعبماعات بتبٍتا ك 
يبارس ؾبرمو اؼبعلوماتية يف نطاؽ ىذه اؼبنظمات نشاطات تدر على ك  ذلك بإغرائهم باؼباؿ لينضموا إليها،ك 

اؼبؤسسات ك  اخًتاؽ شبكات اؼبعلومات اػباصة بالدكؿك  تقليدىاك  اؼبنظمة أرباحا ىائلة فيقوموا بتزكير الربامج
 .3اؼبالية الكربل العاؼبية

 

 الثاني: خصائص الجناة في الجريمة اإللكترونية. الفرع
صفات زبتلف عن مرتكب اعبرائم ك  تتميز شخصية اجملـر مرتكب اعبريبة اإللكًتكنية خبصائص

مرتكيب اعبرائم اإللكًتكنية بالتقدـ يف ؾباؿ استخداـ اغباسب  سبيز شخصيةىذا مرجعو ك  التقليدية األخرل،
ثقافية عالية لكي يتمكنوا من استخداـ أجهزة اغباسب اآليل يف ارتكاب ك  ىم غالبا على درجة علميةك  اآليل،
را ما يتميز بعضهم بعنصر دناك  ىذا بعكس اجملـر العادم الذم غالبا ما يتميز بالقوة العضليةك  هم،جرائم

 صباؽبا فيما يلي:إأىم ىذه اػبصائص يبكن ك ، 4كاءالذ 
 .أوال: الذكاء المعلوماتي

ذلك يتطلب منو اؼبعرفة التقنية لكيفية  يعترب الذكاء من أىم صفات مرتكب اعبريبة اإللكًتكنية ألفا 
 النصبك  ارتكاب جرائم السرقةك  التغيَت يف الربامجك  القدرة على التعديلك  ،الدخوؿ إىل أنظمة اغباسب اآليل

غَتىا من اعبرائم اليت تتطلب أف يكوف مرتكب اعبريبة على درجة كبَتة من اؼبعرفة لكي يتمكن من ارتكاب ك 
 5تلك اعبرائم.

                                         

 .22هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  أ. -1
2
- Margaret Beare, Les femmes et le crime organisé, disponible à l’adresse suivante :  

www.publications.gc.ca. 
 .22أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  -3
 .033خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص .د -4

 .803، ص اؼبرجع السابقن عبد اغبفيظ، أيبد.  -5



12 
 

األنظمة ك  ا من خبلؿ الدراسة اؼبتخصصة لعلـو الكمبيوترمثل ىذا الذكاء يكتسبو اعباين إما ك 
يف علـو  جتماعيا باؼبتخصصُتإ اختبلطون خبلؿ مك أ اؼبعلوماتية أك من خبلؿ التطبيق أك اػبربة العملية،

ىناؾ جرائم معلوماتية يستلـز الرتكاهبا أف تتوافر لدل  غَت أفا  ،1األنظمة اؼبعلوماتيةك  اإلنًتنتك  الكمبيوتر
ىناؾ جرائم معلوماتية أخرل  الربامج، يف حُت أفا ك  اعباين معرفة كاسعة جدا بكيفية استخداـ أصعب األجهزة

ىم العاملوف لدل  أكثر األشخاص معرفة هبذه اؼبعلومات ، كما أفا 2ال يتطلب ارتكاهبا معرفة تقنية كاسعة
 اجملٍت عليها. اؼبؤسسة

 .المهارةو  ثانيا: الخبرة
ألف  ذلكك  اؼبهارة يف استخداـ التقنية،ك  و على درجة عالية من اػبربةيتصف اجملـر اؼبعلومايت بأنا 

اؼبهارة اليت يكوف عليها ىي اليت ربدد األسلوب الذم يرتكب بو تلك اعبرائم، حبيث إذا كاف ك  مستول اػبربة
الشخص مرتكب اعبريبة على قدر ضئيل من مستول اػبربة قبد أف اعبرائم اليت قد يرتكبها ال تتعدل اإلتبلؼ 

 لربامج. اك  نسخ البياناتذلك كك  اؼبعلومايت إما باحملو أك اإلتبلؼ،
حيث يقـو  ،أسلوب ارتكابو اعبرائم ىبتلف ا إذا كاف الشخص على درجة أعلى من اؼبهارة، فإفا أما 

 ارتكاب جرائم النصبك  سرقة األمواؿك  عن طريق استخداـ الشبكات بالدخوؿ إىل أنظمة اغباسب اآليل
خربة كبَتة يف ك  ن اؼبهارةغَتىا من اعبرائم اليت تتطلب مستول معُت مك  زرع الفَتكساتك  جرائم التجسسك 

 .3ارتكاهبا

 
 

 

 

 

                                         

األطفاؿ الذين وببوف قضاء كقت أطوؿ أماـ ألعاب الكمبيوتر يكونوف أذكياء مقارنة بغَتىم فبن ال  تأكد يف دراسة أجرهتا كزارة الداخلية الربيطانية أفا  -1
د أجريت الدراسة على مائة كسبعة كعشركف شخصا من قك  ،يتوقع ؽبم اقتحاـ ؾباالت عمل ناجحة أكثر من األطفاؿ اؼبنطوين على أنفسهمك  يبارسوف األلعاب

 أفادتىواة الكمبيوتر يعتربكف أشخاصا أذكياء للغاية كمتحمسُت كساعُت لئلقباز،كما  آخرين كجد أفا  و دبقارنتهم مع صغاربينهم ثبلثة كستوف طفبل، إال أنا 
. خالد فبدكح إبراىيم، نتيجة اؼبتابعة ؼبدة طبسة أعواـ على ىؤالء األطفاؿ أهنم تفوقوا دراسيا كالتحقوا باعبامعة مث التحقوا بوظائف مرموقة.أنظر يف ذلك: د

 .30اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص 
بدكف طبعة، سنة  مصر، اؼبعلوماتية )دراسة مقارنة(، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية،أ. رشاد خالد عمر، اؼبشاكل القانونية كالفنية للتحقيق يف اعبرائم  -2

 .03، ص 8203
 .030ص اؼبرجع السابق،  خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية،د. -3
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 المعلوماتية. ثالثا: السلطة
اجملـر اؼبعلومايت  قصد هبا أفا تلك سلطة سياسية أك عسكرية، بل ياعباين يب قصد بالسلطة ىنا أفا ال ي

لديهم سلطة كثَت من ؾبرمي اؼبعلوماتية ف، 1مزايا اذباه النظاـ اؼبعلومايت اؼبستهدؼك  يتمتع يف الغالب حبقوؽ
قد تتمثل ىذه السلطة يف الشفرة اػباصة بالدخوؿ ك  مباشرة أك غَت مباشرة يف مواجهة اؼبعلومات ؿبل اعبريبة،

ؿبو أك ك  تابتهاكك قراءهتاك  اليت تعطي الفاعل مزايا متعددة كفتح اؼبلفاتك  إىل النظاـ الذم وبتوم على اؼبعلومات
تمثل ىذه السلطة يف اغبق يف استعماؿ اغباسب اآليل، أك ؾبرد قد تك  تعديل اؼبعلومات اليت ربتوم عليها.

قد تكوف السلطة اليت يتمتع هبا اعباين غَت ك  ،الدخوؿ إىل األماكن اليت ربتوم على أنظمة اغباسبات اآللية
 .2شرعية، كما يف حالة استخداـ شفرة الدخوؿ اػباصة بشخص آخر

 و.ر ارتكاب جريمترابعا: المجرم المعلوماتي يبر  
ما يقـو بو ال يدخل يف عداد اعبرائم أك دبعٌت  يوجد شعور لدل مرتكب فعل اإلجراـ اؼبعلومايت أفا 

خاصة يف اغباالت اليت يقف فيها السلوؾ عند حد قهر ك  ،آخر ال يبكن ؽبذا الفعل أف يتصف بعدـ األخبلقية
 سلوكهم يستحق العقاب، أفا  فهؤالء األشخاص ال يدركوفزبطي اغبماية اؼبفركضة حولو، ك  نظاـ اغباسوب

 الشرك  ئمة لتصور استبعاد فكرة اػبَتؼبعلوماتية قد أنشأ حالة نفسية مواستخداـ اؼبتزايد لؤلنظمة ايبدك أف اإلك 
فبا الشك فيو أف ىذا التباعد يف العبلقة ك  مباشر باألشخاص، احتكاؾ قد ساعد على ذلك عدـ كجودك 

يساعد على إهباد نوع من اإلقرار الشرعي ك  ل اؼبركر إىل الفعل غَت اؼبشركعاجملٍت عليو يسهك  الثنائية بُت الفاعل
 3الذايت دبشركعية ىذا الفعل.
 .خامسا: الميل إلى التقليد

أسرع ك  عندئذ أسهل متجمعُت، إذ يكوفجد الفرد كسط آخرين و يبلغ اؼبيل إىل التقليد منتهاه حُت ي
أغلب اعبرائم تتم من خبلؿ ؿباكلة الفرد  ألفا  اإللكًتكنيةيظهر ذلك يف ؾباؿ اعبريبة ك  ،لتأثَت سواه عليو انسياقا

 تقليد غَته باؼبهارات الفنية اليت لديو فبا يؤدم بو األمر إىل ارتكاب اعبرائم.

                                         

 .03رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص د.  -1
 .011د. طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق،ص -2
 .12أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق،ص  -3



10 
 

يتأثر خباصية اؼبيل إىل التقليد  ستواء يف شخصية الفرد الذمعدـ اإلىذا يكوف نتيجة ل الشك أفا ك 
لها الفرد يف ذاتو، فبا وبجم لديو غريزة التفاعل مع الوسط احمليط فبا ينتهي بو صا جود ضوابط يؤ بسبب عدـ ك 

 1ارتكاب اعبريبة.ك  األمر إىل التقليد
 أما السمات اليت تتميز هبا اجملموعات عن الفرد اؼبستقل يف ارتكاب اعبرائم اؼبعلوماتية تتمثل فيما

 يلي:
 التخطيط:و  التنظيم .1

يتم العمل ك  اعبرائم من ؾبموعة متكونة من عدة أشخاص وبدد لكل شخص دكر معُتترتكب أغلب 
 إىل تنظيم سابق على ارتكاب اعبريبة، فمثبل ربتاج جريبة مثل نسخ برامج اغباسب اآليلك  بينهم كفقا لتخطيط

 البيع،وبتاج أيضا إىل ؾبموعة تقـو بعملية ك  ،قد يكونوف ؾبموعة أشخاصك  شخص يقـو بنسخ تلك الربامج
نتيجة للتخصص داخل تلك إمكانية تنفيذىا بدقة ك  ينتج عن ىذا التنظيم صعوبة عملية كشف اعبريبةك 

 .2اعبماعة يف كل جزء من أجزاء اعبريبة
 التكيف االجتماعي: .2

و إنساف ال يضع ؾبـر اغباسب اآليل نفسو يف حالة عداء سافر مع اجملتمع الذم وبيط بو، بل إنا 
التكيف  ساعده ذلك على عملية التكيف، حيث أفا يك  و أصبل إنساف مرتفع الذكاءمتكيف معو، ذلك أنا 

فمثبل صباعة صغار نوابغ اؼبعلوماتية الشك أهنم يتكيفوف يف  ،جتماعي ينشأ بُت ؾبموعة ؽبا صفات مشًتكةاإل
تلك  تتعدلك  هم،متساعدىم على ارتكاب جرائ ركابطك  تنشأ بالتايل بينهم صبلتك  أفكارىم فيما بينهم،

منهجهم ك  أفكارىمىل اجملاؿ الدكيل حبيث تنشأ بينهم ركابط دكلية تتفق مع إالصبلت النطاؽ احمللي ك  الركابط
 .3التقدـ العلميك  يف استثمار تلك اؼبعرفة

اعبرائم اؼبتعلقة باغباسب اآليل لسنا  كرة جديدة على الفقو اعبنائي، ففيففكرة اجملـر اؼبعلومايت ف
 .4اؼبستخدـ يف نطاؽ اغباسب اآليل بالتكنيكذك دراية ك  مهارات تقنية، ذك لكن ؾبـرك  بصدد ؾبـر عادم،

 

 

 
                                         

 .802د.أيبن عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .807نفس اؼبرجع، ص  -2

 .031د. خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص  -3
 .03أ. رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص -4
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 :التطور في السلوك اإلجرامي .3
سرعة ك  إىل التأثَت يف قدرتو العقلية يؤدم كجود الفرد يف صباعة إجرامية مهما بلغت قدرهتا العلمية

ة الدكر الذم يقـو بو يف تنفيذ اعبريبة إىل اليت تؤدم بو إىل التمرد الذايت على ؿبدكدي ،اكتسابو اؼبهارة التقنية
اؼبتمثلة يف إثبات قدرتو على القياـ بالدكر الرئيسي يف تنفيذ  أعلى معداالت اؼبهارة التقنية علىؿباكلة الوصوؿ 

كار األساليب اليت تقلل من الوسائل البلزمة باغبصوؿ على ما وبتاج إليو أك ابت يزمفاجملـر اؼبعلومايت يت ،اعبريبة
اغبقيقة أنو كلما كاف نظاـ اغباسب اآليل الذم وبتوم على اؼبعلومات اؼبستهدفة ك  ،إلسباـ النشاط اإلجرامي

غَت مألوؼ، كانت الوسائل اؼبتطلبة أكثر صعوبة يف اغبصوؿ عليها، القتصارىا على عدد قليل من األفراد ىم 
 .1تشغيل النظاـ عادة القائموف على

 
 .رتكاب الجريمة اإللكترونيةإدوافع الثالث:  الفرع

صطبلحية يف القانوف اعبنائي اإل توأك الباعث أك الغرض أك الغاية تعبَتات لكل منها دالل الدافع إفا 
قضائيا كاسعا ذلك أف القاعدة ك  ة تثَت جدال فكريالىي مسأك  يف اعبريبة، تتصل دبا يعرؼ بالقصد اعبنائي

وجو السلوؾ اعث ىو العامل احملرؾ لئلرادة اليت تالقضائية تقرر أف الباعث ليس من عناصر القصد اعبنائي فالب
ىو ىبتلف من ك  كبو ارتكاب اعبريبة ابتغاء ربقيق غاية معينة ذباهو قوة نفسية تدفع اإلرادة إىل اإلاإلجرامي، فه

غَت ذلك من اؼبؤثرات كما ك  درجة التعليم، اعبنس،ك  جريبة ألخرل تبعا الختبلؼ الناس من حيث السن
 .2ىبتلف بالنسبة للجريبة الواحدة من شخص آلخر

بتحقيق النتيجة اليت انصرؼ إليها يتمثل ك  أما الغرض فهو اؽبدؼ الفورم اؼبباشر للسلوؾ اإلجرامي
ا الغاية فهي اؽبدؼ البعيد الذم يرمي ما ،أعتداء على اغبق الذم وبميو قانوف العقوباتأك اإلالقصد اعبنائي 

 اإلنتقاـ أك سلب ماؿ اجملٍت عليو يف جريبة القتل. إشباع شهوة كإليو اعباين الرتكاب اعبريبة  
الغاية ليس ؽبما أثر قانوين يف كجود القصد اعبنائي الذم يقـو على عنصرين: ك  الباعث األصل أفا ك 

لى ثَت للباعث أك الغاية عال تأك  ىل ربقيق ىذه العناصر أك إىل قبوؽبااذباه إرادتو إك  علم اعباين بعناصر اعبريبة
سواء كانت ك  سواء كاف الباعث نبيبل أك رذيبل ك العقاب عليها، فاعبريبة تقـو بتحقق عناصرىاقياـ اعبريبة أ

                                         

 .801جع السابق، ص ، اؼبر أيبن عبد اغبفيظد.  -1
 .83د. أضبد ؿبمود مصطفى،اؼبرجع السابق، ص -2
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 غيسب ، فإف القانوفالباعث أك الغاية ال أثر ؽبما على قياـ اعبريبة فا أإذا كانت القاعدة ك  ك دنيئة،أالغاية شريفة 
 .1أنبية قانونية خاصة يف بعض األحيافعليهما 

خربتو يف ك  مدل ثقافتوك  الدكافع على ارتكاب اعبرائم اإللكًتكنية تتباين تبعا لطبيعة اجملـر الشك أفا ك 
فاؼبتهم ذك اػبربة يف ؾباؿ  ،خربةك  ؾباؿ اغباسب اآليل، ألف اؼبتهم يرتكب جريبتو بناءا على ما لديو من مهارة

استخداـ شبكات اغباسب اآليل قد يكوف ىدفو ـبتلفا عن ىدؼ اؼبتهم الذم ال تتعدل خربتو ؾبرد ك  الربؾبة
 البواعث أك الدكافع اليت قد تدفع اجملـر اؼبعلومايت إىل ارتكاب جريبتو تتنوع،ك ، 2تشغيل جهاز اغباسب اآليل

 :أىم ىذه الدكافعك 
 مكسب المادي.حقيق الأوال: ت

، ذلك أف خصائص يعد ىذا الدافع من بُت أكثر الدكافع ربريكا للجناة القًتاؼ جرائم اغباسوب
يقـو مرتكب اعبرائم ك ، 3ا يتيح تعزيز ىذه الدكافعحجم الربح الكبَت اؼبمكن ربقيقو من بعضهك ىذه اعبرائم 

مكانيات اإليف اجملاؿ التكنولوجي بتوجيو ىذه  مهارةك  اإللكًتكنية ذك الكفاءة الفنية العالية دبا لديو من خربة
إما بسرقة األمواؿ أك بتحويلها غبسابو الشخصي داخل  ،كبو اؼبؤسسات اؼبالية حملاكلة ربقيق اؼبكاسب اؼبادية

 .ك ربويلهاأ سرقتهاك  رقاـ اغباسبأنظمة البنوؾ معرفة أعلى  يستطيع اؼبتهم دبجرد دخولوك ،البنك
 تاإلتصاالالشراء عرب شبكة ك  ق استخداـ فيزا كارت أك اؼباسًت كارت البيعيتم كذلك عن طريك  

يكوف اؼبكسب أيضا ىدفا ؼبن ىم أقل يف ك ،تلك األرقاـ باستخداـ شبكة اؼبعلوماتالدكلية من خبلؿ سرقة 
، كإف  4مهارةدكدا يف ؾباؿ معُت ال وبتاج إىل خربة أك غَت أف أسلوب ارتكاهبم للجريبة يكوف ؿب ،اؼبعرفة التقنية

كاف من الصعب تقدير اػبسائر اؼبالية اؼبرتبطة هبذا النشاط اإلجرامي نتيجة عدـ اإلببلغ عن ىذه اعبرائم من 
 .5طرؼ كربيات الشركات خوفا من زعزعة ثقة عمبلئها

 
 
 

                                         

 .001اؼبرجع السابق، ص  جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت يف التشريع اعبزائرم،أ. نبيل صقر، -1
 .38أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .032فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص  خالدد. -3

 .802ن عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص د. أيب -4
5

- Clement Bohic, Le poids économique de la cybercriminalité, le 10/06/2014,disponible à l’adresse 

suivante : www.itespresso.fr. 
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 .الرغبة في قهر النظام المعلوماتيو  ق العلميفو  تثانيا : إثبات ال
لتحدم الفكرم أثناء استخدامو إثبات التفوؽ العلمي من خبلؿ ا يقـو اجملـر اؼبعلومايت دبحاكلة

ىو أحد الدكافع اليت ذبعل ك  ،الدخوؿ عليهاك  خًتاؽ أنظمة اغباسب اآليلاإثبات قدرتو على ك  اآليل للحاسب
 .1إىل ارتكاب مثل تلك األفعاؿ على الرغم من عدـ توافر نية ارتكاب اعبريبة يلجأكفالكثَت 

يؤدم ارتكاهبم للجرائم بواسطة الوسائل ك  كهم شعور بالبحث عن القوةلا تمية ياؼبعلومات فمجرمو
ىو مفتاح شر كل ك  يف ىذا الشأف قبد اؼبربمج اؼبعلومايتك  التقنية اغبديثة إىل تعويضهم عن اإلحساس بالدكنية،

أثَت رغبة قوية من قد يندفع ربت تك  نظاـ قد ينتابو إحساس باإلنباؿ أك بالنقص داخل اؼبنشأة اليت يعمل هبا،
 .اإللكًتكنية ارتكاب اعبريبة دراتو التقنية إلدارة اؼبنشأة إىلأجل تأكيد ق

كيتزايد شيوع ىذا الدافع لدل فئة صغار السن من مرتكيب جرائم اغباسوب يف ؿباكلة لكسر حواجز  
من الدخوؿ إىل شبكات  يتمكنوف العديد منهم أف، كما 2شبكات اؼبعلوماتك  بياألمن ألنظمة اغبواس

 .ماية الفنيةنتيجة ضعف اغب اإلنًتنت
 .ثالثا: اإلنتقام

 ،يف البناء الوظيفي من جهة أخرلك  نشأ عن استخداـ التقنية آثار سلبية يف سوؽ العمل من جهة
يتعرضوف على  ت العمل األخرلقطاعا اؼبستخدمُت ؽبا يف نطاؽ كأ العاملُت يف قطاع التقنية أفا  قد لوحظك 
من طبيعة عبلقات العمل يف حاالت ك  اؼبشكبلت اؼباليةك  لضغوطات نفسية ناصبة عن ضغط العمل و كبَتكب

ىذه األمور قد تعترب قوة ؿبركة لبعض العاملُت الرتكاب جرائم اغباسوب باعثها اإلنتقاـ من رب  ،معينة
فصل ك  مثبل كاؼبوظف الذم يقـو بتدمَت برامج النظاـ اؼبعلومايت للمؤسسة اليت كاف يعمل فيها سابقا ،3العمل
الًتقية  منأك  مالية معنية مكافآتنتقاما على حرمانو من إأك اليت ما زاؿ يعمل فيها  ،على فصلو انتقامامنها 

اؼبنطقية نظاـ أك من خبلؿ زرع القنابل ذلك من خبلؿ زرع الفَتكسات بداخل الك  ،مزايا معينةك  أك من حقوؽ
تؤدم ك  الذم قد يبتد إىل سنواتك  ا بعد حسب التوقيت اليت كضعو اعباينماليت تنفجر فياإللكًتكنية 

 .4نفجارىا إىل تدمَت النظاـ اؼبعلومايت اؼبستهدؼ كامبل أك جزئيااب

 

                                         

 .803اؼبرجع السابق، ص د. أيبن عبد اغبفيظ،  -1
 .38هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق، ص  أ. -2
 . 002نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر ك اإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص أ.  -3

 .23أ. رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص  -4



12 
 

ا التجسس على عن طريق إما ذلك ك  قد يصدر التصرؼ بغرض اإلنتقاـ من دكلة معادية لدكلة أخرلك  
مواؿ أك حملاكلة تشويو صورة ىذه الدكلة باستخداـ الشبكة اؼبعلومات أك ارتكاب جرائم السرقة ألصوؿ األ

 .1الدكلية لئلتصاالت
 .العسكريةو  اإليديولوجيةو  رابعا: الدوافع السياسية

 حكوماهتاك  ا اإلساءة للدكؿإما  بدكافع سياسية هتدؼالكثَت من اعبرائم اإللكًتكنية يرتكبها اعبناة  إفا 
بأقواؿ كاذبة أك  اإلنًتنتؤكيل الدكلة عرب شبكة سر بأحد ممسؤكليها، مثبل كمن يشها ك  رؤسائها كقاداهتاك 

أك هتدؼ على األقل إىل معارضة الدكلة  ،بغية تشويو ظبعتو أماـ مواطنيو أك أماـ الدكؿ األخرلبصور مزيفة 
 سياسيا أك التأثَت على سياستها.

كًتكنية اليت يرتكبها لإلد تكوف كراء العديد من اعبرائم االدكافع اإليديولوجية ق من جهة أخرل فإفا ك 
فكار يف ؾباؿ معُت أك اذباه أما يؤمن بو من ك  تفكَت اعباينك  الدكافع ربددىا ثقافة كىذه،ؾبرمو اؼبعلوماتية

شطة التنظيمات اإلرىابية ضد اؼبواقع كأن  ،2موضوع معُت من اؼبواضيع الدينية أك السياسية أك العرقية
التسابق  كما يعدا ،3أك ربريض على الكراىية العنصرية اإللكًتكنية العائدة عبهات ال تتفق مع إيديولوجياهتم

على شبكات معلوماتية تابعة  عتداءالعسكرم بُت الدكؿ دافعا ؽبذه اعبريبة، فقد قاـ القراصنة باإلك  الفضائي
 .4مواقع أسلحة ذرية تابعة غبكومة الواليات اؼبتحدة األمريكيةك  لوكالة الفضاء "ناسا"

 المغامرة.و  الدعابةو  خامسا: إرتكاب الجريمة كوسيلة للتسلية
إف كاف ال يقصد من ك  يعترب دافع اؼبزاح أك الدعابة من الدكافع اليت ذبعل الشخص يقـو بتصرفات،

ه التصرفات قد ينتج عنها نتائج ترقى إىل درجة لكن ىذك  إمبا بغرض اؼبزاح فقط،ك  كرائها إحداث جرائم
ال أحد  الفرد أف مصرؼ ما أك شركة أعلنت أفا  اؼبغامرة فكثَت ما يسمعك  ىذا إىل جانب التحدم ،5اعبريبة

منافسة مثل ك  ىذا يدفع اجملرمُت إىل ربدمغبماية اليت فرضتها بسبب انظم اغباسب لديها  اخًتاؽيستطيع 
حت تشكل خطرا  اليت أصب معرضة كبقية دكؿ العامل ؽبذه النوعية من اعبرائمكدبا أفا اعبزائر ، 6ىذه اإلعبلنات

، فقد كانت ىناؾ عدة مقًتحات من قبل اؼبتخصصُت يف ؾباؿ اعبرائم األشخاص كاؼبؤسسات كبَتا على
                                         

 .822أيبن عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص  .د-1
 .20السابق، ص  رشاد خالد عمر، اؼبرجعأ.-2

3
- Marc Rees, Les principales mesures du plan anti-cybercriminalité français police, en concert sur le net, le 

15/02/2008,disponible à l’adresse suivante : www.poinpact.com. 
 .33أ. هنبل عبد القادر اؼبومٍت، اؼبرجع السابق،ص  -4
 .822فيظ، اؼبرجع السابق، ص أيبن عبد اغب .د-5

 www.aljareh.com، على اؼبوقع :03،ص جرائم اغباسب اآليل، بدكف تاريخد. تركي ؿبمد العطياف،  -6



13 
 

ضركرة كجود إطار ك اؼبتصلة بالتكنولوجيات اغبديثة، منها كضع كامَتات أمنية ؼبراقبة نشاط نوادم اإلنًتنت 
 .1قانوين ؼبكافحة ىذه اعبرائم ذات الصلة باؼبعلوماتية

 

 .الدليل اإللكتروني ماىية الثاني: المبحث        
كمفهـو   اإلنًتنتشبكة ك  برزت الظاىرة الرقمية ذات الطبيعة التقنية اليت ارتبطت باغباسب اآليل         

 "الدليل الرقمي" أك "الدليل اإللكًتكين"ما يسمىلينشأ  ،جديد لتنظم جبدارة إىل اؼبفاىيم التقليدية للدليل
 عتداد بوالذم أخذت احملاكم يف النظم القانونية اؼبقارنة يف اإلك  ،حسب ما أطلق عليو اؼبشرع األكركيب

النظرة إىل الواقع  ىو مبعث ىذا اإلعًتاؼك  ،تقليديةبقيمة قانونية تكاد تتساكل مع األدلة ال عًتاؼ لواإلك 
 .2اؼبستقبل ك  حقيقي يف حياة البشرية يف اغباضرك  ذات مدلوؿ مؤثراعبدم للتقنية الرقمية حبسباهنا 

كاعبريبة اإللكًتكنية تثَت مسألتُت أساسيتُت: ربديد موقع اعباين ك اغبفاظ على األدلة إلثبات اعبريبة، 
اإلثبات تعًتضها قيود تتمثل يف عدـ كشف اعباين عن ىويتو، قدرتو على حذؼ كإتبلؼ األدلة إال أف عملية 

أدكات متطورة ك  تكنولوجيا جديدة وفمرتكبو اعبرائم اإللكًتكنية يستخدم أفا كما ،  3كالطابع الدكيل ؽبذه اعبريبة
 اؼبعلومات يف تطور مستمرفتكنولوجيا  ،ذبعل من الصعب على السلطات اؼبسؤكلة عن التحقيقات متابعتها

 اؽبجمات اإلجرامية. ك  خًتاقاتالقياـ هبا لكي يبكن اغبد من اإل كل تطور جديد تتبعو خطوات معينة هببك 
اغبصوؿ عليو  كما أفا   ،ال يتجزأ من تطبيق القانوف ءااستخبلص الدليل اإللكًتكين صار جز  كما أفا 

للدليل ك ،اإلنًتنتك  هارة كبَتتُت يف ؾباؿ اغباسوبمك  أصبح أمر صعب الوصوؿ إليو ؼبا يتطلبو من خربة
دكر أساسي يف معرفة كيفية حدكث اعبريبة لذلك البد أف وبتوم التحقيق اعبنائي ك  اإللكًتكين أنبية كبَتة

هبب أف يكوف لدل األشخاص اؼبسؤكلُت عن التعامل مع ىذه اعبرائم إطبلع على ك ، الرقمي على ىذا الدليل
فبعض اعبرائم اليت ، 4معرفة اؼببادئ األساسية للتعامل مع األدلة اإللكًتكنيةك  كيفية التعامل معهاك  األمور التقنية

غَتىا من مستخرجات ىذه ك  اليت ترتكب بالوسائل اإللكًتكنية تقتضي البحث يف ذاكرة األقراص الصلبة

                                         
1
- Algérie vulnérable face à la cybercriminalité, le 02/08/2008,disponible à l’adresse suivante : 

www.bladi-dz.com. 
، 8223كلية الدراسات العليا بأكاديبية الشرطة، مصر، سنة   دكتوراه، رسالة ،تصاؿ اؼبستحدثةبيومي، اعبرائم اؼباسة باغبياء عرب كسائل اإلد. أضبد شحاتة  -2

 .820، ص 8223
3
- Eric Caprioli, Traçabilité et droit de la preuve électronique, Mai 2001, disponible à l’adresse suivante : 

www.caprioli-avocats.com. 
سنة  مصر، كلية اغبقوؽ ، جامعة اإلسكندرية،،  د. سامح أضبد بلتاجي موسى، اعبوانب اإلجرائية للحماية اعبنائية لشبكة اإلنًتنت، رسالة دكتوراه -4

 .332ص ،8222
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بعض اعبرائم كالتزكير مثبل، كما قد يستخدـ اجملـر اؼبعلومايت الوسائل اإللكًتكنية ذاهتا يف ارتكاب ،  الوسائل
 أك التحريف.ويو الدليل حىت ال يصيبو التلف أك التشأثناء البحث عن  عناية فائقةك  األمر الذم يتطلب حرص

سيًتتب عليو نشوء أدلة تتمتع حبقيقة  تاإلتصاالالتطور الذم كصلت إليو ثورة  أفا  كال شك
ليت سبخض عنها التقدـ العلمي مت تزكيدىا بأنظمة مراقبة اغبديثة ا اإلتصاؿكسائل  يؤكد ذلك أفا  ،كفبااعلمية

ىذه التقنية ال تقبل احملو ك  ،أم خلل أك تبلعب يف الربنامج أك يف عمل اعبهاز ذاتو اكتشاؼيبكن من خبلؽبا 
 .1أك التعديل
فهو يقبع يف عامل  ،دلة اؼبعركفة يف العامل اؼبادمإىل تلك الطبيعة اليت سبيز األ اإللكًتكينيفتقر الدليل ك 

إذا كاف ك  ،و وبتاج إىل ؾباؿ تقٍت يتعامل معوكما أنا   ،افًتاضي كجوده كلو مبٍت على مفاىيم معنوية غَت ملموسة
 ،القواعد العلمية الثابتة معىبرج عليو من حيث ضركرة عدـ تعارضو  الدليل العلمي لو منطقو الذم هبب أالا 

 .2إال فقد معناهك  ا توصل إليو العلم الرقميىبرج الدليل عما  ذ هبب أالا ذات الطبيعة إ اإللكًتكين للدليل فإفا 
فالتطور التقٍت صاحبو تطور يف طرؽ إثبات اعبريبة اإللكًتكنية كالتعامل معها، فاعبرائم العادية يسهل 

و من غالبا ربديد مكاف ارتكاهبا، بل أف ذلك يعترب خطوة أكىل كأساسية لكشف مبلبسات اعبريبة، يف حُت أن
ت الصعوبة دبكاف ربديد مكاف كقوع اعبريبة عند التعامل مع اعبرائم اإللكًتكنية، كذلك لكوف الرسائل كملفا

ال يقف أماـ تنقل اؼبلفات كالرسائل أية حدكد دكلية يف ثواف قليلة، كما أنو  الكمبيوتر تنتقل من نظاـ إىل آخر
 أك جغرافية.
األمنية إتباع معايَت ؿبددة كليس اإلعتماد فقط على خربات بناءا على ذلك، ينبغي على األجهزة ك 

سابقة من قضايا ـبتلفة، ألف استخبلص األدلة الشرعية ك القانونية يتطلب إتباع أساليب ؿبددة ال تسمح بأم 
، خاصة كأف الكثَت منهم لديهم اكبراؼ أك تعديل يؤدم يف النهاية إىل القبض على اعبناة كتقديبهم للمحاكمة

 .3فة ؿبدكدة باؼبهارات الفنية التكنولوجيةمعر 
تطور الدليل بليس اؼبقصود ك  دليبل متطورا ألنو نتاج كسائل إلكًتكنية متطورة، الدليل اإللكًتكين يعدا ك 

اليت ك  ةػمػمع طبيعة اعبري ما اؼبقصود بذلك تطور مصادر اغبصوؿ عليو دبا يتفقػػنإك  ،ديدةػكتشاؼ أدلة جإ

                                         

 . 821،ص8200سنة مصر،  معة القاىرة،اج ،كلية اغبقوؽ  ،َتماجست ،مذكرةستخداـ الوسائل اإللكًتكنيةاأ. ؿبمد حسُت علي ؿبمود، التزكير ب-1
 .822د. أضبد شحاتة بيومي،اؼبرجع السابق،ص  -2
 .027ص -03خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص د. -3
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ال يأيت على صورة كاحدة بل  لذلك قبد أف الدليلك  إسنادىا إىل مرتكبيها،ك  إلثباهتا يكوف ىذا الدليل أداة
 .1األشكاؿك  د من الصورييوجد لو العد

لكًتكين يف الدليل اإللكًتكين، التعرض إىل مفهـو الدليل اإل ماىية على ذلك، يتطلب البحث يف ءبناك 
 وؿ على الدليل اإللكًتكين.ؼبصادر اغبص الثاين فخصص ا اؼبطلباألكؿ، أما  اؼبطلب

 
 .األول: مفهوم الدليل اإللكتروني المطلب        

الدليل ىو  التقنية ؽبذه النوعية من اعبرائم نتج عنها نوع خاص من األدلة، إذ أفا ك  الطبيعة الفنية إفا 
الوسيلة اليت يستعُت هبا القاضي للوصوؿ إىل اغبقيقة اليت ينشدىا، أم كل ما يتعلق بالوقائع اؼبطركحة عليو 

بالتايل لن يطبق قانوف ك  لن تسند إىل متهمك  فبدكف الدليل لن تثبت اعبريبة ،إلعماؿ حكم القانوف عليها
 العقوبات.
على إثبات اعبرائم عامة، إال أهنا قد ال تقول على إثبات  إذا كانت األدلة التقليدية تقول بسهولةك 

اعبرائم اليت ترتكب بالوسائل اإللكًتكنية، فهذه الوسائل سواء كانت أداة يف ارتكاب اعبريبة، أـ كانت ؿببل ؽبا 
ة التطور إال أنو ؼبتابع ،2ا يعوؽ اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكينتساعد على إخفاء اآلثار اليت تًتتب عليها، فبا 

حىت ال تنتهك اغبياة  البد من كضع اسًتاتيجية ؿبكمة عند زبزين البيانات اإللكًتكنية اؼبستمر للتكنولوجيا
 بياف طبيعتوك  ذلك من خبلؿ تعريف الدليل اإللكًتكين،ك  التطرؽ إىل مفهوموبلبد من ف كعليو، 3اػباصة لؤلفراد

 على النحو التايل:ذلك لتقسيمات الدليل اإللكًتكين  تطرؽ بعديتم الخصائصو لك 
 

 .األول: تعريف الدليل اإللكتروني الفرع
ذلك هبدؼ التعرؼ على الدليل اإللكًتكين، ك  توضيح مفهـو الدليل اعبنائي بصفة عامة، سوؼ يتم

 فهمو دكف التطرؽ للدليل اعبنائي التقليدم.علينا  ذارإذ يتع

 

                                         

يف اؼبؤسبر العلمي األكؿ حوؿ اعبوانب  د. علي ؿبمود علي ضبودة، األدلة اؼبتحصلة من الوسائل اإللكًتكنية يف إطار نظرية اإلثبات اعبنائي، حبث مقدـ -1
 .33، ص 8223األمنية للعمليات اإللكًتكنية، ديب، اإلمارات العربية اؼبتحدة، سنة ك  القانونية

 .33نفس اؼبرجع ، ص  -2
3
- Peter Vakof, Administration de la preuve électronique, disponible à l’adresse suivante : 

 www.pwc.com/ca/fr/risk/forinsic-technologie/e-discovery.html. 



22 
 

 .األول: الدليل الجنائي التقليدي البند
 اعبمع أدلةك الدليل ىو الداؿ أيضا،ما يستدؿ بو، ك ك  ما يتم بو اإلرشاد،ك  ىو اؼبرشدأوال: الدليل لغة: 

 ،يدلو بالضم ،قد دلو على الطريق أم أرشدهك  دؿ بو،الدليل ما يست الصحاح أفا  ـبتاركرد يف ك  ،1دالالتك 
ـ ، فبلف يدؿ اإلسم الداؿ بتشديد البلا ك  يقاؿ أدؿ،ك  الفتح أعلى،ك بالضم  دلولةك  كسرىا،ك  داللة بفتح الداؿ

غَت ك اؼبنظر ك اؽبيئة ك  الوقارك  نبا يف السكينةك  فبلنا أم يثق بو، قاؿ أبو عبيد: الداؿ قريب اؼبعٌت من اؼبعٌت اؽبدل
 . 2ذلك

الدليل يقع على كل ما يعرؼ بو سم إك  ىو ما يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر،الدليل اصطالحا: ثانيا: 
خرب الواحد ك  القياسك  النصك  العقلك  ،حىت ظبي اغبس اؼبدلوؿ حسيا كاف أك شرعيا، قطعيا كاف أك غَت قطعي

 . 3ظواىر النصوص كلها أدلةك 
صطبلح القانوين، فقد تعددت احملاكالت الفقهية يف كضع تعريف لو، فقد عرفو بعض أما الدليل يف اإل

اؼبقصود باغبقيقة يف ىذا ك  الوسيلة اليت يستعُت هبا القاضي للوصوؿ إىل اغبقيقة اليت ينشدىا،" :بأنو 4الفقهاء
 ."السياؽ، ىو كل ما يتعلق بالوقائع اؼبعركضة أماـ القاضي إلعماؿ حكم القانوف عليها

باعبريبة، ة و اغبجية اليت تستخلص من كاقعة، أك ظاىرة مادية أك معنوية متعلقيعرؼ كذلك على أنا ك 
ىو ك  أك نفي ذلك،إسنادىا إىل اؼبتهم،ك  قتناع الكايف بوقوع اعبريبة، أك كاقعة من كقائعهاحبيث يولد ظهورىا اإل

أف ك  الوسيلة اإلثباتية اؼبشركعة اليت تسهم يف ربقيق حالة اليقُت لدل القاضي بطريقة سائغة يطمئن إليها،
 .5يؤدم عقبل إىل ما رتبو عليها من أحكاـ

دكرا   تلعب النقاش الذم كانت الببلغةك  اجملادلةىو الدليل  الفقيو اإليطايل "جولياين" إىل أفا  ذىبك 
 ة ػدايػػكل بػػو اغبقائق أك العناصر اليت تشػػأنك  حة أمر ما يف منازعة أك خصومة،ػػدـ صػػأك ع ةحػػاف صػػرا لبيػػكبي
 

                                         

د.طارؽ فوزم الفقي، اعبوانب اإلجرائية يف اعبرائم نقبل عن:  .83، ص0312، سنة 0د. صبيل صليبا، اؼبعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناين، بَتكت، ط -1
 .13، ص 8200صر، سنة ية، مفكلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنو ،اؼبعلوماتية )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه 

.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم نقبل عن : د .823ىػ، ص  0332 مصر، د. ؿبمد بن أيب بن عبد القادر الرازم، ـبتار الصحاح، اؼبطبعة األمَتية، القاىرة، -2
 .070اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق،ص 

 .83ص  اؼبرجع السابق،د. ناصر بن ؿبمد البقمي،  -3
 .13فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  د. طارؽ -4
 .83البقمي، اؼبرجع السابق، ص  ناصر بن ؿبمدد.  -5
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 الفعلي إىل جانب قنوات أخرل من اؼببلحظةقتناع تؤدم إىل اإلك  البحث عن اغبقيقة يف أم حبث جنائي
 .1التجربة"ك 

كل ما يتصل  كأالدليل بأنو:" أم شيء يفيد يف إثبات أك نفي مسألة معينة يف القضية،كيعرؼ 
أم شيء  هبب الًتكيز على كلمة أم شيء ألفا ك  ستنادا إىل اؼبنطق،إتصاال مباشرا بإدانة اؼبتهم أك تربئتو، إ

 . 2أف يكوف دليبل"باؼبفهـو الواسع يبكن 
نية أف الدليل اعبنائي ىو اغبجة أك البينة اؼبب يبكن استخبلصباإلستناد إىل تعريف بعض الفقهاء ك 

قتناع الذايت اؼبنبثق من كاقعة مادية أك معنوية متعلقة باعبريبة أم ؽبا عبلقة بالواقعة اؼبراد كشف على اإل
ناد اعبريبة إىل متهم بالتايل إسك  ما يتصل هبا،ك  اضي حبقيقتهاقتناع لدل القإًتؾ ىذه الوقائع تحقيقتها، حبيث 

 .3أك نفي ذلك، سواء كاف ذلك بطريق مباشر أك غَت مباشر معُت بذاتو
 .الدليل الجنائي تمييز: ثالثا

ذلك ك  بُت ما قد ىبتلط بو من كسائل إثبات األخرل،ك  التفرقة بُت الدليل اعبنائي كوسيلة إثبات سيتم
 التايل:على النحو 

 إجراءات الحصول عليو:و  الدليل .1
يشمل الدليل كل كاقعة مادية أك معنوية تؤدم إىل إثبات كقوع اعبريبة أك ربديد شخصية مرتكبها، أك 

ا القاضي ىو الوسيلة اليت يستعُت هبك  أك عن طريق غَت مباشر، رتكابو ؽبا، سواء مت ذلك مباشرةإإثبات 
أك متجسما يف شيء  الدليل الذم يبثل أثرا منطبعا يف نفس أك يف شيء عتماد علىللوصوؿ إىل اغبقيقة باإل

 اعبريبة إىل سلوكو. ذهعلى شخص معُت تنتمي ىك  ة كقعت يف اؼباضي أك تقع يف اغباضرعن ارتكاب جريب ينما 
مبا ىي اؼبصدر الذم يتم عن طريقو اغبصوؿ على إا إجراءات اغبصوؿ على الدليل فبل تعد أدلة،ك أما 

ىي باؼبعٌت القانوين ال تعد ك  ،ىل ذلك من إجراءاتإما ك  اإلستجوابك  مثل اؼبعاينة، التفتيش، اػبربة، الدليل،
لكنها ك  تتفق مع األدلة يف عدـ ربديدىا على سبيل اغبصرك  لكنها قد تسفر عن أدلة تسهم يف اإلثباتك  أدلة،

 4تنفيذىا.حدكد سلطات القائمُت على ك  زبضع للضوابط القانونية لكيفية تطبيقها
 

                                         

 .070د.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .71اجي موسى، اؼبرجع السابق،صتد. سامح أضبد بل-2
 .078اؼبرجع السابق، ص  خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية،د.مشار إليو عند: -3

 .83د ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق، ص  -4
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 اإلثبات:و  الدليل .2
ا من عبلقة يف نطاؽ مبُت عملية اإلثبات ذاهتا ؼبا بينهك  ىبلط البعض أحيانا بُت الدليل اعبنائي

فالدليل يتكوف من حقائق  ،اإلثباتبُت ك  لكن يف الواقع يبكن الفصل بُت الدليلك  اإلجراءات القضائية،
ىو ؾبموعة األدلة اؼبقدمة يف الدعول سواء  متنوعة تقداـ للمحكمة كلكن نتيجتها ىي اإلثبات، كاإلثبات

القواعد البلزمة ك  اؼبوضوعيةك  يشمل ؾبموعة اإلجراءات الشكليةك  إلدانة أك لتربئة اؼبتهم، فاإلثبات أكثر عمومية
 .1ائيةربقيق العدالة اعبنك  لكشف اغبقائق

 الدالئل أو األمارات:و  الدليل .3
نسبتها إىل اؼبتهم، كما يساعد ك  ما ينجم عنو من استنتاجات بثبوت الواقعةك  يفضي الدليل اعبنائي

ا الدالئل فبل اليقُت، كيستعُت بو للوصوؿ إىل اليقُت القضائي، أما ك  القاضي يف ربديد اغبقيقة على كجو اعبـز
 حتماالتا يبٌت على اإلإمبا ك  اليقُتك  ستنتاج اؼببٍت عليها ال يصل إىل حد اعبـزاإل ترقى إىل مستول الدليل ألفا 

حتماؿ كاقعة من كاقعة أخرل على سبيل اإل، فاألمارة أك الداللة ىي استنتاج 2د أكثر من تفسَت للواقعةو كجك 
القرائن يف صلتها ضعف من أىي تعد ك  ستناد عليها كحدىا يف اإلثبات،بالتايل ال يبكن اإلك  أك اإلمكاف،

ا ال تصلح ألف يبٌت عليها حكم قضائي أهنا  ، إالا اهتاـيقاـ عليها  ألفإف صلحت ك  بالواقعة اؼبراد إثباهتا، فهي
 باإلدانة، ألهنا ال تصلح ألف تؤدم إىل اليقُت القضائي الذم هبب أف يبٌت عليو حكم اإلدانة.

 األثر:و  الدليل .4
أك عبلمة يًتكها اعباين على جسم آخر، من شأهنا أف تدؿ األثر ىو كل شكل أك صورة أك مادة 

عليو أك ترشد عن بعض خواصو أك فبيزاتو أك على الدكر الذم قاـ بو، فاألثر ىو كل ما يًتكو اعباين يف ؿبل 
قد ال يشَت األثر إىل شيء فمجرد كجود ك  يف األماكن اؼبتصلة بو،أك  اعبريبة أك يف األماكن احمليطة أك اجملاكرة

التعرؼ على مدلولو فإنو ك  حىت يتم فحصوك  ،ثرأبصمات أصابع أك آثار أقداـ أك بقعة دـ يف ؿبل اعبريبة ىو 
 .3يصبح حينها دليبل ، فاألثر مرحلة سابقة يبكن أف يتحوؿ إىل دليل

 
 
 

                                         

 .313، اؼبرجع السابق،ص سامح أضبد بلتاجي موسىد. . نقبل عن: 838د. ؿبمد األمُت البشرل، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .83، اؼبرجع السابق، ص . ناصر بن ؿبمد البقميد  -2
 .313، اؼبرجع السابق،ص سامح أضبد بلتاجي موسى د. . نقبل عن: 833األمُت البشرل، اؼبرجع السابق، ص  د. ؿبمد -3
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 قسام الدليل الجنائي.أ: رابعا
ـ عليو اؼبقارنة بُت تقاالذم هو األساس ف ،يف ىذا اؼبقاـ ىو تقسيم الدليل من حيث مصدره يهم ما

 الدليل اإللكًتكين.ك  الدليل اعبنائي
تنقسم األدلة ك  اعًتاؼ اؼبتهم،ك  تنصب على الواقعة مباشرة، مثل: شهادة الشهود ىي اليتاألدلة المباشرة: .1

 فنية.ك  قوليةك  اؼبباشرة من حيث مصدرىا إىل ثبلثة أقساـ: مادية
 ،تؤثر يف اقتناع القاضي بطريق مباشرك  عناصر مادية ناطقة بنفسهاىي اليت تنبعث من األدلة المادية:  -أ 

 التفتيش.ك  مصدر ىذه األدلة غالبا ىو اؼبعاينةك  ي أقول أثرا يف اإلقناعهف

يتوقف ك  ىي اليت تنبعث من عناصر شخصية تتمثل فيما يصدر من الغَت من أقواؿ،األدلة القولية:  -ب 
 ستجواباإلك  نو من أقواؿ مثل الشهادةعصدر ي الغَت فيما على اقتناعو بصدؽ ىذاقتناع القاضي هبا إ
 عًتاؼ.اإلك 

أك قويل  دكر حوؿ تقدير مادمبَت فٍت بناء على معايَت علمية، يىي اليت تنبعث من رأم خاألدلة الفنية: -ج 
مبا ىي إك قائم يف الدعول، فاػبربة خببلؼ الشهادة ليس نقبل لصورة معينة يف ذىن الشاىد بأحد حواسو،

 .1 لواقعة معينة بناء على معايَت علميةٍتر فتقدي
 الدالئل.ك  تنقسم إىل نوعُت: القرائناألدلة غير المباشرة:  .2
ذلك باستنباط الواقعة اجملهولة اؼبراد إثباهتا من كاقعة أخرل ك  تتحقق باستنتاج ؾبهوؿ من معلـوالقرائن :  . أ

يف اغبالة األكىل تعترب ك  ،صلة منطقية بُت الواقعتُتا على افًتاض قانوين أك على ستنباط يقـو إما ىذا اإلك  ة،ثابت
 .2نية تعترب القرينة قضائيةايف اغبالة الثك  القرينة قانونية

هي استنتاج للواقعة اجملهولة اؼبراد إثباهتا من كاقعة أخرل فإف اتفقت مع القرائن القضائية ك  فهيالدالئل:  . ب
الواقعتُت، ففي القرائن القضائية هبب أف تكوف الصلة متينة الزمة ا زبتلف عنها يف قوة الصلة بُت ثابتة، إال أهنا 

مقبوال  ال ربتمل تأكيبلك  ستنتاج من ىذه الصلة حبكم الضركرة اؼبنطقية، حبيث يتولد اإلاؼبنطقك  يف حكم العقل
ف كانت تصلح أساسا إك  ؽبذا فإهناك  ال حتمية،ك  صلة بُت الواقعتُت ليست قويةلا ا الدالئل فإفا ، أما 3غَته

                                         

ُت مشس، مصر، العدد جامعة ع ،د.صبيل عبد الباقي الصغَت، أدلة اإلثبات اعبنائي كالتكنولوجيا اغبديثة، ؾبلة العلـو القانونية كاالقتصادية، كلية اغبقوؽ -1
 .02،ص 8221 األكؿ، يناير

 .383ؿبمد فتحي، اؼبرجع السابق، ص د. -2
.نقبل عن : د. ؿبمد 032، ص 0320أضبد فتحي سركر، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، دار النهصة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة ، سنة  د.-3

 .332فتحي ، اؼبرجع السابق، ص 
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بأدلة أخرل مباشرة أك  تتأكد أفكوف كحدىا أساسا للحكم باإلدانة بل هبب ا ال يبكن أف تأهنا  ، إالا لئلهتاـ
 .1غَت مباشرة

 
 الثاني: الدليل اإللكتروني. البند
لقد ك بصفة خاصة، تعريف الدليل اإللكًتكين سيتمتعريف الدليل اعبنائي بصفة عامة التطرؽ لبعد 

 من بُت ىذه التعاريف ما يلي:ك  تعددت التعاريف اليت قيلت بشأف الدليل اإللكًتكين،
أك نبضات  يكوف يف شكل ؾباالتك  بأنو:" الدليل اؼبأخوذ من أجهزة اغباسب اآليل،2البعض يعرفو
يبها يف يتم تقدك  تكنولوجيا خاصةك  تطبيقاتك  ربليلها باستخداـ برامجك  كن ذبميعهاكهربائية يب مغناطيسية أك

 أماـ القضاء. اعتمادهشكل دليل يبكن 

 نقلها بشكل رقمي". أكؼ كذلك بأنو:" معلومات ذات قيمة برىانية أك استداللية مت زبزينها كيعرا 

 .3اؼبخزنة أك اؼبنقولة عرب جهاز إلكًتكين"ك  ستقصائيةمة اإليالبيانات ذات القك  كىو أيضا: "اؼبعلومات
اؼبنطق كيعتمدىا العلم، يتم اغبصوؿ عليها بإجراءات ك  يقبلها العقلكبتعريف آخر ىو معلومات 

يبكن ك  ،اإلتصاؿشبكات ك  ملحقاهتاك  علمية بًتصبة البيانات اغبسابية اؼبخزنة يف أجهزة اغباسب اآليلك  قانونية
استخدامها يف أم مرحلة من مراحل التحقيق أك احملاكمة إلثبات حقيقة فعل أك شيء أك شخص لو عبلقة 

 4جاف أك ؾبٍت عليو".ك  جبريبة
أم معلومة ؿبررة أك ـبزنة يف شكل معاًف رموز أك أرقاـ، حيث يستخدمها كما يعراؼ على أنو:"

 ما". اغباسوب يف إقباز مهمة
 

                                         

ا أفا األدلة اعبنائية تقسم من حيث كجو اإللزاـ إىل أدلة قضائية كأدلة قانونية، كمن حيث الكفاية لتقرير كم.332د. ؿبمد فتحي، اؼبرجع السابق، ص  -1
ة مادية كأدلة اإلدانة إىل دليل كامل كدليل ناقص، كمن حيث إثبات أك نفي التهمة إىل أدلة إثبات كأدلة نفي التهمة، كمن حيث كعاءىا كمصدرىا إىل أدل

، 0320التفاصيل راجع: د. رمسيس هبناـ، اإلجراءات اعبنائية )تأصيبل كربليبل(، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة  معنوية. كؼبزيد من
 .887ص

ؽ، جامعة القاىرة، مصر، رسالة دكتوراه، كلية اغبقو  ،اإلثبات العلمي عبرائم تزييف كتزكير احملررات التقليدية كاإللكًتكنية، عبد الناصر ؿبمد ؿبمود فرغليد.  -2
 .082ص ، 8202سنة 

 .300د. ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص  -3
 .23، اؼبرجع السابق،ص . نقبل عن : أ. عائشة بن قارة 830د. ؿبمد األمُت البشرل، اؼبرجع السابق، ص  -4
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:" الدليل اعبنائي يشمل صبيع البيانات الرقمية اليت يبكن " فقاؿ أفا Eogahan Caseyا األستاذ "أما 
 .1اؼبتضرر منها"ك  بُت اعبريبةك  ها،يمرتكبك  جريبة قد ارتكبت أك يبكن أف توجد صلة بُت جريبة أفا  أف تثبت

الوسائل التقنية بطريقة فنية ك  يعرؼ أيضا الدليل اإللكًتكين بأنو:" كل ما يستمد من النظم اغباسوبيةك 
اغبصوؿ عليو ك  ؿ إليويتم الوصو ك  غَتىا،ك أك مواد فيلمية  أصواترسومات أك نصوص مكتوبة أك ك  من صور

أك إثبات كنفي العبلقة ، بُت اعبريبة الواقعةك  يبكن إثبات أك نفي العبلقة بُت اؼبتهم وعن طريقك  ،بطريقة قانونية
 .2ا برباءة اؼبتهم أك بإدانتوي إما ضفيقبينو كبُت اجملٍت عليو دبا يعُت القاضي للوصوؿ إىل حقيقة الواقعة 

 يقود إىل اعبريبة".ك  فًتاضيأنو: "الدليل الذم هبد لو أساسا يف العامل اإل 3يف حُت عرفو البعض اآلخر
أك منقولة  ىذا الدليل بأنو:"معلومات ـبزنة (I O C Eكما عرفت اؼبنظمة الدكلية ألدلة اغباسب )

 .4بشكل يبكن قبولو يف احملكمة"
أية معلومات ذات "فقد عرفتو بأنو:  S W G D Eأما ؾبموعة العمل الدكلية حوؿ الدليل الرقمي 

 .5قيمة ـبزنة أك منقولة بشكل رقمي"
بياناتو اليت تستخدـ لئلجابة عن األسئلة اؽبامة حوؿ اغبادثة ك  كما يعرؼ بأنو:" برامج اغباسوب

 .6األمنية"
 
 
 
 

                                         
1
- Eogahan Casey, Computer & internet crime, available on line in february 2001, at :  

www.forensic-science.com. 

 .54د. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص نقبل عن :
 . 317جي موسى، اؼبرجع السابق،ص تاد. سامح أضبد بل -2
 .232نس، اعبرائم الناشئة عن استخداـ اإلنًتنت، اؼبرجع السابق،ص بن يو ؿبمد د. عمر  -3
: ىي منظمة تزكد اعبهات الدكلية International Organisation Of Computer Evidence( I O C Eاؼبنظمة الدكلية ألدلة اغباسوب ) -4

 .www.ioci.orgت صلة باعبانب اؼبعلومايت، أنظر اؼبوقع اإللكًتكين:مسائل ذاك  القانونية بكيفية تبادؿ اؼبعلومات اؼبتصلة بتحقيقات جرائم اغباسوب
مقرىا الواليات اؼبتحدة ك  Scientfic Working Group On Digital Evidence( S W G D E)ؾبموعة العمل الدكلية حوؿ الدليل الرقمي  -5

فحص ك  تطوير معايَت حفظك  من خبلؿ التعاكف مع مدراء ـبتربات اعبريبة الفيدرالية 0332األمريكية، مهمتها توحيد اؼبقاييس الدكلية للدليل الرقمي فرباير سنة 
 .240نقبل عن: د. طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص . www.swegde.orgالدليل الرقمي. أنظر اؼبوقع:

 .341: نفس اؼبرجع، ص نقبل عن-6

http://www.forensic-science.com/
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التضييق ك  قد تباينت بُت التوسيعفهي لتعريفات اليت قيلت بشأف الدليل اإللكًتكين، ابعد استعراض 
متقاربة الباحثُت يف اجملاؿ القانوين، فالتعاريف كانت ك مع اختبلؼ كجهات النظر بُت الباحثُت يف ؾباؿ التقنية،

 :من قبل بعض الفقهاء بعض اؼببلحظات من بعضها البعض، إال أنو مت تسجيل
اعتبار ىذا الدليل كبيانات ىناؾ خلط يف تعريف الدليل اإللكًتكين دبفهـو برامج اغباسب اآليل، حيث مت .6

 يتم إدخاؽبا إىل جهاز اغباسوب كذلك إلقباز مهمة ما.

ثارا معلوماتية أك رقمية، حيث يًتكهما كل مستخدـ للنظاـ آقد يتفق اؼبصطلحاف يف أف كليهما يعدا .0
كل اؼبعلومايت، كيتخذ شكبل كاحدا ىو الشكل الرقمي ألف البيانات داخل الكمبيوتر سواء كانت يف ش

 .ةنصوص أك أحرؼ أك أرقاـ أك صور تتحوؿ إىل طبيعة رقمي

أف الفرؽ بُت الدليل اإللكًتكين كبرامج اغباسوب يكمن يف الوظيفة اليت يؤديها كل كاحد منهما،  غَت          
، كبدكهنا ال يبكن أف يكوف إال آلة صماء  فهذا األخَت لو دكر يف تشغيل اغباسوب كتوجيهو إىل حل اؼبشاكل

 باقي اآلالت.  ك
نسبتها إىل مرتكبيها غَت أف ىذا ك  ا الدليل اإللكًتكين فلو أنبية كبَتة يف إثبات اعبرائم اإللكًتكنيةأما 

كاإلذبار باؼبخدرات، جرائم القتل الدليل يبكن استخدامو يف إثبات أك نفي اعبرائم التقليدية أيضا،  
أداة لتسهيل تنفيذ اعبرائم بسرعة ككفاءة قد تفوؽ قدرات كاإلختطاؼ اليت تستخدـ فيها التكنولوجيا الرقمية ك

 جهات التحقيق.
ملحقاتو فقط، إال أف ك  ف جل التعريفات حصرت مصادر األدلة اإللكًتكنية يف أجهزة اغباسب اآليلإ.4

ؽبواتف احملمولة على ىناؾ نظم أخرل مدؾبة باغبواسيب قد ربتوم على العديد من األدلة اإللكًتكنية كا
اؼبثاؿ، فقد أصبحت ىذه األخَتة مصدر التهديد األكرب كاؽبدؼ اؼبفضل لدل العديد من ؾبرمي  سبيل

يرل أف التهديد  2، كإف كاف البعض1اؼبعلوماتية نتيجة لسهولة استعماؽبا يف انتهاؾ حرمة اغبياة اػباصة
 األكرب يأيت من األجهزة النقالة فهذه األخَتة زادت من تعقيد الوضع.

 اآليل  بـبزنة يف اغباسإعطاء تعريف للدليل اإللكًتكين بأنو:" أم معلومات  تذلك حاكل كبناءا على
ا لتقديبها للقضاء بعد ترصبته إجراءات قانونية كفنيةيتم اغبصوؿ عليها من خبلؿ  كسائل إلكًتكنية أخرلأك 

 اإللكًتكنية" .كذلك إلثبات كقوع اعبريبة ، من أشخاص متخصصُت يف ىذا اجملاؿ

                                         

.كما بعدىا 82كما بعدىا ككذلك: د. طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  55أ. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص  نقبل عن: - 1 
2-Mathieu Olivier, Cybercriminalité : pourquoi l’Afrique doit faire face ?, le 21/02/2014, disponible à 

l’adresse suivante :www.jeuneafrique.com. 

http://www.jeuneafrique.com/
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 .: طبيعة الدليل اإللكترونيالثاني رعالف
من الوسائل  سينعكس أثره على األدلة اؼبتحصلة تاإلتصاالالشك أف التطور اغبايل لثورة 

ير قيمة ىذه دىذا يفرض عند تقك عل اغبقيقة اليت ستتولد منها تقًتب إىل اغبقيقة العلمية،اإللكًتكنية، حبيث هب
األكىل تساعد الثانية يف  حبيث أفا  ،يف اإلثبات اعبنائي تقريب ىذه اغبقيقة العلمية مع اغبقيقة القضائية األدلة

 .1نسبتها إىل متهم معُتمدل ك  إثبات حقيقة كقائع ؿبددة
استنتاجو، كما ك  ل علمية للتعامل معوئتطلب كسايأنبية طبيعة الدليل اإللكًتكين الذم  من ىنا تبدكك 

 من خبلؿ ذلك تتطور اغبقيقة القضائيةك  ،خرباءك  قدرات من يتعامل مع ىذا الدليل من ؿبققُت يتطلب تطوير
 .2كاضحةك  دقيقةك  تستطيع أف ذبعل اغبقيقة العلمية حقيقة عادلة تقـو على أسس علمية ذات نتائج ؿبددةك 

عن أم نوع من أنواع  ؤؿيدعو للتسااألدلة اؼبتعلقة هبا، األمر الذم ك  نظرا لطبيعة اعبرائم اإللكًتكنيةك 
األدلة ينتمي الدليل اإللكًتكين؟ فهل يعترب دليل مادم ناتج عن عناصر مادية ملموسة، أـ أنو ينتمي إىل األدلة 

 الفنية نتيجة الستنتاجو من رأم خبَت فٍت؟أك لو طبيعة من نوع خاص؟
 لئلجابة عن ىذه التساؤالت ، فقد ظهرت عدة إذباىات:

 اإلتجاه األول:
مرحلة متقدمة من األدلة اؼبادية اؼبلموسة اليت يبكن  األدلة اإللكًتكنية ما ىي إالا  أنصاره أفا  يرل

إدراكها بإحدل اغبواس الطبيعية إذا ما كانت على شكل مطبوعات مستخرجة من اغباسوب، فاألدلة 
 بصمات األصابعك  األسلحةالقيمة عن آثار ك  تلف من حيث اؼبفهـوًتكنية يف منظور ىذا اإلذباه ال زباإللك

 .3غَتىا من األدلة العلميةك  البصمة الوراثيةك 
 
 

 
 
 
 

                                         

 .30د. علي ؿبمود علي ضبودة، اؼبرجع السابق،ص -1
 .02د. ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق،ص -2
 .32طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص د.  -3
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 تجاه الثاني:اإل
 ىي األدلة اؼبستمدة من:ك  حاالت من األدلة ال تعترب دليبل ماديا كادحدا  1بعض الفقهاء فا إ

 كشفكشف أسراره الوجدانية مثل: جهاز  تك  صحتو النفسيةك  الوسائل اليت سبس سبلسة جسم اإلنساف .6

 استخداـ جهاز رسم اؼبخ الكهربائي.ك  التنومي اؼبغناطيسيك الكذب 

الوسائل السمعية البصرية اليت قد يًتتب على استخدامها تعدم على اغبياة اػباصة لئلنساف كمراقبة  .0
إف ك  استبعاد ىذه األدلة يقـو على أساس أهنا ال تعترب أثرا ماديا ملموساك  أجهزة التنصت،ك  احملادثات اؽباتفية

بالتايل الدليل اإللكًتكين ك  استندت على كسائل علمية بغض النظر عن موقف الفقو القانوين من مشركعيتها،
كهركمغناطيسية غَت ملموسة ال تدرؾ باغبواس العادية بل نبضات  عليو نفس األساس حبيث يعترب ؾبرد  ينطبق

 .2تطبيقات خاصةك  يتطلب إدراكها االستعانة بربامج
 ث:تجاه الثالاإل

ذات ىيئة ات لوممعك  فٍت يتكوف من بيانات علمي الدليل اإللكًتكين ىو دليل ذباه أفا ىذا اإل يرل
 كأدكات معداتك  ستعانة بأجهزةإلكًتكنية غَت ملموسة ال تدرؾ باغبواس العادية، بل يتطلب إدراكها اإل

ما ينطبق على الدليل العلمي ينطبق  ألجل ذلك فإفا ك  قٍت يتعامل معو، فهو وبتاج إىل ؾباؿ تاغباسبات اآللية
 .3على الدليل اإللكًتكين

 اإلتجاه الرابع: 
ذباه أفا األدلة اإللكًتكنية تنتمي بطبيعتها إىل القرائن اليت تعد من أىم األدلة اؼبؤثرة يف يرل ىذا اإل

، كبتطبيق ذلك  على الدليل اإللكًتكين الدعول اعبنائية، كماداـ أفا القرائن تتحقق باستنتاج ؾبهوؿ من معلـو
فنجد أفا دليل اإلدانة يتجو بالضركرة إىل حائز أك مالك اغباسب الذم وبتوم قرصو الصلب على داللة القياـ 
جبريبة انتهاؾ أك اخًتاؽ شبكات الغَت، ىذه اإلشارة ىي ما تسمى بالقرينة إذ يستدؿ على ارتكاب اغبائز 

 .4هات إلكًتكنية لو، كىي )العلة اؼبعلومة(للجريبة )العلة اجملهولة( من خبلؿ كجود ج

                                         

نقبل عن:    أ. .01،ص 0330 بدكف طبعة، سنةمصر، أنبيتو يف اإلثبات اعبنائي،دار النهضة العربية، القاىرة، ك  د.أضبد أبو القاسم أضبد، الدليل اؼبادم -1
 .72عائشة بن قارة ، اؼبرجع السابق، ص

 .73عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق،ص  -2
 .22د.طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق،ص -3
غبقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، سنة رسالة دكتوراه، كلية ا ،اعبريبة عرب الشبكة الدكلية للمعلومات )صورىا كمشاكل إثباهتا( د. مٌت فتحي أضبد عبد الكرمي،  -4

 .031ص ، 8223
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 نظرا للتغَت الذم طرأ على طبيعة الدليل اعبنائي،أنو حوؿ طبيعة الدليل اإللكًتكين  1كيرل الفقهاء
أصبح لؤلدلة اإللكًتكنية خاصية زبتلف عن األدلة اعبنائية كين الذم يرتبط بالبيئة التقنية،ظهور الدليل اإللكًت ك 

 تؤدم إىل القوؿالبيئة اليت ربكمو، كل ىذه األسباب ك  اؼبتعارؼ عليها من حيث مكاف كجود الدليلالتقليدية 
 أدلة اإلثبات إىليضاؼ لو من اػبصائص ما هبعلو دليل مستقل  أف الدليل اإللكًتكين لو طبيعة خاصة ألفا 

 العلمية أك الفنية.ك  اؼبادية، القولية
 

 .روني: خصائص الدليل اإللكتالثالث الفرع
ىذا يتميز ك  ،يتماشى مع طبيعتها خصوصية اعبريبة اإللكًتكنية فرضت ظهور نوع جديد من األدلة إفا 

 الدليل اإللكًتكين دبا يلي:
 لدليل اإللكتروني من طبيعة تقنية.أوال: ا

ال كجود للدليل ك  ،يستمد منهابُت البيئة اليت ك  ينبغي أف يكوف ىناؾ توافق بُت الدليل اؼبرصود
يتمتع بإمكانية ظهور  ا التطور الذم يكاد يكوف تلقائياالتقنية اليت تتطور بطبيعتها، ىذ بيئتواإللكًتكين خارج 

الوصوؿ إليها، فهو ليس بدليل مرئي ك  ىذا يؤدم بدكره إىل صعوبة اكتشافهاك  ،متجددةك  متطورةك  ةدأدلة جدي
 .2بيانات غَت مرئية ال تفصح عن شخصية معينةيتمثل يف ك  يبكن فهمو جملرد القراءة

 يلي:  نتيجة للطبيعة التقنية للدليل اإللكًتكين، فإنو يتميز عن الدليل اعبنائي التقليدم دباك 
حبيث يبكن نسخ الدليل اإللكًتكين نسخة مطابقة لؤلصل سباما، حبيث يبكن إجراء إمكانية النسخ:  .6

ىذه اؼبيزة ك  ،دم خطر إتبلؼ النسخة األصلية أثناء عملية الفحصالفحص اؼبعلومايت على ىذه النسخة لتفا
 ال توجد يف األدلة التقليدية.

فقد يتعرض الدليل اإللكًتكين للتعديل اؼبقصود من قبل اعباين، أك التعديل غَت  إمكانية كشف التعديل: .0
كشف ذلك عن طريق استخداـ يبكن  ك  اؼبقصود من قبل احملقق أك اػببَت اؼبعلومايت أثناء عملية صبع الدليل،

، فبا يعٍت صعوبة إخفاء برؾبيات تقنية معينة، إضافة إىل إمكانية إجراء اؼبقارنة مع النسخة األصلية إف كجدت
 .3اعباين عبريبتو أك التخفي منها

                                         
 .56. ككذلك: د. طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص 43د. ناصر البقمي، اؼبرجع السابق، ص  -1

نت، ؾبلة الفكر أضبد كىداف ، تقييم فعاليات اؼبواجهة التشريعية عبرائم اإلنًت د.. كيف نفس اؼبعٌت: 38د. ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .33ص ، 8220، أبريل 0الشرطي، مركز حبوث الشرطة، الشارقة، اإلمارات العربية اؼبتحدة، العدد 

 .303، اؼبرجع السابق،ص  طارؽ عبد الرؤكؼ اػبند.  -3
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قرص صغَت يبكنو ك  فآلة الفيديو الرقمية يبكنها زبزين مئات الصور،ية: لإمتيازه بالسعة التخزينية العا .4
 .1ةزبزين مكتبة صغَت 

 .ثانيا: الدليل اإللكتروني دليل علمي
الدليل اإللكًتكين وبتاج إىل ؾباؿ تقٍت يتعامل معو، فهو كدليل وبتاج إىل بيئتو التقنية اليت يتكوف فيها 

ما ينطبق على الدليل العلمي ينطبق على الدليل  ألجل ذلك فإفا ك  لكونو من طبيعة تقنية اؼبعلومات،
القضاء اؼبقارف ىي يف فقا لقاعدة ك  ، فالدليل العلمي ىبضع لقاعدة لزـك ذباربو مع اغبقيقة كاملةاإللكًتكين

 إذا كاف الدليل العلمي لو منطقو الذم هبب أالا ك  ا العلم فمسعاه اغبقيقة،القانوف مسعاه العدالة أما  أفا  قاعدة
 الدليل اإللكًتكين لو ذات الطبيعة ليمة، فإفا و هبب عدـ تعارضو مع القواعد العلمية السىبرج عليو من حيث أنا 

متطلبات العلم الرقمي ال يعٍت أف ىناؾ قواعد جامدة يرتبط هبا الدليل اإللكًتكين من حيث  عنعدـ اػبركج ك 
يف قدرتو  ذاتو و هبدالعلم الرقمي ىو علم متطور جدا، بل إنا  إمبا هبب األخذ يف االعتبار أفا ك  طبيعتو العلمية،

 .2الكبَتة على التطور الذايت اؼبستمر
 الدليل اإللكتروني.تنو ع وتطو ر ثالثا: 

كتعٍت ىذه اػباصية أنو على الرغم من أف الدليل الرقمي يف أساسو متحد التكوين بلغة اغبوسبة 
كأنواع البيانات كالرقمية، فإنو مع ذلك يتخذ أشكاال ـبتلفة، فمصطلح الدليل الرقمي يشمل كافة أشكاؿ 

الرقمية اؼبمكن تداكؽبا رقميا، كحبيث يكوف بينها كبُت اعبريبة رابط من نوع ما، كتتصل بالضحية على النحو 
ىناؾ مركنة يف التعامل مع الدليل يرل أفا  4، حىت أفا البعض3الذم وبقق ىذه الرابطة بينها كبُت اعباين

اإلعًتاؼ كقبوؿ األدلة اإللكًتكنية من شأنو أف يؤدم إىل ازدىار اإللكًتكين مقارنة بالدليل التقليدم، كما أف 
 التجارة اإللكًتكنية.

الدليل اإللكًتكين لكوف األخَت إمبا ىو القالب الذم ك  إذا كانت العبلقة أساسية بُت البيانات الرقميةك 
وبتوم يف داخلو ؾبموعة البيانات الرقمية، فإف ذلك يعد تعبَتا عن اتساع قاعدة الدليل اإللكًتكين، حبيث 
يبكنو أف يشمل أنواعا متعددة من البيانات الرقمية تصلح منفردة أك ؾبتمعة لكي تكوف دليبل لئلدانة أك للرباءة 

                                         

 .823د. ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق،ص  -1
السياسة اعبنائية يف مواجهة جرائم اإلنًتنت )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة د. حسُت بن سعيد الغافرم، -2

 .233،ص 8223
 .02ص ، 8221، سنة 0، اعبمعية العربية لقانوف اإلنًتنت، مصر، طالدليل الرقميد. عمر أبو بكر بن يونس،  -3

4
- Peihao Yuan, l’admission de la preuve électronique dans le droit français et le droit chinois, le 30/03/2011, 

disponible à l’adresse suivante : www.m2bde.u-paris10.fr. 
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 شمل ىذا التنوع يف البيانات الرقمية مظاىر عدة،كأف يكوف ىذا احملتول معلومات متنوعة تتضمن نصوصايإذ 

 .1مرئياتك صور ك 
 عادة بناء المسرح الرقمي للجريمة.رابعا: إ

كانت ىناؾ جريبة مسرح اعبريبة الرقمي نفسو،فإذا  ك  اآلثار الرقمية تشمل رؤية ؼبسرح اعبريبة اغبقيقي،
استخدـ الكمبيوتر بطريقة ما يف أحد أفعاؽبا، فجهات التحقيق عليها أف ك   العامل اغبقيقيحدثت فعليا يف

ن إعادة بناء األدلة توجد ثبلثة أنواع مك  اؼبسرح اؼبعلومايت الرقميك  يتبحث يف كبل اؼبسرحُت، اؼبسرح اغبقيق
كىناؾ نوع ثالث  اإللكًتكنية الصحيحة األدلةك  األدلة اإللكًتكنية اليت مت العبث فيها أك ؿبوىاكىي  اإللكًتكنية

تم يطلق عليو األدلة اإللكًتكنية اؽبامشية، كيبلحظ أنو من الضركرم إلعادة بناء الدليل اإللكًتكين أف ي
من خبلؽبا استخبلص اؼبعلومات اؼبتعلقة اإلستعانة هبذه األنواع الثبلثة فاألدلة اإللكًتكنية الصحيحة يتم 

إعادة بنائها  األدلة اإللكًتكنية اليت مت ؿبوىا أك العبث فيها يتم ؿ البحث فيها، كما أفا اجملـر من خبلك  باعبريبة
ا األدلة اإللكًتكنية اؽبامشية فهي أدلة تلعب دكرا حاظبا يف إعادة ترميم األدلة باستخداـ برامج خاصة، أما 

 اؼبمحوة أك اليت مت العبث فيها.
 نظاـ التشغيلك  نوع الكمبيوترك  نوع الدليل اإللكًتكين،إعادة بناء اؼبسرح الرقمي يعتمد على ك 

سد ثغراهتا ك  ربطها باألدلة اإللكًتكنية الصحيحة،ك  بإصبلح األدلة التالفة أك اؼبمحوةك  إعدادات الكمبيوترك 
 .2يؤدم ذلك إىل ما يسمى بإعادة بناء مسرح اعبريبة الرقميك  ةيباألدلة اإللكًتكنية اؽبامش

 .ص من الدليل اإللكترونيخامسا: صعوبة التخل
ىذه اؼبيزة من أىم مزايا الدليل اإللكًتكين على اإلطبلؽ، بل يبكن القوؿ بأهنا اؼبيزة اليت يتمتع هبا 

 Aىو بذلك يشبو الدليل العلمي اؼبتعلق باغبمض النوكم )ك  الدليل اإللكًتكين دكف غَته من األدلة التقليدية،

D N 3ما( إذ أف كليهما يصعب التخلص منه. 
اسًتجاعها بعد حذفها، ك  إصبلحها بعد إتبلفها،ك  فاألدلة اإللكًتكنية يبكن إظهارىا بعد إخفائها،

من فبا يزيد ك حيث يوجد العديد من برامج اغباسوب اليت يبكن من خبلؽبا استعادة البيانات اليت مت حذفها،
 كما أفا   ،اغبجية يف اإلثباتك  القيمةؽبا ذات ك  لصالتخلص منها أنو يبكن استخراج نسخ مطابقة لؤل صعوبة

                                         

 .230د. حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق،ص  -1
 .33د. ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .73ص اؼبرجع السابق، ، عائشة بن قارة .أ -3
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 تسجيلها، فنسخة من ىذا الفعل أم فعل اعباين حملو الدليل يتم أيضانشاط اعباين حملو الدليل يشكل كدليل 
 .1هيبكن استخبلصها الحقا كدليل إدانة ضدك  يف الكمبيوتر

 
 .: تقسيمات الدليل اإللكترونيالفرع الرابع

تعتمد اجملتمعات اؼبعاصرة يف تسيَت شؤكهنا على تقنيات ك  حقيقة كاقعةلقد أصبح اجملتمع اؼبعلومايت 
ازدياد كبَت ك  يتعُت على جهات التحقيق مع تقلص الدكر التقليدم للوثائق يف اإلثبات من متا ك  اغباسب اآليل،

دفاع عن  يف فبارستها غبق اجملتمع يف الاليت تتكوف يف شكل أكعية غَت كرقية، أف تتعامل ك  يف كم اؼبعلومات
 يوجد ؽبا العديد من الصور والشك أنك ، 2كيانو ضد اإلجراـ مع أشكاؿ مستحدثة من األدلة غَت اؼبادية

 لي:ي امك  استعراضهااألشكاؿ يبكن ك 
 ينبغي اإلشارة إىل أف ىناؾ بعض األدلة اؼبادية اليت ؽبا قيمتها اػباصة يف إثبات اعبريبة اإللكًتكنية

 ه األدلة:من ىذك  نسبها ؼبتهم معُت،ك 
 

 .أوال: األوراق
الربنامج الذم يبكن أف يثور نزاع ك  حاسم يف إثبات العبلقة بُت صاحب الشأف قد يكوف لؤلكراؽ دكر

الكثَتين فبن يقوموا  ، إذ قبد أفا 3يظهر يف نسخة كرقيةك  دادهعر بعدة مراحل أثناء إخَت يببشأنو، فهذا األ
ىذه ك ، 4بطبع اؼبعلومات ألغراض اؼبراجعة أك التأكد من الشكل العاـ للمستند أك الرسالة أك الرسومات

حرصو ك  ذكاء صاحب الشأفك  ىي مرحلة ال غٌت عنهاك  النسخة الورقية يبكن اعتبارىا الوجهة النظرية للربنامج
حتجاج هبا على من ينازعو حقا يدعي اإلك  يبكن الرجوع إليها حبيث ،يظهراف يف احتفاظو هبذه النسخة الورقية

 و صاحبو.أنا 
اللجوء إليها ك  يدعمها أم إىل دليل يثبت اغبق إىل مامستندة  ما لذا يفضل أف تكوف اؼبطالبة حبماية

فهذا الدليل يشًتط فيو أف  ،عتداءات اليت قد تلحق بالربنامجأيا كاف نوع تلك اإل عتداء ماإعند حدكث 

                                         

 .73، اؼبرجع السابق، ص أ. عائشة بن قارة  -1
 .02،ص8223، الزقازيق، مصر، بدكف طبعة، سنة هبجةاإلنًتنت، دار ك  التزكير يف جرائم الكمبيوترك  عبد الفتاح بيومي حجازم، الدليل اعبنائيد.  -2
 .832، ص8221كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، سنة   ،ماجستَت مذكرةفؤاد عبد العزيز، اغبماية اعبنائية لربامج اغباسب اآليل،  أ. عبَت-3
مصر، رة، التحقيق االبتدائي يف اعبريبة اؼبعلوماتية )دراسة مقارنة(، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، القاىك  صبع األدلةك  أ. علي عدناف الفيل، إجراءات التحرم -4

 .37، ص 8208بدكف طبعة، سنة 
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ىو ما يتحقق يف النسخة الورقية اليت تعترب الركيزة األكثر ك  ،قاببل للتوصيل للغَت بقدر اإلمكافك  يكوف مقركءا
 :من ىذه األكراؽك  ىتماـ هبا يف البحث عن اغبقيقة،ي تعترب من األدلة اليت ينبغي اإلبالتايل فهك  ،1أمنا
 ة اليت يتم برؾبتها.أكراؽ ربضَتية يتم إعدادىا خبط اليد كمسودة تصوير العملي .6

 أكراؽ تالفة مت طباعتها للتأكد من سباـ اعبريبة تلقى يف سلة اؼبهمبلت. .0

 .حتفاظ هبا كمرجع أك ألغراض اعبريبةيتم اإلك  أكراؽ أصلية تطبع .4

 ؽبا عبلقة باعبريبة خاصة عند تقليدك  قانونية ؿبفوظة يف اؼبلفات العادية أك دفًت اغبسابات،ك  أكراؽ أساسية .0
 .2ىذه األكراؽ بواسطة اغباسب اآليلتزكير ك 

 .ملحقاتوو  ثانيا: جهاز الكمبيوتر
أهنا مرتبطة ك  ،إلكًتكنيةاعبريبة الواقعة ىي جريبة  للقوؿ بأفا  كجود جهاز اغباسب اآليل ىاـ جدا

خبَت اغباسبات اآللية ك  أحجاـ ـبتلفةك  ألجهزة اغباسب اآليل أشكاؿك  باؼبكاف أك الشخص اغبائز على اعبهاز،
 كحده الذم يستطيع أف يتعرؼ على مواصفاهتا بسرعة فائقة.

 : البرمجيات.ثالثا
نتشار، فإف أخذ األقراص باستخداـ برنامج خاص ليس كاسع اإلإذا كاف الدليل اإللكًتكين ينشأ 

 تنصيب ىذا الربنامج أمر يف غاية األنبية عند فحص الدليل.ك  اػباصة بتثبيت
 (.Modemرابعا: المودم )

يف ك  ببعضها البعض عرب خطوط اؽباتف، اإلتصاؿىو الوسيلة اليت سبكن أجهزة اغباسبات اآللية من ك 
 تبادؿ البياناتك  الرد على اؼبكاؼبات اؽباتفيةك  استقباؿ فاكسك  الوقت اغبايل تطورت اؼبودـ لتكوف أجهزة إرساؿ

 3تعديلها.ك 
  

                                         

 .31أ.عبَت فؤاد عبد العزيز، اؼبرجع السابق،ص  -1
 .01، صاؼبرجع السابقكاإلنًتنت، التزكير يف جرائم الكمبيوترك  د. عبد الفتاح بيومي حجازم، الدليل اعبنائي -2
 .31أ. علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق،ص  -3
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 التخزين المتحركة. طخامسا: وسائ
 .3األشرطة اؼبغناطيسيةك  2أك األقراص اؼبرنة، 1اص الليزر(قراص اؼبدؾبة )أقر كاأل

توياهتا عنصر من عناصر اعبريبة، إضافة حىت كانت ؿب ائط جزءا من اعبريبة اإللكًتكنيةتعد ىذه الوسك 
 .4قراص الصلبة اليت تعد ىي األخرل كسيلة لتخزين اؼبعلوماتىل األإ

اليت تفيد يف معرفة ك  اؼبنطقية للكمبيوترك  اؼباديةاػباصة باؼبكونات ك : (Manualsسادسا: المراشد )
 التفاصيل الدقيقة لكيفية عملها.

 .5اليت قد ربتوم على ذاكرة ربتفظ ببعض الصفحات اليت سبق طباعتهاك : سابعا: الطابعات
أفبلـ فوتوغرافية يتم تصوير صفحات  عن كتعرؼ أيضا باؼبيكركفيلم كىي عبارة: ثامنا: المصغرات الفيلمية

 البيانات عليها مع تصغَتىا إىل درجات متناىية يف الصغر كيتم ذلك بسرعة ىائلة.
كىي الوسيلة الطبيعية لعرض اؼبعلومات بصفة مستمرة جات الشاشة أو وحدة العرض المرئي: تاسعا:مخر 

 .6فظها من خبلؿ ىذا اؼبصدرال يبكن حتظهر عليها اؼبعلومات غبظيا، ك على مستخدـ اغباسب ك 
 

                                         

تبدك أنبية ىذه األقراص يف اعبريبة ك  لكن مل تصل بعد لسعة التخزين للقرص الصلب أك سرعتو،ك  الليزر: ىي أقراص سبتاز بسعة التخزين العالية، أقراص -1
ىذه ك  تو،القرص بيانات توضح ؿبتويا على غبلؼدكف يك  ( قدرا كبَتا من ىذه األقراص،P.Cاإللكًتكنية يف أنو يوجد مع جهاز اغباسب اآليل الشخصي )

عرفة خبَت دبنات، بل سيتم إفراغ ىذه األقراص ف على غبلؼ القرص من بيابالطبع دبا دكا  يعتدا الشركات تعد باآلالؼ لكن يف التحقيق لن ك  األقراص لدل البنوؾ
جزء من فهي كمع ذلك  ف آخراط يف مكضبت قدال يشًتط أف تضبط أقراص الليزر مع جهاز اغباسب اآليل، لكنها ك  جهات التحقيق، اـليقدـ بيانات دقيقة أم

التزكير يف ك  الدليل البلـز إلثباهتا ؼبا كانت ؿبتوياهتا عنصرا من عناصر اعبريبة.أنظر يف ذلك: د. عبد الفتاح بيومي حجازم،الدليل اعبنائي كأماديات اعبريبة 
 .88، ص اإلنًتنت، اؼبرجع السابقك  جرائم الكمبيوتر

 .80اؼبرجع،صنفس األقراص اؼبرنة: ىي أقراص تستخدـ لتخزين اؼبلفات اليت ال ربتاج حجم زبزين عايل، ألف حجمها التخزيٍت قليل. أنظر يف ذلك:  -2
يف أجهزة التسجيل  قد يكوف ملفوفا على بكرة كبَتة مثل اليت تستخدـك  عبارة عن شريط ببلستيك مغطى دبادة معدنية قابلة للمغنطة، :الشريط اؼبغناطيسي -3

تسجيل البيانات على الشريط اؼبغناطيسي فباثلة لتلك اليت  يهاالفكرة اليت تبٌت علك  قد يكوف داخل علبة على ىيئة شريط الفيديو أك شريط الكاسيتك  الصويت،
ابة يسجل البيانات على شكل نقطة مغناطيسية الكتك  يبٌت عليها تسجيل األحاديث على شريط التسجيل الصويت، فجميع األشرطة اؼبمغنطة هبا رأس للقراءة

يقـو بإرساؿ النبضات ك  ، كما يستطيع ىذا الرأس اإلحساس بوجود ىذه النقطةبيانات اؼبستخرجة من داخل اغباسبشريط بشفرة خاصة تدؿ على اللعلى ا
ود ىذه النقطة كيقـو بإرساؿ النبضات الكهربائية اؼبقابلة لشفرة الكهربائية اؼبقابلة لشفرة البيانات من داخل اغباسب، كما يستطيع ىذا الرأس اإلحساس بوج

شريط على شكل كحدات خاصة تشكل كل لتنظم اؼبعلومات على اك  اؼبلفات اؼبتتالية،ك  البيانات داخل اغباسب.كيستخدـ الشريط اؼبغناطيسي يف زبزين الربامج
األخَتة من اؼبلف لتسجيل معلومات تعريفية عن اؼبلف، ك  العمل على زبصيص اغبزمة األكىلقد جرل ك  حجم اغبزمة وبدده مستخدـ اعبهاز،ك  كحدة منها حزمة،
،سنة 8طمصر،  خرجات الكمبيوترية يف اؼبواد اعبنائية )دراسة مقارنة(،دار النهضة العربية، القاىرة،.ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبأنظر يف ذلك: د

 .02،ص 8222
كثر كحدات التخزين إستخداما لسرعتها ككفاءهتا العالية كحجم التخزين الكبَت الذم توفره كتكوف عادة مركبة داخل حافظة األقراص الصلبة: ىي من أ -4

 .80، صاإلنًتنت، اؼبرجع السابقك  التزكير يف جرائم الكمبيوترك  د. عبد الفتاح بيومي حجازم،الدليل اعبنائياعبهاز. أنظر يف ذلك: 
 .31ص اؼبرجع السابق،  ،علي عدناف الفيلأ. -5
 . 02د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية، اؼبرجع السابق، ص  -6
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 قساـ:أربعة أالدليل اإللكًتكين إىل غَت أنو يبكن تقسيم 
 شبكاهتا.ك  اػباصة بأجهزة الكمبيوتر اإللكًتكنيةاألدلة  -
 .اإلنًتنتاػباصة باإللكًتكنية األدلة  -
 للمعلومات.اػباصة بربكتوكوالت تبادؿ اؼبعلومات بُت أجهزة الشبكة العاؼبية اإللكًتكنية األدلة  -
 اػباصة بالشبكة العاؼبية للمعلومات.اإللكًتكنية األدلة  -

،إال ف كاف يتناسب مع تقسيم الفقو للجرائم عرب الكمبيوترإك  ف ىذا التقسيم للدليل اإللكًتكين،أإال 
ىو الدليل ك  نو ال يتناسب مع مفهـو التقنية اغبديثة، فهذه التقسيمات تدكر حوؿ موضوع كاحد أالأ

 .1اؼبعٌت يف ختبلؼإشبكاتو، فاختبلؼ اؼبصطلحات ال يعٍت ك  كين اػباص جبهاز الكمبيوتراإللكًت 
 ىي كالتايل:ك  الدليل اإللكًتكين إىل ثبلث ؾبموعاتكما يبكن تقسيم 

فات ملك  احملفوظة مثل الربيد اإللكًتكينك  ىي الوثائق اؼبكتوبةك  أوال: السجالت المحفوظة في الحاسوب:
 .اإلنًتنتسائل غرؼ احملادثة على ر ك  الكلماترامج معاعبة ب

بالتايل مل يلمسها ك  ـبرجات برامج اغباسوب :تعتربالسجالت التي تم إنشاؤىا بواسطة الحاسوبثانيا: 
 .ATMفواتَت أجهزة السحب اآليل ك  سجبلت اؽباتفك  Log filsمثل  اإلنساف

من ك  :م إنشاؤه بواسطة الحاسوبجزء آخر تو  ثالثا: السجالت التي جزء منها تم حفظو باإلدخال
 ،Excelمثل  العمل تلقيها إىل برامج أكراؽ متاألمثلة عليها أكراؽ العمل اؼبالية اليت ربتوم على مدخبلت 

 .2من مت سبت معاعبتها من خبلؿ الربنامج بإجراء العمليات اغبسابية عليهاك 
بل  يس ىناؾ كسيلة كاحدة للحصوؿ عليويبلحظ أف التنوع يف الدليل اإللكًتكين يفيد بالضركرة أنو لك 

كما يبلحظ على ،إف ازبذ ىيئة أخرلك  األحواؿ يظل الدليل اؼبستمد منو رقميا حىت كل  يفك  كسائل متعددة،
 .3ىي سجبلت اغباسوبك  ىذا التقسيم أنو ليس شامل للدليل اإللكًتكين بل اقتصر على نوع ؿبدد منو،
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البد أف يتم فيها مراعاة التطور البلمتناىي ؿباكلة لتقسيم الدليل اإللكًتكين،  أيةأف  لقد مت استخبلص
 .الدليل اإللكًتكين ا يستمد منهكاليت البيئة الرقمية تتميز بوالذم 

 

 .مصادر الحصول على الدليل اإللكتروني الثاني: المطلب
أف يقتضي  األمر الذم ،ٍتتتسم اعبرائم الناشئة عن إساءة استخداـ اغباسب اآليل بالطابع التق

فريدة، كما ك  التحقيق اعبنائي الفٍت اؼبعركفة كسائل تقنية خاصة كأساليب ها إىل جانب قواعدربقيقستخدـ يف ي
يوصي اػبرباء ك  احملاسبة،ك  جعةااؼبر ك  ،قيقها متخصصا يف معاعبة البياناتمن يتوىل رب يكوف يتطلب األمر أف

لبلوغ أقصى قدر من النجاح من كراء التحقيقات، يبدك أبرزىا يف ضركرة إجراء تباع قواعد فنية اسًتشادية با
ذلك بغرض ك  طبيعة بيئة تقنية اؼبعلومات،ك  مواصفات تتبلءـ مع خصائصك  ية من خبلؿ كسائلريات أكلرب

ظركؼ ارتكاهبا، مع مراعاة ك  أسلوبأك  ف للجريبةاغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبعلومات عن السلوؾ اؼبكوا 
 .1الطبيعة اػباصة للدليل اإللكًتكين اليت ال ذبعلو متاحا إال لفًتة قصَتة من الوقت

يربز دكر اؼبعمل اعبنائي الذم يستخدـ كافة النظريات ك  ،باستخداـ األجهزة اغبديثة ىذا ال يتم إالا ك 
 اؼبسانبة قي تقدمي العلـو اؼبساعدة األخرل اليت هتدؼ صبيعها إىلك  العلمية اغبديثة يف ؾباؿ مكافحة اعبريبة

 ، مع التطوير يف أساليب التحقيقالدليل العلمي الذم يساعد يف كشف اغبقيقة بالطرؽ القانونية الصحيحة
الشرعية الدقيقة استخبلص األدلة  ألفا  ،2نقلو من اإلطار التقليدم إىل إطار يتناسب مع طبيعة ىذه اعبرائمك 

تقديبهم ك  ىل القبض على اعبناةإأساليب ؿبددة ال تسمح بأم اكبراؼ أك تعديل تؤدم يف النهاية  باعاتيتطلب 
 لمُت خاصُت هبما.من اؼبعلومات ع  ألك  نائية الرقميةاإلطار صار لؤلدلة اعبيف ىذا ك  للمحاكمة،

ما يتعلق ك  ،تاإلتصاالك  اإلنًتنتك  ركرة اإلؼباـ بعلـو اغباسب اآليلكما تتطلب األدلة اإللكًتكنية ض
لـو من خبلؿ اإلؼباـ بالع ال يبكن تفسَت اغبقيقة العلمية للدليل اإللكًتكين إالا ك  ،بالتقنية من جوانب فنية حبتة
عملية ك  منطق التمييز بُت مصادر الدكتور "عمر ؿبمد بن يونس" يرل أفا  غَت أفا اؼبرتبطة بالنظاـ اؼبعلومايت، 

 ىو فًتاضي ال يبكن قياسو دباالزماف اإلك  فًتاضياغبيز اإل ها يف اغبقيقة أفا الضبط ذاهتا للدليل اإللكًتكين سبب
 مقرر يف العامل اؼبادم.
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تتميز حبيز ـبتلف عن اغبيز  اإلنًتنتاعبريبة عرب  لعل أىم نتيجة ترتبت يف الواقع على ىذا التقرير أفا ك 
حقق النتيجة تتك  فمن اؼبمكن أف يكوف مصدر اعبريبة يف دكلة ،الذم يتسع لو ارتكاب اعبريبة يف العامل اؼبادم

اعبوىرم يف نظرية الدليل ك  لذلك كاف لنظرية اغبيز االفًتاضي كجودىا الرئيسي يف دكلة أك دكؿ أخرل،
 التمييز بُت اؼبصدركمن متا هبب اإلىتماـ يف إطار الدليل اإللكًتكين ،اليت وباكؿ الفقو إرسائها اإللكًتكين

إذا كانت فكرة ضبط اؼبصدر جديدة نوعا ما على فقو اإلجراءات عموما، فإف ىذا ال ك  الدليل ذاتو،ضبط ك 
 .1يعفي من مسؤكلية النظر فيها

 اء.ضالقك  الفقو لمصادر األساسية للدليل اإللكًتكين اؼبتفق عليها لدلل أتطرؽسوؼ ك 
 

 .علم أمن المعلوماتو  ة الرقميةاألول: علم األدلة الجنائي الفرع
ا تتنوع كتتباين صورىا تبعا لتنوع الوسائل األدلة اإللكًتكنية ليست صبيعها يف صورة كاحدة، كإمبا  إفا 

 بينها، لذا فإفا  اإلتصاؿككذلك تنوع شبكات  اإللكًتكنية كاألجهزة اليت تعتمد على نظم اغبواسيب اآللية
كمعقدة إذا مل يقم هبا أصحاب اػبربة يف ؾباؿ التقنية، بل أنو قد  ةلكًتكين صعبعملية استخبلص الدليل اإل

 .لمُت خاصُت هبماصار لؤلدلة اعبنائية الرقمية كألمن اؼبعلومات ع  
ذلك األمر يتحقق عن طريق اؼبعرفة الشاملة بعلـو  دلة اإللكًتكنية كاكتشافها، فإفا كللوصوؿ إىل األ

ا األكؿ، أما  البنداعبنائية الرقمية يف  األدلة تطرؽ إىل علمكعلى ىذا األساس سأ ،2األدلة التقنية كأمن اؼبعلومات
 أمن اؼبعلومات.علم ل خصصيسالثاين ف البند

 
 األول: علم األدلة الجنائية الرقمية. البند

 إىل اغباسب اغباجةىناؾ بعض العلـو اليت ينبغي اإلؼباـ هبا يف إطار الدليل اإللكًتكين، أكؽبا ىو مدل 
علـو اغباسب اآليل تقدـ  ، حيث أفا اإللكًتكنيةاآليل كعلـو األدلة اعبنائية كعلـو التحليل السلوكي لؤلدلة 

للدليل اإللكًتكين، بينما علـو  ك التقنية اؼبعلومات التقنية الدقيقة كىي مطلوبة لفهم اؼبظهر أك الطبيعة اػباصة
كتساىم علـو ،كًتكنيةػل أم شكل من أشكاؿ األدلة اإللػتحليرا علميا لو األدلة اعبنائية من شأهنا أف تقدـ منظ
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التحليل السلوكي لؤلدلة اإللكًتكنية يف الربط احملدد بُت اؼبعارؼ التقنية كبُت الطرؽ العلمية الستخبلص الدليل 
 .1فهم أفضل للسلوؾ اإلجرامي التقٍتااللكًتكين ل

خليطا من زبصصي القانوف كعلـو تقنيات عرؼ ىذا العلم بأنو ىو العلم الذم يضم ف يكيبكن أ
ككسائط  أجهزةك  تاإلتصاالاغباسوب، كدكره ىو صبع كربليل البيانات من أنظمة اغباسوب كالشبكات ك 

كالسلطات القضائية،  دليل يعتد بو قانونا أماـ اعبهاتكتقدمي ىذه البيانات ك ،التخزين الرقمية دبختلف أنواعها
بل  ،كالكامَتات الرقمية اآللية، أجهزة اؽبواتف النقاالة الرقمية كاغبواسيبكيشمل ىذا العلم كل األجهزة 

فهو يشمل كل جهاز باستطاعتو زبزين البيانات أك  كيتعدل ذلك إىل بطاقات اإلئتماف كالبطاقات الذكية،
 نقل اؼبعلومات.

ثر عليو اعبهاز كاؽبدؼ الرئيسي للعلـو اعبنائية الرقمية ىو شرح تطبيقي علمي مفصل للوضع الذم ع
كاؼبقصود دبصطلح األجهزة الرقمية كل نظم ة يف حالة كقوع جريبة من اعبرائم، الرقمي من الناحية القانوني

رسالة بريد  :سائل التخزين مثل: القرص الصلب أك األقراص اؼبدؾبة، كثائق إلكًتكنية مثلك اغباسوب ك 
 .2يف إطار الشبكة اغباسوبية ( أك حىت سلسلة من اؼبعلومات الرقميةE-Mailإلكًتكنية)

 كىذه العلـو ؾبتمعة تساىم فيما يلي:
 .الكشف عن الدليل اإللكًتكين .6

ختبارات التقنية كالعلمية عليو الختباره كالتحقق من أصالتو كمصدره كدليل يبكن تقديبو ألجهزة إجراء اإل .0
 اذ كتطبيق القانوف.نفإ

 .ربديد اػبصائص اؼبميزة للدليل االلكًتكين  .4

 لحاسب اآليل.لإصبلح الدليل كإعادة ذبميعو من اؼبكونات اؼبادية  .0

عمل نسخة أصلية من الدليل االلكًتكين للتأكد من عدـ كجود معلومات مفقودة أثناء عملية   .1
 استخبلص الدليل.

 صبع اآلثار اؼبعلوماتية الرقمية اليت قد تكوف تبدلت خبلؿ الشبكة اؼبعلوماتية.  .2
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اػبوارزميات اليت تعد ؾبموعة من التعليمات اليت يبكن أف تتبع إلقباز عمل ما بعدد ؿبدد من ستخداـ إ .3
سيطة، كبتجميع ىذه األجهزة يبكن بكذلك عرب ذبزئة اؼبسألة الربؾبية اؼبراد حلها إىل أجزاء صغَتة  ،اػبطوات

 تعديلو. كأالدليل مل يتم العبث بو  التوصل إىل حل صحيح، كذلك من أجل التأكد من أفا 

 .1الدليل اإللكًتكين إلثبات أنو أصيل كموثوؽ بو كيقع ضمن سلسلة األدلة اؼبقدمة يف الدعول ربريز .4

كالشك أنو من أجل ربقيق ضباية أضمن، ينبغي استخداـ اػبصائص البيولوجية، حيث ال يبكن        
، كما 2صورة الوجو الفيزيولوجيةالدخوؿ إىل اغباسب اآليل إال من خبلؿ بصمة األصبع أك حدقة العُت أك 

أف خرباء أمن اؼبعلومات إبتكركا ميزة العبلمة اؼبائية لتبليف تزكير بطاقات اإلئتماف مثبل، كيتم ذلك عن طريق 
 3شفرة خوارزمية يتم تشفَتىا على الشريط بشكل متداخل.

 

 الثاني: علم أمن المعلومات. البند
و ذلك العلم الذم يبحث يف إليو من زاكية أكاديبية، أنا علم أمن اؼبعلومات ىو علم يعٍت بالنظر 

توفَت اغبماية للمعلومات من اؼبخاطر اليت هتددىا كمن أنشطة االعتداء عليها، بينما  تنظريات كاسًتاتيجيا
ت ماف ضباية اؼبعلوماضالوسائل كاألدكات كاإلجراءات البلـز توفَتىا ل ىويعٍت بالنظر إليو من زاكية تقنية، أنو 

 سريةكمن زاكية قانونية، علم أمن اؼبعلومات ىو ؿبل دراسات كتدابَت ضباية من األخطار الداخلية كاػبارجية، 
 .4ريبةعتداء عليها أك استغبلؿ نظمها يف ارتكاب اعبتوفر اؼبعلومات كمكافحة أنشطة اإلك  ؿبتول كسبلمة

ـبًتقي شبكات اؼبعلومات ك  ،جهةيف معرض السباؽ الدائر ببل توقف بُت خرباء أمن اؼبعلومات من ك 
 فنية لتأمُت أنظمة عمل تلك الشبكات،ك  يةلمتأمُت ع اتجراءإك  من جانب آخر تربز أنبية كضع سياسات

 اؼبظهر األكؿ ؽبذه السياسات ىو اعبانب الوقائي الذم يقـو على ؿبورين:ك 
ن خبلؿ تقسيم حـز تم بصفة عامة ميالذم ك  اػبارجيةك  ىو تأمُت شبكة النظاـ الداخليةاألول: 

 اؼبعلومات اؼبارة يف شبكة النظاـ إىل طبقات متعددة، يتم ضباية كل منها من اإلخًتاؽ باستخداـ النظم
 .5اآلليات اػباصة بذلك مثل تشفَت البياناتك 
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( عن طريق ربديد اؼبعلومات اليت تتيحها Serversحاسبات اػبوادـ الرئيسية ) ىو تأمُت :الثانيو 
نظم التشغيل  مراجعة خدمات الشبكة اليت تقدمهاك  لكل مستول من مستويات مستخدميو، تطبيقات النظاـ

حتفاظ بنسخ اإلك  ،استخداـ مواردهك  على النظاـكضع السياسات التأمينية اػباصة بالدخوؿ ك  ،1اؼبختلفة ؽبم
كضع ك  الشبكة لتنفيذ أم مسح ؼبنافذ النظاـ من خارجعدـ السماح ك  احتياطية بصفة دكرية يف أماكن آمنة،

 قيود صارمة على خركج أجهزة اغباسب احملمولة عن مواقعها بأنظمة اؼبعلومات.
اكتشاؼ أم ؿباكلة ك  بإهباد النظم القادرة على رصد عٌتا اؼبظهر الثاين من سياسات اغبماية فيأما 

ذلك السيطرة على يشمل ك  أم فشل يطرأ على أنظمة التأمُت غبظيا، إىل التنبيوك  الخًتاؽ النظاـ اؼبعلومايت
ككشف ما قد وبدث من ؿباكالت للعبث دبلفات معلومات نظم التشغيل،   عمليات إدارة الدخوؿ إىل النظاـ

 ورية يف شأف ربديد الثغرة اليت مت من خبلؽبا اخًتاؽ نظم اغبمايةفإجراءات تأمينية  ازباذكما يستلـز األمر 
 استخدامها يف ذلك.كلمة السر اليت مت ك  كقت االخًتاؽك  ربديد أسلوبك 

خًتاؽ اؼبعلومايت أم شبكات ال يكوف عرضة لئلاغباسب اآليل اؼبنفرد غَت اؼبتصل ب يبلحظ أفا ك 
غبصوؿ ىنا يكوف عملية اك  ،بو مباشرة اإلتصاؿخًتاؽ اؼبادم من خبلؿ تعرض لئلإف كاف يبكن أف يك إطبلقا،

هو عرضة ألف ف متصبل بشبكة تفاعلية متشابكةا إذا كاف اعبهاز أما بسيطة، ك  على الدليل اإللكًتكين سريعة
 .2قابليتها لئلخًتاؽك  ة ناصبة عن ارتكاب جرائم نتيجة لطبيعة الشبكاتييكوف ؿببل ألدلة إلكًتكن

ىنا تربز أنبية األساليب الفنية غبماية الشبكات كمصدر للدليل اإللكًتكين كالربككسي مثبل الذم ك 
 لشبكاتبا اإلتصاؿيث تضمن الشركات الكربل اؼبقدمة ػبدمة مستخدميها، حبك  عمل كوسيط بُت الشبكة

                                                                                                                            

اىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة ، جرائم اإلعتداء على األشخاص كاإلنًتنت، دار النهضة العربية، القأنظر يف ذلك: د. مدحت رمضاف. اؼبشفرة اؼبعلوماتتلك 
 .82ص ، 8220

قدرة كإف كاف تشفَت اؼبعلومات ىو أفضل ك أقول أساليب أمن اؼبعلومات على اإلطبلؽ، كلكن لؤلسف يف مقدكر أم شخص أف يسيء استخدامو، كتعترب 
اؼبنافسة، كىو بذلك يستطيع اؼبوظف على تشفَت اؼبعلومات ثغرة أمنية خطَتة، حيث قد يقـو اؼبوظف بتشفَت بعض األسرار التجارية كنقلها مشفرة إىل الشركات 

طاىر داككد، جرائم نظم . حسن دأنظر يف ذلك: أف يفلت من العقوبة حيث ال يبكن إثبات أم جـر ضده، إذ أف دليل اعبريبة ال يستطيع قراءتو سواه.
 .32، ص 8222سنة السعودية،  كاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،أل حبث مقدـ اؼبعلومات،

ها بإيداع مفاتيح الشفرات لدل ييلـز مستخدمك  إعداد مشركع قانوف يف ىولندا ىبضع عملية التشفَت لضركرة اغبصوؿ على ترخيص، كنتيجة ؽبذه األسباب متا 
 ىذهإفشاء مثل  ؿاحتماإف كاف ك  يلتـز مع ذلك بتقدمي ىذه اؼبفاتيح عبهات التحقيق مىت حصلوا على أمر بالتفتيش،ك  مكتب متخصص وبافظ على سريتها،

 .877اؼبفاتيح يناؿ من مصداقية كسائل اغبماية.أنظر يف ذلك: د. أضبد شحاتة بيومي، اؼبرجع السابق، ص 
 :برامج التشغيل تشتمل على عدة أنظمة منهاك  ،يتكوف نظاـ التشغيل من ؾبموعة الربامج اليت تتظافر مع بعضها لتسهل تعامل اؼبستخدـ النهائي للنظاـ -1

كذلك نظاـ التشغيل ك  أكثر من برنامج يف نفس اللحظة، من ميزاتو القدرة على تشغيلك  (Operating Système)لعبارة ا ( إختصار OS2لتشغيل ) نظاـ ا
(unixىو مصمم من أجل اؼبتخصصُت :)  اؼبتخصصُت أنو يوفر سرية سبنع غَت ك  من ميزاتو قدرتو على التعامل مع أكثر من برنامج يف نفس اللحظة،ك  اؼبربؾبُتك

 .03زبصهم. أنظر يف ذلك: د. أضبد خليفة اؼبلط، اؼبرجع السابق،ص ال الربامج اليت ك  من االطبلع على اؼبلفات
 .871د.أضبد شحاتة بيومي، اؼبرجع السابق،ص  -2
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تقـو فكرة ك  (،Cashe Memoryذاكرة اعباىزة )التوفَت خدمات ك  ضماف األمنك  قدرهتا إلدارة الشبكة
احمللية  (Casheذاكرة )الالربككسي على تلقي مزكد الربككسي طلبا من اؼبستخدـ للبحث عن صفحة ما ضمن 

الربككسي فيما إذا كانت ىذه الصفحة قد جرل تنزيلها من قبل فيقـو بإعادة إنزاؽبا إىل اؼبتوفرة، فيتحقق 
ا أنو مل يتم تنزيلها من قبل فيتم إرساؿ الطلب أما  ،اؼبستخدـ دكف اغباجة إىل إرساؿ الطلب إىل الشبكة العاؼبية

ذاكرة ال أفا  زايا مزكد الربككسيمن أىم مك  ،كيف ىذه اغبالة يعمل الربككسي كمزكد زبوف إىل الشبكة العاؼبية
(Casheاؼبتوفرة لديو يبكن أ )1سبت عليها فبا هبعل دكره قوم يف اإلثبات ف ربتفظ بتلك العمليات اليت. 

كاسًتاتيجيات ككسائل أمن اؼبعلومات ىي ضماف العناصر كأحباث أغراض  كما ينبغي اإلشارة إليو أفا 
 التالية ألية معلومات يراد ضبايتها:

اؼبعلومات ال تكشف كال يطلع عليها من قبل األشخاص الغَت ـبولُت  كتعٍت التأكد من أفا  السرية: .6
 بذلك.

أك العبث بو،  ؿبتول اؼبعلومات صحيح كمل يتم تعديلو كتعٍت التأكد من أفا  التكاملية وسالمة المحتوى: .2
سواء  ،من مراحل اؼبعاعبة أك التبادؿه أك العبث بو يف أية مرحلة كبشكل خاص أف يتم تدمَت احملتول أك تغَتا 

 يف مرحلة التعامل الداخلي مع اؼبعلومات أك عن طريق تدخل غَت مشركع.

كتعٍت التأكد من استمرار عمل النظاـ اؼبعلومايت كاستمرار  إستمرارية توافر المعلومات أو الخدمة: .3
مستخدـ اؼبعلومات لن يتعرض إىل  ، كأفا القدرة على التفاعل مع اؼبعلومات كتقدمي اػبدمة ؼبواقع اؼبعلوماتية

 .2منع استخدامو ؽبا أك إعاقة دخولو إليها

اإللكًتكنية دخلت عمل اؼبصارؼ، لذلك على اؼبصرؼ أف يلتـز حبسن اختيار مة نظكدبا أف األ       
أنظمتو ضركرة تزكيد  اؼبوظفُت كمراقبتهم اؼبستمرة، كما تقع اؼبسؤكلية على اؼبصرؼ الذم يقع على عاتقو

ن اؼبعلومات من جهة إىل أخرل فقد تكوف اعبهة القائمة على مكزبتلف إجراءات أ، 3بأنظمة أمن ؿبكمة
يتدرج على حسب أنبية أمن اؼبعلومات يتخذ كافة الصور ك  ة حيوية أك ؾبرد شخص عادم، ألفا أالتنفيذ منش

كتتضمن إجراءات أمن اؼبعلومات ؾبموعة  ،كقدرهتا على تنفيذ إجراءاتو كتطويرىا يف حالة تطلب ذلكاؼبنشأة 
 :4من اػبطوات اؼبطلوبة لتطبيقو يف اؼبنشآت اغبيوية كيبكن إصباؿ ىذه اإلجراءات على النحو التايل

                                         

 .12أ. علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص -1
 .320سامح أضبد بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص  د. -2
 .  027، ص 8222، سنة 0عزة ضبد اغباج سليماف، النظاـ القانوين للمصارؼ اإللكًتكنية، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، لبناف، ط .د -3

 .030د. أيبن عبد اغبفيظ، اؼبرجع السابق، ص  -4
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 أوال: تحديد أشخاص لتولي المسؤولية.
فهو يعترب اؼبسؤكؿ األكؿ عن  إقرارىا على عاتق رئيس اعبهةك  األمنية يقع ربديد خطوات السياسية

منية ذبنبا للتكاليف الباىظة اليت تنفقها قد تتوىل اعبهة ذاهتا تنفيذ ىذه السياسة األك ،يق ىذه السياسةتطب
 من متخصصة.أاؼبنشأة يف حالة ما إذا كانت ىذه السياسة يتوىل تنفيذىا شركة 

 كة الموظفين العاملين في المنشأة.ثانيا: مشار 
لكن األمر يتطلب أيضا ك  ىا من قبل مدير ناجح،ال تقف السياسة األمنية الناجحة عند حد إقرار 

منية يف ـبتلف القطاعات سواء كانوا عناصر أساسية أـ  مشاركة اؼبوظفُت يف اؼبنشأة يف تنفيذ ىذه السياسة األ
مشكلة يًتتب عليها أضرار مادية  ألهنم يقع عليهم توخي اغبذر لعدـ حدكث ،كانوا مشاركُت يف العمل فقط

يتم مسبقا ربديد ك  بالتكنولوجيا األمنية كأساس لكفاءة األداء األمٍت، اؼبوظفُت ربط ىؤالء ، معتلحق باؼبنشأة
 .متابعة نشر الوعي لديهمك  ،كر كل موظف يف تطبيق ىذه السياسةد

قد  غَت أنو ال بد من اإلشارة إىل أف أمن اؼبعلومات يبثل ربديا كبَتا، ألنو ينطوم على ميزانية ضخمة 
ال تتناسب مع الدكؿ اليت تكوف مواردىا ؿبدكدة، خاصة مع تضاعف األفعاؿ اإلجرامية على شبكة 

فأمن اؼبعلومات يعترب رىانا كبَتا بالنسبة للدكؿ اليت تتعرض لئلعتداءات اؼبتكررة ك اليت سبس بصورة  ،1اإلنًتنت
 .2َتة اليت يتعرض ؽبا مستخدـ اإلنًتنتفاضحة حياة األفراد ك خصوصياهتم، كؽبذا يبكن تصور اػبطورة الكب

موثوؽ ك  صيلأو عن طريق ىذه العلـو يبكن ربريز الدليل اإللكًتكين إلثبات أنو أنا  يستخلص فبا سبق،
ستعانة بالوسائل العلمية اليت أفرزىا التطور العلمي السريع أمرا حيويا لنجاح التحقيق بو، فقد أصبحت اإل

 ىذه العلـو ضركرية من أجل فهم الطبيعة اػباصة للدليل اإللكًتكين ك أفا اعبنائي يف كشف اعبرائم، فبلش
 .3صبلحو عند إتبلفوإإعادة ك  استخبلصو بشكل صحيحك 

 

 
 .الثاني: األنظمة الواجب فحصها للحصول على الدليل اإللكتروني الفرع

ىناؾ العديد من األنظمة اليت يتعُت فحصها من أجل اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكين، فهذا األخَت 
يبكن اغبصوؿ عليو عن طريق فحص النظاـ اؼبعلومايت، خاصة ك أف اغبواسيب ربمل يف ذاكرهتا العديد من 

                                         
 .434د. أيبن عبد اغبفيظ ، اؼبرجع السابق، ص  - 1

2
- Daniel Ventre, Cyberguerre  et guerre de l’information, Lavoisier, Paris France, 2010, p 24. 

 .33ناصر بن ؿبمد البقمي، اؼبرجع السابق، ص  د. -3
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، ك أم مساس هبا حبياهتم اػباصةاألسرار اؼبتعلقة باألفراد، كاليت ال يرغبوف حتما يف الكشف عنها ألهنا تتعلق 
 سيتم تفصيلك ،1كما قد تكوف األدلة اإللكًتكنية مبعثرة يف الربيد اإللكًتكين أك األشرطة اؼبمغنطةيعد إنتهاكا،

 ذلك على النحو التايل:
 

 .اإلنترنتب اإلتصالاألول : فحص أنظمة  البند
باؼبفهـو اإلجرائي مدل إمكانية اقتناع ؿبكمة اؼبوضوع باإلجراءات  اإلنًتنتب اإلتصاؿيقصد بنظاـ 

من طبيعة  اإلنًتنت يف ىذا اإلطار تثار مسائل شىت ذلك أفا ك  ،اإلنًتنتب اإلتصاؿاؼبتبعة حاؿ استخداـ كسيلة 
 ليس ىناؾ من يبكنو التسلط عليها. وكما أنا مرنة فبل يوجد ؽبا مالك،

سعيا كراء إقامة الدليل على  اإلنًتنتب اإلتصاؿباإلضافة إىل مسألة أخرل تربز أثناء فحص نظاـ  
 انطلق منو النشاط اؼبادم للجريبة.اإلدانة ىي ربديد اؼبكاف الذم 

ستنادا إىل الدليل اإللكًتكين إف كاف ال يقود ربديدا إىل الشخص مرتكب اعبريبة إك  مثل ىذا األمرك 
األمر ال يقف  على أفا  إليو عرب إقامة الدليل التقليدم فيما بعد و يبكن أف يساعد حتما يف التوصلأنا  إالا  ،فقط

تقصي اغبقيقة يف أماكن أخرل كفحص كل ما يتعلق بنظاـ إىل إىل ضركرة التطرؽ  ا يبتدا إمبا ك  عند ىذا اغبد،
نظاـ ك  اإلنًتنتب احملاطالنظاـ األمٍت ك  ًتدادسحركة اإلك  البياناتك  العاؼبيةك  كالشبكات احمللية  اإلنًتنتب اإلتصاؿ
النظاـ اؼبعلومايت احململ على ك  التحميلك  حركة اإلنزاؿك  اإلنًتنتبرؾبيات ك  كامتداداتو حركتوك  القائم تاإلتصاال
 . 2ودرجة استيعابك  اإلنًتنت

أنو يبكن أف يكوف متواجدا يف  إالا  كخصوصيتو، فالدليل اإللكًتكين على الرغم من اتساع قاعدتو
عن ملف ما يرتبط يف اغباسوب الشخصي سعيا كراء البحث  التفتيش صيغة ما ال يبكن توقعها، فمثبل قبد أفا 

 إالا أفا البحث يف ،بارتكاب جريبة موضوع ىذا التقصي كالبحث من قبل اػببَت قد ال يؤدم إىل نتيجة تذكر
 ع ػوضػػػمة قد قاـ بػكجود ما يفيد إثبات اعبريبة كما لو كاف مرتكب اعبري نظاـ الربيد اإللكًتكين قد يؤدم إىل

 
 
 

                                         
1
-Services d’administration de la preuve électronique, disponible à l’adresse suivante : 

www.kpmg.com/ca/fr/topics/ediscovery-services/pages/defaul.aspx. 
 .70، ص اؼبرجع السابقد. عمر بن ؿبمد بن يونس، الدليل الرقمي،  -2
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اػباص هبذا الشخص، حبيث يبكن أف يطالو ك  اإلنًتنتعرب  نسخة من ىذا اؼبلف يف خادـ الربيد اإللكًتكين
 :يتم فحص ىذا النظاـ على النحو التايلك  يف أم كقت،ك  من أم مكاف

 .اإلنترنتفحص مسار أوال: 
، فجهاز اغباسوب اإلنًتنتاغبركة الًتاسلية للنشاط اؼبمارس من خبلؿ شبكة  اإلنًتنتيقصد دبسار 

الذم عن طريقو يقـو اغباسوب ك  دبجرد أف يتعرؼ على اؼبسار يقـو تلقائيا باختيار الربكتوكوؿ الًتاسلي
نظاـ الفحص اإللكًتكين الذم يطلق عليو علم  اإلنًتنتيستخدـ يف تتبع مسار ك  ،باستدعاء البيانات

ىو منهج متبع يف تتبع اغبركة العكسية ؼبسار ك  العشرين،ك  البصمات اؼبعاصرة أك علم بصمات القرف الواحد
 .1لقد مت على أكثر من جريبة إلكًتكنيةك  اإلنًتنت

 مني للشبكات.ثانيا : فحص النظام األ
تصل بأم نوع من الشبكات ال يكوف عرضة لئلخًتاؽ جهاز اغباسب اآليل اؼبنفرد غَت اؼب فا إ

حبيث يتصل مرتكب اعبريبة ىنا باغباسوب إمبا ما يبكن أف يتوافر لو ىو إخًتاؽ مادم، ك  ،اؼبعلومايت إطبلقا
ات هحبيث تتجو الشب ،بسيطةك  سريعة اإللكًتكينىذا هبعل عملية اغبصوؿ على الدليل ك  ،اؼبنفرد إتصاال مباشرا

 كذلك كل من قاـ باستخدامو على كبو آخر.ك  اعبهازإىل حائز 
الستخدامها يف تكوف أكثر عرضة فإهنا ا أجهزة اغباسب اآليل اؼبرتبطة بنظاـ تواصلي عرب شبكات أما 

ارتكاب اعبرائم كاحتوائها على األدلة اإللكًتكنية خاصة الشبكات غَت احملصنة بالتشفَت، حبيث تكوف أكثر 
 يف حُت تكوف،فحصها يتطلب كقتا أكثر للحصوؿ على دليل إلكًتكين إفا فيل بالتاك  خًتاؽ،عرضة لئل

خًتاؽ يبدك كاضحا من خبلؿ أقل يف ربصيل الدليل لكوف اإلالشبكات احملصنة بالتشفَت ذات صعوبة 
 .2الكشف الدكرم عليها

 .اإلنترنتثالثا: فحص بروتوكول 
 ( الذم سجلو اغباسوب،IP)اإلنًتنتعن طريق فحص بركتوكوؿ  اإلنًتنتب اإلتصاؿيتم فحص نظاـ 

وج إليها ػػمكنو الولػي اإلنًتنتفأم شخص وبصل على بركتوكوؿ  اإلنًتنتالربكتوكوؿ طابع فبيز الستخداـ  يعدا ك 
 صػػق فحػػعن طريك  ها،ػيستفيد من خدماتك  هاػحركة خبللػػبل فيها يباشر اليكوف عضوا كامػػل

                                         

، 8التجارية للمجتمع اؼبعلومايت، اؼبركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، طك  اؼبعامبلت اؼبدنيةك  د.فتحي أنور عزت،األدلة اإللكًتكنية يف اؼبسائل اعبنائية -1
 .702، ص 8208سنة 

 .200لغافرم، اؼبرجع السابق،ص د. حسُت بن سعيد ا - 2
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البحث لدل مسجلي ك  يبكن التعرؼ على اغباسوب الذم مت ارتكاب اعبريبة عن طريقوالربكتوكوؿ ىذا 
تحديد حائز ىذا أك القياـ بيف قواعد البيانات ليست مهمة صعبة، إذ يبكن ألم شخص  1نًتنتبركتوكوؿ اإل

برصد ذلك الربكتوكوؿ عن طريق البحث يف قاعدة البيانات اػباصة باؼبسجلُت عن طريق برامج خاصة تقـو 
 .2ىذا الربكتوكوؿ

 (.Serverفحص الخادم أو الملقم ) رابعا:
ىو نظاـ كبَت يبكنو زبزين كميات ك  ة لوصل أنظمة اغباسوب على الشبكةياػبادـ ىو عبارة عن ىيكل

مت  اليتالصفحات ك  باؼبواقع اإلتصاؿيستطيع تنفيذ التطبيقات الرئيسية، كوبقق حركة ك  ضخمة من البيانات
جهزة اػبوادـ أك اؼبلقمات ما يكوف من أك  ،اإلنًتنتاستضافتها على صورة رقمية لتزكيد اؼبستخدمُت خبدمات 

منها ك  متخصص يف موضوع معُت كاػبوادـ اػباصة حبلقات النقاش أك تلك اؼبتخصصة يف ؾبموعات األخبار،
عمل اػبادـ على الربط بُت أعضاء يك  يسمى ملقم كصوؿ ،ك ما تكوف مهمتو ربقيق الوصوؿ إىل اؼبوقع فقط 

 .3كاؼبناقشة فبا يبكنهم من التحاكر اإلنًتنت
اإلجراءات القانونية البلزمة كفق القانوف النافذ يف النطاؽ  ازباذربتاج عملية فحص اػبادـ إىل ضركرة ك 

 اإلنًتنتىل لزـك األخذ يف االعتبار الغاية من التفتيش، غَت أف تقنية إباإلضافة  ،اإلقليمي الذم يوجد فيو
ذلك باستخداـ تقنية حديثة يف ىذا اإلطار ذبعل التوصل ك  ،ذبعل من اؼبمكن القياـ بفحص خوادـ عن بعد

 .4ردبا أفضل من ؾبرد القياـ بفحص اػبادـ مادياك  باػبادـ ذات مغزل اإلتصاؿإىل ؿبتول حركة 
 

 .اني: فحص مكونات الحاسب اآلليالث البند
 أك و على ثبلثة أمور ىي: القطع الصلبة، القطع اؼبرنةتيف حد ذاتو يقـو يف تركيب اآليل باغباس فا إ

القطع ك  سًتدادية يف ىيئة معلومات اليت تتوزع ما بُت تركيبة الربؾبياتأخَتا البيانات ذات القدرة اإلك  الربؾبيات
ىو قياـ ك  اغباسوب على اغباسوب ذاتو أيضا سواء بالفحص الذايت للحاسوبتعتمد عملية فحص ك  الصلبة،

يقـو  هبب أالا  مثل ىذه اغبالةك ،تقدمي تقرير كامل بذلك إىل طالب الفحصك  اغباسوب ذاتو بفحص مكوناتو
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يقة قد يتم الفحص بطر ك ثل ىذه اغبالة قدرات تقنية عالية، حيث تتطلب م ،هبا اؽبواة أك اؼبستخدموف العاديوف
 .1عرب اغباسوب جزئياتأجهزة تقنية عالية متخصصة يف حبث ك  ستعانة حباسوب آخراإل

 .أوال: فحص القرص الصلب
يعد القرص الصلب احملتول الذم يضم يف داخلو ؾبموعة البيانات الرقمية ذات الطابع 

اعبزئي يؤدم إىل  يشَت العلماء إىل إمكانية القياـ بفحص كلي أك جزئي للقرص الصلب، فالفحصك ،الثنائي
سًتدادية اإلة اليت يؤدم التعامل معها إىل الكشف على القيمك  التعرؼ على ؿبتول البيانات ثنائية الرقم

 ككذلك ما مت حذفو من بيانات ،اؼبخزنة فيو سواء كانت ؿبتويات مكتوبة أك صور أك أصوات للبيانات

ؾبية خاصة للقياـ هبا، فليس األمر مرتبطا بقطعة عملية اإللغاء أك اغبذؼ ربتاج إىل بر ك كبرؾبيات كبرامج، 
اؼبثاؿ التقليدم اؼبستخدـ ىنا ىو حالة البحث يف ملفات النسخ اإلضافية اليت ك  ،مبا بربؾبيات أيضاإك  صلبة

 .اإلنًتنتىي ملفات تأخذ نسخا احتياطية من كل صفحة يتم الولوج إليها عرب ك  ربتويها نظم التشغيل
يلها على متشغيل ملفات خاصة باإلنزاؿ مهمتها استقباؿ اؼبلفات اليت يتم ربيف نظاـ الكذلك توجد 

عٍت يالذم ك  ال بد كذلك من مراعاة شرط سبلمة اعبهازك  ،2اإلنًتنتعرب ك  جهاز اغباسب اآليل من خارجو
اؼبنبثق عتداد بالدليل ب رفض احملكمة اإلبطريقة عادية لتجن لمعحركة القطع الصلبة حبيث هبب أف ي ةصح
 عنو.

 ثانيا: فحص البرمجيات.
في حالة الفحص ف،اػبارجي ؽباحالة الفحص ك  بُت الفحص الداخلي للربؾبيات يبكن التمييزىنا ك 

الذم يتم من خبلؿ حبث البناء اؼبنطقي للربؾبية دبا يوحي بأف ىناؾ ؾبهودا يف إعداده للعمل حُت ك  الداخلي
األمور اليت يدركها اػبرباء من حيث استلزاـ الربط الصحيح يف ذلك من ك  ،إنزالو يف جهاز اغباسب اآليل

اػبرباء على دراية بكيفية  أفا ك  الربؾبية ذاهتا حبيث يلـز اؼبربمج تتبع اػبطوات اؼبنطقية اليت تعرب عن جهده سيما
 اػبيارات اؼبتعددة.ك  الربؾبة

اؼبوجودة يف ىذا فات اؼبل ا يتم العمل يف إطار الفحص الداخلي ىو البحث عن مصدرم كثرأك 
أهنا تفيد يف ترتيب   ليست ذات قيمة يف ىذا اإلطار إالا  خالوسيلة اليت مت هبا النس على أية حاؿ فإفا ك  ،اإلطار

 قد يقود مثل ىذا األمر إىل التوصل إىل جرائم أخرل كما لو كاف ىناؾ تزييفك  اعبريبة، ىذه دكثػكيفية ح
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ـ يف الواقع اؼبادم من خبلؿ مسح صور أ اإلنًتنتللصور، فإف الكشف عما إذا كانت جذكرىا عرب 
فوتوغرافية يبكن أف يقود إىل تركهبها يف العامل اؼبادم أك القبض على مرتكبها أك التعرؼ على كيفية إعداد مثل 

 . 1ىذه الصور
كما وبدث يف حالة   ،ن طريق اؼبقارنة مثبلا يف حالة الفحص اػبارجي فإف ذلك يتم بطريقة مادية عأما 

 براءة اإلخًتاع.ك  اؼبلكية الفكريةك  ذلك ضباية غبق اؼبؤلفك  الربؾبيات اؼبنسوخة بالنسخة األصلية أحدمقارنة 
فكرة العدكاف على حقوؽ  لكشف عن جرائم اغباسوب يف ظل تقنُتيساىم فحص الربؾبيات يف اك 

 اإلنًتنتمن الوسائل الرئيسية يف الكشف عن أكثر جرائم  أيضايات يعد فحص الربؾب على أفا ،اؼبلكية الفكرية
فمثبل كجود برؾبيات غَت مصنفة تعمل يف بيئة  ،كالولوج غَت اؼبشركع إىل نظم الغَت خًتاؽة مثل جرائم اإلك ضرا

 Scan portsكما ىو الشأف يف برؾبيات اؼبسح للكشف عن األبواب اؼبفتوحة )  ،تساعد عليوأك  اإلخًتاؽ

progداللة كافية أيضا على ارتكاب الشخص عبريبة دخوؿ غَت مشركع ك  ( ، يبكن أف يشكل منطقة استفهاـ
ىو غَت اغباؿ إذا كاف ىناؾ ك  أك انتهاؾ نظاـ حاسوب عامل إذا استتبع ذلك اعًتافا شفويا بارتكابو للجريبة،

ىذا  ثل ىذه، إذ ال يبكن اعبـز بأفا من الشخص يف الوقت الذم ال يوجد يف حاسوبو برؾبيات م اعًتافا
 .2عًتاؼ بذلك قد قاـ بارتكاب اعبريبةإالشخص بالرغم من كجود 

مسألة العطب الربؾبي تعد من اؼبسائل اػبطرة يف إطار فحص الربؾبيات،   غَت أنو ينبغي اإلشارة أفا 
غباسوب دكف برؾبيات يظل ا عرب اغباسوب يستلـز كجود برؾبيات ؿبملة فيو، إذ أفا  اإلنًتنتب اإلتصاؿكوف 

إىل  لةمن دك ك  إىل آخرربديد درجة العطب يبكن القوؿ باختبلفها من مكاف  فا أدائما ؾبرد قطع صلبة، إال 
أخرل، فمن الصعوبة دبكاف القوؿ بعدـ إمكانية التعويل على الدليل اإللكًتكين دبجرد أف اغباسوب وبتوم 

العادية اليت يعمل هبا جهاز اغباسب اآليل حبيث ال يبكن التعويل على مبا كفقا للحالة إك  على برؾبيات معطوبة،
ا إذا كاف العطب الربؾبي هبعل اغباسوب مع ب الربؾبي، أما طالدليل اؼبستمد من حاسوب ؿباصر سباما بالع

 .3مثل ىذا العطب الربؾبي اليؤثر يف قيمة الدليل فإفا  ذلك مؤىبل للعمل
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 تي.النظام المعلوماثالثا: فحص 
يعٍت فحص النظاـ اؼبعلومايت ضبط كافة ما وبتويو جهاز اغباسب اآليل من معلومات يبكن اسًتدادىا 

سًتدادية، ما داـ موضوعها يشكل اإل اغبركةعربه تكوف ـبزنة يف ملفات على أية شاكلة يبكن أف تكوف عليها 
ا احملتول اؼبعلومايت عادة إمبا ك  د،تقو معجريبة بالنظاـ اؼبعلومايت للحاسب اآليل ال وبتوم على معلومات كما ى

 ىذا اإليداع يأخذ شكل زبزينك  الرقمية اليت يتم إيداعها يف اغباسب اآليل، اؽبيئةما يتكوف من بيانات ثنائية 
يربزىا على ىيئة معلومة ؿبددة، حيث يتم استدعاؤىا من قبل الغَت ك  ىذه البيانات يقـو اغباسوب دبعاعبتهاك 

ما داـ مل يتم استدعاء معلومة ؿبددة فإف بياناهتا تظل يف حالة زبزين يف ك  لحاسوبمستخدـ ل أك أم
 .1اغباسوب

 رابعا: فحص نظام ذاكرة التخزين.
كلما كاف نظاـ التشغيل متطورا كاف ك  يعد نظاـ ذاكرة التخزين من مزايا نظم تشغيل اغباسوب ربديدا

حتفاظ يف ذاكرتو بنسخة كاملة "قدرة اغباسب اآليل على اإل يبكن تعريفو بأنو:ك  ،نظاـ ذاكرة التخزين أكثر دقة
 فًتاضي".العامل اإل عربأثناء إحباره  اإلنًتنتفبا اطلع عليو عضو 

فحص نظاـ التخزين يف الذاكرة يعد من األماكن اؽبامة عند القياـ بفحص نظاـ اغباسب اآليل ؼبعرفة ك 
إف كاف عضو ك  دة دبتابعة ما سبت زيارتو لفًتة زمنية طويلة حىت، كتسمح األنظمة اعبدياإلنًتنترب عما مت زيارتو 

قد قاـ حبذؼ كافة نظاـ التشغيل بتخزينو، كذلك يبكن استخداـ برؾبيات للكشف عن مستخدمي  اإلنًتنت
قد تصل إىل ستة أشهر كاملة، كما يوجد برؾبيات تسمح  اغباسوب أثناء التصفح لفًتات طويلة من الزمن

 الصلب حىت يف حاالت التخلص من ؿبتوياتو باستخداـ خاصية اإلزالة الكلية. باستطبلع القرص
 .خامسا: فحص الطابعة

بفحص الطابعات سيما اغبديثة منها، إذ  اإللكًتكينيبكن رصد اعبريبة اػبارجية سعيا كراء الدليل 
تتضمن الطابعات اغبديثة ميزة زبزين منطقية جملموع الصفحات اليت مت استخراجها من اغباسوب حىت يف اغبالة 
اليت يكوف فيها ىذا اؼبلف قد مت إلغاؤه، ففي ىذه اغبالة األخَتة يتم استخداـ برؾبيات متطورة السًتجاع ما مت 

 حيث تقـو الطابعة بطباعة ما ،اغباسب اآليل منها أمر الطباعة جهازعرب من أكامر  ازباذه
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ىو أمر بالضركرة يؤدم إىل اغبصوؿ على ـبرجات الطابعة اليت تفيد يف  ك  يف فًتة زمنية سابقة بطباعتو تقام
 .1كشف اغبقيقة

 .سادسا: فحص لوحة المفاتيح
 ا اؼبعلومات يف اؼبعامل اعبنائية، حيث أفا يبكن أف تكوف لوحة اؼبفاتيح ؿببل لفحص خرباء تكنولوجي
يف ىذه اغبالة يكوف التعامل معها  ك  اؽبكرة، لوحة اؼبفاتيح اغبديثة كثَتا ما يتم استخدامها كخادـ كنبي من قبل

من مت يبكن اعتبار الدليل اؼبستمد منها دليبل يساعد يف إبراز ك  ،كأداة أك كسيلة مساعدة يف ارتكاب اعبريبة
 الواقعية اإلجرامية.حقيقة 

 م األمني البرمجي ألنظمة الحاسوب.سابعا: فحص النظا
 وتعد األنظمة األمنية يف جهاز اغباسب اآليل اؼبنفرد غَت اؼبتصل بشبكة ما من أفضل السبل اليت ذبعل

مثل ىذه النظم األمنية اؼبنفردة قد توحي بنوع من  يف مأمن من إمكانية ارتكاب جرائم فيو، على أفا 
ػبصوصية اليت تستلـز الكشف عن مقومات ىذا اعبهاز اؼبنفرد، إذ أف اػبصوصية اؼبطلقة ىنا يبكن أف تكوف ا

 .2طبلع على ؿبتول ىذه األجهزةسلبيا يف رفض سبكُت الغَت من اإل عامبل

 
 .األدوات المستخدمة في جمع الدليل اإللكترونيو  الثالث: البرامج الفرع

 اليتك  رئيةاؼبباألدلة غَت  فيما سبق إىل خصوصية اعبرائم اإللكًتكنية، خاصة فيما يتعلق سبت اإلشارة
اػبصوصي ؽبذه اعبرائم كالوسائل  بالطابع ربتاج إىل دراية كمعرفة تامة تتواجد يف بيئة تقنية، كلذلك فهي

من اعبرائم ية نوعع ىذه الم فنية تتناسبك  كسائل علميةعتماد على ضركرة اإلفبا يقتضي بال، اؼبستخدمة فيها
األدكات اليت تساىم يف صبع األدلة ك  ببعض الربامج كتتمثل ىذه الوسائل يف اإلستعانة،للكشف عن اغبقيقة

سيتم ك  ،هايكربديد ىوية مرتكب ىذه اعبرائم ذات الطبيعة اػباصة يف إثبات اؼبساعدة من شأهنااليت ك  اإللكًتكنية
 ذلك على النحو التايل:ك  كاألدكات تطرؽ إىل أىم ىذه الربامجال
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 ول: برامج جمع الدليل اإللكتروني.األ البند
ترجع أنبيتها يف صبع الدليل كوف عن طريقها يتم ك  تطرؽ إىل أىم ىذه الربامج،الشك أنو سيتم ال

     نظرا لعمليةذلك ك  و البد أف يقـو هبا خرباء يف ىذا اجملاؿغَت أنا  اإللكًتكين،تسهيل الوصوؿ إىل الدليل 
 ، كمن ىذه الربامج ما يلي:دقة ىذه األدلةك 

 .أوال: برنامج إذن التفتيش
تسجيل البيانات ك  ىو برنامج قاعدة بيانات يسمح بإدخاؿ كل اؼبعلومات اؽبامة اؼبطلوبة لًتقيم األدلة

لتحديد مكاف  اؼبضبوطة البحث يف قوائم األدلةك  يبكن ؽبذا الربنامج أف يصدر إيصاالت باستبلـ األدلةك  منها،
 دليل معُت أك ربديد ظركؼ ضبط ىذا الدليل.

 رص بدء تشغيل الحاسب اآللي.قثانيا: 
هبب ك  لتشغيل فيو ؿبميا بكلمة مركر،ان احملقق من تشغيل اغباسب اآليل إذا كاف نظاـ ىو قرص يبكا ك 

فردبا كاف أحدىم قد استخدـ ىذا الربنامج ؼبضاعفة مساحة  ،أف يكوف القرص مزكدا بربنامج مضاعفة اؼبساحة
 القرص الصلب.

 .ثالثا: برنامج معالجة البيانات
 ن احملقق من العثور على اؼبلفات يف أم مكاف على الشبكة أك على القرص الصلب،ىو برنامج يبكا ك 

ضبوطة، أك يستخدـ لقراءة ة اؼبرنيستخدـ لتقسيم ؿبتويات القرص الصلب اػباص باؼبتهم أك األقراص اؼبك 
 ن من البحث عن كلمات معينة أك عن أظباء ملفات أك غَتىا.الربامج يف صورهتا األصلية، كما يبكا 

 .رابعا: برنامج النسخ
 يسمح بنسخ البيانات من اغباسب اآليل اػباص باؼبتهمك  ىو برنامج يبكن تشغيلو من قرص مرف

للحصوؿ على نسخة من اؼبعلومات قبل أم ؿباكلة لتدمَتىا من ىو برنامج مفيد ك  ،ىل قرص آخرإنقلها ك 
 جانب اؼبتهم.

يبكن من خبلؿ ىذا الربنامج اغبصوؿ على ؿبتويات القرص اؼبرف، مهما  ك : خامسا: برامج كشف القرص
 .1نسخة خاصة بالشرطةك  كانت أساليب هتيئة القرص، ىذا الربنامج لو نسختاف نسخة عادية خاصة باألفراد

                                         

يف حبث كربقيق  TCP  IPفبدكح عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، إستخداـ بركتوكوؿ د. ك  882أنظر على التوايل: د. حسن طاىر داككد، اؼبرجع السابق، ص -1
 الفًتة من مبيوتر، اؼبؤسبر العلمي األكؿ حوؿ اعبوانب القانونية  كاألمنية للعمليات اإللكًتكنية، أكاديبية شرطة ديب، مركز البحوث كالدراسات يفاعبرائم على الك

 .204نقبل عن: د. خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق،ص.728، اإلمارات العربية اؼبتحدة، ص 8223أبريل  87-82
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 .تاإلتصاالبرامج  سادسا:
حفظها يف ك  ىو يستطيع ربط جهاز حاسب احملقق جبهاز حاسب اؼبتهم لنقل ما بو من معلوماتك 

 جهاز نسخ اؼبعلومات مث إىل القرص الصلب.
 .سابعا: برامج التتبع

خًتاؽ اليت تتم مع تقدمي بياف شامل هبا إىل اؼبستخدـ تقـو ىذه الربامج بالتعرؼ على ؿباكالت اإل
اليت  اإلنًتنتعنواف بركتوكوؿ ك  تاريخ حدكثوك  اغبدث سمإوبتوم ىذا البياف على ك  مت اخًتاؽ جهازه،الذم 

 اأرقاـ مداخلهك  اؼبستضيفة للمخًتؽ اإلنًتنتة ػبدمة دسم الشركة اؼبزك إك  خًتاؽسبت من خبللو عملية اإل
 معلومات أخرل.ك  اإلنًتنت ا على شبكةـبارجهك 

 ختراق.ا: نظام كشف اإلثامن
ىذه الفئة من الربامج تتوىل مراقبة بعض العمليات اليت هبرم حدكثها على أجهزة اغباسبات اآللية أك 

من ذلك تم يك  دد أمن ىذه اغباسبات،الشبكة مع ربليلها حبثا عن أية إشارة قد تدؿ على كجود مشكلة قد هت
التشغيل اػباصة بتسجيل  نظاـ مراقبة بعض ملفاتك ة خبلؿ ربليل رـز البيانات أثناء انتقاؽبا عرب الشبك

عتداءات على األنظمة ل دبجموعة من الصفات اؼبشًتكة لئلمقارنة نتائج التحليك  ،األحداث فور كقوعها
يسجل البيانات اػباصة هبذا ك  يف حالة ربقق ىذا األمر يقـو بإنذار مدير النظاـ بشكل فورمك  ،اغباسوبية

كن أف تقدـ معلومات عبهات التحقيق تساعدىم يف معرفة اليت يبك  ،االعتداء يف سجبلت حاسوبية خاصة
 .1مصدرىاك  أسلوهباك  طريقة ارتكاب اعبريبة

 
 .الثاني: أدوات جمع الدليل اإللكتروني البند

أدكات تستخدـ كذا الربامج، ىناؾ ك  باإلضافة إىل األنظمة الواجب فحصها عبمع الدليل اإللكًتكين
يف أجهزة ك  ىذا الدليل يف ـبرجات الطابعة يكوفىي األخرل ؽبذا الغرض يف بنية نظم اؼبعلومات، فعادة ما 

غَتىا من األجهزة اليت مت التطرؽ ك  أشرطة زبزين اؼبعلوماتك  الصلبةك  يف األقراص اؼبرنةك  ،2ملحقاهتاك  الكمبيوتر
 اىم يف صبع ىذا الدليل منها:لذلك تستخدـ عدة أدكات تسك  إليها بالتفصيل،

                                         

 .10، ص اؼبرجع السابقأ.علي عدناف الفيل، - 1

كالقرص الصلب كالوحدات الفرعية اؼبلحقة  كخاصة كحدة التخزين الدائمة ،أجهزة الكمبيوتر نقصد هبا الكمبيوتر اػباص باؼبتهم اؼبشتبو فيو الشك أفا  - 2
باإلضافة إىل جهاز كمبيوتر اجملٍت عليو فبل شك أنو اؼبصدر الكاشف، فقد يكوف شخص  ،أقراص الليزر أك أم كحدة زبزين أخرلك  تشتمل على القرص اؼبرف

مثل:  ها كمقدـ خدمة اإلنًتنتػستعانة بناىيك عن جهات أخرل يبكن اإل ، ذلككغَت طبيعي أك مؤسسة خاصة أك عامة أك مؤسسة مالية أك ىيئة حكومية
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 .مراجعة العمليات الحاسوبيةو  أوال: أدوات تدقيق
نظاـ تشغيل حاسب ك  ىي أدكات خاصة تقـو دبراقبة العمليات اؼبختلفة اليت ذبرم على ملفاتك 

الكثَت من ىذه األدكات تأيت يف أنظمة ك  ،(Logsتسجيلها يف ملفات خاصة يطلق عليها )ك  إلكًتكين معُت
يف كقت إعدادىا للعمل بعد م تركيبها على أنظمة التشغيل كبعضها يأيت كربامج مستقلة يتالتشغيل اؼبختلفة 

ف يقـو بتسجيل اؼبعلومات اليت قد يكوف ؽبا عبلقة باغبادثة ردبا أحىت يبكن  ،سابق الرتكاب اعبريبةك  مبكر
 شخصية مرتكبها.ك  يبةساعدت يف كشف أسلوب اعبر 

 .أدوات الضبط:ثانيا
 :ىي أدكات تعترب من الوسائل اؼبادية اليت تساعد يف ضبط اعبريبة اإللكًتكنية، منها على سبيل اؼبثاؿ

التقارير اليت ك  برامج التنصت على الشبكةك  أدكات مراقبة اؼبستخدمُت للشبكةك  أدكات اؼبراجعةك  برامج اغبماية
برامج النسخ االحتياطي اليت تستخدـ لعمل نسخة ك  مراجعة قاعدة البياناتك  البياناتتنتجها نظم أمن 

ما لؤلقراص الصلبة اؼبوجودة يف اغباسبات اإللكًتكنية ؿبل التحقيق، بغرض عمل فحص عليها دكف امطابقة سب
 Safe) من أشهر ىذه الربؾبيات برنامجك  تعريض األقراص األصلية ألم تغَت يف البيانات اؼبوجودة،

back) برنامجك (Encase.) 
 .ثالثا: األدوات المساعدة للتحقيق

فك ك  برامج الضغطك  من األقراص التالفة من ىذه الوسائل األدكات اؼبستخدمة يف اسًتجاع اؼبعلومات
اليت ك  أيضا من األدكات اؼبهمةك  ،برامج تشغيل اغباسباتك  اؼبخفيةك  برامج البحث عن اؼبلفات العاديةك  الضغط

ذلك بعد ارتكاب اعبريبة فبا يساعد يف ك  تساعد يف عملية التحقيق برامج منع الكتابة على القرص الصلب
اليت تستخدـ يف عرض الصور الرقمية ك  كذلك توجد برؾبيات استعراض الصورك  ،احملافظة على مسرح اعبريبة 

استعراض ك  من مشاىدة اهبالتايل فهي تقدـ خدمة عبهات التحقيق من خبلؿ سبكينك  على شاشة اعبهاز،
 .1الصور الرقمية اؼبخزنة داخل أجهزة اغباسبات اآللية

 

 

 

                                                                                                                            

يبكن اللجوء إليها للتعرؼ على ىوية اجملـر اؼبشتبو  متا من ك  م تسجيل البيانات اػباصة دبنتفعيها،،فمثل ىذه الشركات يتMSNأك Googleأك  Yahooشركة 
 .828فيو. أنظر يف ذلك: د.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق،ص 

 .12أ. علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق،ص  - 1
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 مراقبة الشبكات.و  رابعا: أدوات فحص
ذلك ؼبعرفة ما قد يصيب الشبكة من ك  ،اإلنًتنتىذه األدكات تستخدـ يف فحص بركتوكوؿ 

 من ىذه األدكات:ك  معرفة العمليات اليت تتعرض ؽباك  مشاكل،
 كظيفتها ربديد مكاف اغباسبات اإللكًتكنية فيزيائيا على الشبكة.: A R P   أداة -1

برنامج يلتقط أية عملية فحص عملت ضد عن ىو عبارة (: Visual Route S.2aبرنامج ) -2
،ك الشبكة، فيقـو بتقدمي أجوبة تبُت اؼبعلومات اليت حدث فيها مسح  معرفة  دبعك  اؼبناطق اليت مر فيها اؽبجـو

اعبهة اليت ك  اعبهة يرسم الربنامج خط يوضح من خبللو مسار اؽبجـو بُت مصدره أك اسم (IP) عنواف
.  استهدفها اؽبجـو

العناكين ك  تقـو ىذه األداة برسم مسار بُت جهازين تظهر فيو كل التفاصيل عن اؼبسار:  Tracerأداة -3
( من IPاؼبسار الذم ازبذه )ىي تسمح برؤية ك  الفًتات اليت قضاىا،ك الوقت  توجو من خبلؽباك  اليت زارىا اجملٍت

ىذه األداة تستخدـ يف األساس للمسح اؼبيداين للشبكات اؼبراد التخطيط للهجـو عليها،  ك  ف إىل آخر،ضيم
 .1خًتاقات اليت كقعت عليهااإلك  اؼبشاكل اليت تعرضت ؽبا الشبكةك  كما يبكن من خبلؽبا معرفة مكاف اػبلل

كؽبا عدد من اؼبهاـ  TCP/ IP2للربكتوكوؿ  اغبايل اإلتصاؿىي أداة لفحص حالة (: Net Statأداة ) -4
عرض كامل ك العناكين بصورة رقمية ك  عرض اؼبنافذك  منافذ التنصتك  اغبالية تاإلتصاالمن أنبها:عرض صبيع 

 عبدكؿ التوجيو.

                                         

 .17 أ. علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص-1

 Transmissioncontrolىو اختصار لكلمة: ك  (TCPيضم يف الواقع بركتوكولُت مستقلُت يف شبكة اإلنًتنت نبا بركتوكوؿ ) TCP/IPبركتوكوؿ  - 2

protocol  اإلنًتنت بركتوكوؿك (IP)  ىو اختصار لكلمة :كInternetProtocolالتبادؿ  يركز الربكتوكولُت معا على تقنيةك  بشكل متزامن،ك  حيث يعمبلف
حزمة اؼبعلومات جزء ك فيما بينها، اؼبوصولةالبلسلكية اؼبتخصصة اليت تربط الشبكات اؼبختلفة ك  اؼبعلومايت بواسطة اغبـز اؼبعلوماتية بُت ـبتلف الوصبلت السلكية

يو، حبيث تعترب كل حزمة عرب شبكة اؼبرسل إلك  من ملف معلومايت ذات حجم مصغر ثابت ربمل كل منها رقما خاصا كمعلومات تعريفية بكل من اؼبرسل
 . األقرب إىل جهة اؼبقصد النهائية كبو الوصبلت التالية عربنبااإلنًتنت بشكل مستقل كعند كل كصلة تتم قراءة جهة اؼبرسل إليو مث تتم إعادة إرساؿ اغبزمة اؼبارة 

من خبلؿ العناكين، حيث كل كمبيوتر موصوؿ هبا عنوانو الوحيد اػباص بو (، يتم التعرؼ على الكمبيوتر اؼبوصوؿ بشبكة اإلنًتنت IPكدبقتضى بركتوكوؿ )
 إنفاذتصاالت يبكن أف تشكل صعوبة نسبية من كجهة نظر أجهزة شبكات اإلك  صبع األدلة اإللكًتكنية من بركتوكوالت النقل ما ينبغي اإلشارة إليو أفا ك  سباما،

فبكن صبعها مثل أم ملف آخر كىي ربتوم على كميات ىائلة من اؼبعلومات اليت قد ك ة للملفات العادية ات الولوج تبدك مشاهبملف بالرغم من أفا ك  القانوف،
الصعوبة يف صبع ىذه اؼبعلومات أهنا عادة ما تكوف ـبتلطة بغَتىا من معلومات مستخدمي الكمبيوتر الذين ال دخل ؽبم، فبا قد يشكل  أفا  تفيد يف التحقيق، إالا 

توجد  كما،ات الولوج إال اػباصة باؼبتورطُتالشبكة إىل عدـ إفشاء أسرار صبيع ملفك  ء، لذلك تعمد بعض منظمات تشغيل الكمبيوترديدا ػبصوصية ىؤالهت
 تصاالت كتتمثل ىذه الصعوبة يف أفا اإلك  توكوالتك صعوبة أخرل يف صبع األدلة اإللكًتكنية من جداكؿ اغبالة التشغيلية يف الرب 
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التطور  أفا ليس اغبصر، إذ ك  مصادر األدلة اإللكًتكنية اؼبذكورة جاءت على سبيل اؼبثاؿ أفا  يستخلص
ىذه اؼبصادر يف اغبقيقة ال يبكن أف ترتبط  التقٍت قد يسفر عن أنواع جديدة من ىذه األدلة، غَت أفا ك  العلمي

اد اؼبصادر اليت ية يبكن القوؿ بإرببدكلة كاحدة فهي ذات اؼبصادر يف كل مكاف ، لذلك فإنو من الناحية التقن
مبا فرضتو تقنية إك  صدره معاىدة دكلية أك اتفاؽ دكيلتفاؽ ليس ماإل ىذاك  يوجد فيها الدليل اإللكًتكين

 .1الرقميةك  ةبوساغب

                                                                                                                            

. 728د. فبدكح عبد اغبميد عبد اؼبطلب، اؼبرجع السابق، ص أنظر يف ذلك: .قد تزكؿ دبجرد انقطاع التيار الكهربائيك  لفًتات قصَتةاعبداكؿ تكوف متاحة 
 .881نقبل عن: د. خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص 

 .52أ. عمر بن يونس، الدليل الرقمي، اؼبرجع السابق، ص  -1
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 .: مشروعية إجراءات جمع الدليل اإللكترونيالثانيالفصل 
كيعد ، 1تعد الدعول اعبزائية ىي الوسيلة القانونية اليت يتم من خبلؽبا اقتضاء حق الدكلة يف العقاب

ا اؼبرحلة أما  ،من إجراءات التحقيق فيها باشرة أما دببتدائي ىو أكىل مراحل ىذه الدعول إذ تبدأ التحقيق اإل
تنتهي ك  تشمل اإلجراءات اليت تتم أماـ احملكمةك  يعرب عنها بالتحقيق النهائيك  الثانية ىي مرحلة احملاكمة،

 بتقرير اإلدانة أك الرباءة.
 هايكوف الغرض من لة اإلستدالؿهيدية تسمى مرحيسبق إجراءات التحقيق يف الدعول مرحلة سبك 

صبع كافة العناصر اليت تفيد يف ك  البحث عن مرتكبيهاك  تمهيد ؽبا عن طريق صبع األدلة اؼبثبتة لوقوع اعبريبةال
 .بالتايل ال يبكن اعتبارىا من إجراءات الدعولك  ربقيق الدعول،

 :شرعيتها يتنازعو تيارافك  نزاىتهامدل ك  ألدلةكيفية اغبصوؿ على ىذه اما يتعلق بالسؤاؿ اؼبطركح فيك 
أك الرباءة  ةػصوؿ على أدلة اإلدانػػػػػؤدية للحػػػػكل الطرؽ اؼب  اغبقيقة فإفا  أنو من أجل الوصوؿ ككشف أحدنبا يرل

التيار الثاين يرل عكس ك  ،الغاية تربر الوسيلة كيفية اغبصوؿ عليها على أساس أفا ك  مهما كاف مصدرىا ةمقبول

                                         

ا الببلغ يقصد بو: إخبار السلطات اؼبختصة عن كقوع اعبريبة أك أهنا على كشك الوقوع أك الشكاكل، أما ك  من أىم كسائل ربريك الدعول اعبزائية الببلغات - 1
  اختبلفااعبرائم اإللكًتكنية فبل قبد بالنسبة للببلغ يف ك  ىناؾ اتفاقا جنائيا أك أدلة أك قرائن أك عزما على ارتكاهبا أك كجود شك أك خوؼ من أهنا ارتكبت، أفا 

طبيعة ىذه اعبرائم، فالببلغ ىنا قد يتم عن طريق اإلنًتنت أم ما  مع إف كاف يتمتع بنوع من اػبصوصية تتماشىك  ا ىو اغباؿ يف اعبرائم التقليديةما عكبَتا 
أك مواقع  كجود صفحا إلببلغها عناإللكًتكين للجهات اؼبختصة بالتحقيق ا عن طريق إرساؿ رسالة إلكًتكنية إىل عنواف الربيد يسمى بالببلغ الرقمي كذلك إما 

اص كإرساؿ رسالة إلكًتكنية مثبل تتضمن التبليغ عن كجود موقع منشور فيو صور لبلستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ إىل عنواف الربيد اإللكًتكين اػب  ،غَت مشركعة
 :بالدرؾ الوطٍت الفرنسي

Judiciaire@gendarmerie.gov.fr، مكافحة جرائم  تلك اعبرائم بفرنسا، أك إىل موقع شرطة إدارة عنالتحرم ك  اعبهة اؼبختصة بالتحقيق باعتباره
قع اؼبخصصة الشكاكم يف صبهورية مصر العربية، أك عن طرؽ ملء استمارات رقمية متواجدة يف اؼبواك  شبكات اؼبعلومات اؼبخصص لتلقي الببلغاتك  اغباسبات

 :ئلنًتنت األحداثلتلك الببلغات كالشكاكم كاؼبوقع الرظبي اؼبركزم  لتلقي
http://www.internet.mineurs.gov.fr اؼبعلومات ستمارة التوضيح كالتدقيق يف ؼبلء اإل أنو ذبدر اإلشارة إىلك  ستمارة بيانات رقمية،إالذم يوفر ك

إىل جانب الببلغ عرب اإلنًتنت فإنو يبكن التبليغ عن جرائم اإلنًتنت بنفس الطريقة اليت تتم عن طريق الربيد أك ك  لتسهيل العملية من جانب جهات التحقيق،
دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،  ،)دراسة مقارنة(اعبوانب اإلجرائية عبرائم اإلنًتنت يف مرحلة صبع اإلستدالالت ركاؿ، ىمكاؼبة ىاتفية. أنظر يف ذلك:نبيلة ىبة 

( أم اػبدمة الوطنية لتنسيق مكافحة اعبريبة على اإلنًتنت، كالذم يعترب نقطة SCOCIأيضا يبكن اإلستعانة بػ ) .028ص ،8221، سنة 0مصر، ط
 اتصاؿ مركزية يف اإلببلغ عن مواقع اإلنًتنت اؼبشبوىة. أنظر يف ذلك :

Cybercriminalité : service national de coordination de la lutte contre la cybercriminalité sur internet 

(SCOCI), le 07/05/2012, disponible à l’adresse suivante :  

www.fedpol.admin.ch/fedpol/home/themem/kriminalitaet/cybercrime.htm. 

لذم يقدمو اجملٍت عليو أك ككيلو اػباص إىل السلطات اؼبختصة طالبا ربريك الدعول العمومية بشأف جرائم معينة ا الشكول يقصد هبا:الببلغ أك اإلخطار اأما 
ىذا ما أدل ببعض الفقو إىل ترتيب ك  غَت أنو كثَتا ما يصعب ربديد اعباين أك اؼبتهم شخصيا يف ىذا النوع من اعبرائم، ،حظر اؼبشرع ربريكها قبل تقديبو

يف ىذه اعبرائم ؿبل جدؿ  كىذا ما هبعل موضوع الشكول ،مسؤكلية الغَت افًتاض مبدأدمات اإلنًتنت عن تلك اعبرائم مستندين يف ذلك على مسؤكلية مزكد خ
اجملٍت  ارة عرب اإلنًتنت، فقد تضاربت اآلراء حوؿ اإلجابة على ىذا اإلشكاؿ، إذ يتجو رأم إىل قبوؿ شكولعستقانوين يف الوقت الذم كاف يستخدـ فيو اإل

إذا كاف الغرض عليو عندما يكوف يف حالة زبفي دكف أية عوائق يف ىذا اإلطار، أما د. عمر ؿبمد أبو بكر بن يونس يرل إجازة ذلك إال يف حالة كاحدة ىي 
 .038،ص أ. نبيلة ىبة ىركاؿ، اؼبرجع السابقارة مشركعا.أنظر يف ذلك: عستمن اإل

http://www.internet.mineurs.gov.fr/
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شرعية، ألنو ال هبوز أف ك  احملصل عليها بصفة نزيهة لةبأف احملاكمة العادلة هبب أف تعتمد على األد ذلك
الشرعية ال يقتصر على القواعد فمبدأ ، قانونيةغَت نؤسس حكما قانونيا على أدلة ؿبصل عليها بطرؽ 
 ،Le principe de la légalité de la preuveاؼبوضوعية فحسب بل يشمل أيضا القواعد اإلجرائية 

  ؼبا ينص عليو القانوف، اكفقإالا من أتدبَت  كأ ال عقوبةك  ىو ما يعرؼ بالشرعية اإلجرائية ، فكما أنو ال جريبةك 
كذلك هبب أف يتم اغبصوؿ على أدلة اإلثبات من طرؼ جهة اؼبتابعة بطرؽ مشركعة كنزيهة أم دكف ـبالفة 

دكف اؼبساس حبقوؽ ك  تدفع إىل ارتكاب اعبريبةك  ضخدع ربرا ك  مناكراتك  دكف اللجوء إىل حيلك  نصوص القانوف
 .1الدفاع

 حصر مباذج اإلجراـ اإللكًتكينك  نطاؽ اؼبشركعية يتعُت على اؼبشرع سرعة التدخل بسن تشريعاتكيف 
 رارال تثريب على اؼبشرع إف ىو ربك  ،كذا اإلجراءات اؼبتخذة بشأهناك  قواعد العقاب عليهاك  النص على أسسك 

أيضا عدـ ك  ذه اإلجراءات من القيود التقليدية شريطة عدـ اإلخبلؿ باؼبشركعية اؼبوضوعية أك اإلجرائية،يف ى
 اعبريبة اإللكًتكنية ىي جريبة غَت تقليدية. اإلخبلؿ حبقوؽ اؼبواطن الدستورية باعتبار أفا 

بطريق  عليو قد متا فشرعية اإلثبات اعبنائي تستلـز عدـ قبوؿ أم دليل يكوف البحث عنو أك اغبصوؿ 
 أخبلقياهتا من جهة أخرلك  قيم العدالةك  غَت مشركع، ىذا البحث مقيد باحًتاـ حقوؽ الدفاع من جهة

ىو ال يتأتى إال إذا كاف البحث عن الدليل قد مت ك  رامة اإلنساف من جهة ثالثة،كمقتضيات اغبفاظ على  ك 
 .2باستخداـ إجراءات مشركعة

 بصفة عامة هتدؼك مضمونو العاـ ،ك  التقيد بأحكاـ القانوف يف إطارهك  التوافقيقصد هبا: كاؼبشركعية 
ذلك ك  تعسف السلطة، منحقوقهم الشخصية ك  ؤلفراد غبماية حرياهتمل كجداية أساسيةضمانة إىل تقرير 

القدر بنفس ك  جتماعيفيها القانوف بذلك من أجل ضباية النظاـ اإل  غَت اغباالت اليت رخصبالتطاكؿ عليها يف
 .3ربقيق ضباية فباثلة للفرد ذاتو

 
 

  

                                         
 .13قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ -1

 .302د.طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق، ص  -2

 .028، ص8202د.أضبد ضياء الدين، مشركعية الدليل يف اؼبواد اعبنائية، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة  -3



53 
 

ؿ عليو دببدأ اؼبشركعية فبا يثمر عن دليل صحيح يعوا  تتسملذلك فمن األنبية لصحة اإلجراءات أف 
القاضي ال  دليل صحيح، فإفا  أشبرت عنك  باطلةاإلجراءات القانونية إذا كانت  يف أحكامو، ألفا القاضي 

ما ك  ن تعسف السلطة،محريات األفراد ك  ى إليو القانوف ىو ضباية حقوؽاؽبدؼ الذم يسع يلتفت إليو، ألفا 
 .على باطل يكوف باطبل بٍتاألساس فما يف حاجة العدالة إىل دليل صحيح يف اإلدانة باطل 

 السلطات العامة كل  د القانونية القائمة بأف تكوفعكما يقصد دببدأ اؼبشركعية ضركرة احًتاـ القوا
اىذا يعترب يف الدكلة اؼبعاصرة ك  ،قانوفاألفراد يف إطار الك   تصرفات اؽبيئات العامةك  على لسلطاف اغباكمأ حدا
 ما ىبتزنو من مبادئ قانونية عامة وبتويها ضمَت اعبماعةك  لتزاـ بالقانوف الطبيعييتطلب اإلك  ،احملكومُتك 
 .1التشريعك  يستقر على مبدأ سيادة الدستورك 

اؼبعٌت ضركرة ارتكاز الدليل على إجراءات مشركعة، سواء كانت تلك تستلـز اؼبشركعية كفقا ؽبذا ك 
بل أـ ق   اعًتافوك  بل اؼبتهم عند استجوابوأك ق   اإلجراءات بوشرت من قبل القاضي بصورة مباشرة أك غَت مباشرة

ة الدليل مباشرة اإلجراء بصورة ـبالفة ؽبا سيؤدم بالتأكيد إىل عدـ مشركعيك  إىدار اؼبشركعية فا أذلك  ،لغَتا
الناجم عنها، األمر الذم وبتم ضركرة مراعاة كافة أحكامها باعتبارىا شرطا أكليا لصحة اغبصوؿ على 

 .2الدليل
 ؾبموعة  ا من اؼبسائل اليت تطرحالرجوع إىل إجراءات اغبصوؿ على األدلة اإللكًتكنية، فبلشك أهنا بك 

يف ؾباؿ التحقيق يف اعبرائم اإللكًتكنية نظرا للصعوبات العملية اليت تواجو  اؼبوضوعية ك اإلجرائيةمن اؼبشاكل 
بعضها إجراءات  ىذه اإلجراءاتك  ،أخرل إىل دكؿاإلجراءات يف بعض األحياف  امتدادككذا ،3جهات التحقيق

                                         

 .322د. طارؽ إبراىيم الدسوقي، اؼبرجع السابق، ص  -1

، 0323تنظيم الدكلة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة ك  الفقو اإلسبلمي من بناءك  أ. خليل ىيكل، موقف الفقو الدستورم التقليدم -2
 .322د. طارؽ إبراىيم الدسوقي، اؼبرجع السابق، ص نقبل عن : .077ص 

 من بُت صعوبات التحقيق ما يلي:  -3
 اعبرائم اإللكًتكنية بطابع اػبفاء، فهي تقع مستًتة خفية ال يلحظها اجملٍت عليو غالبا أك يدرم حىت بوقوعها، كاإلمعاف يف حجبخفاء اعبريبة: تتسم  -أ 

يب ا أفا التخر إخفاء السلوؾ اؼبكوف ؽبا كنتائجها عن طريق التبلعب غَت اؼبرئي يف التقنيات كالذبذبات اإللكًتكنية اليت تسجل البيانات عن طريقها،كمك 
 اؼبنطقي لؤلنظمة يبكن سبويهو ليبدك كما لو كاف خطأ مصدره الربامج أك أجهزة نظاـ التشغيل.

ا يف بيانات غَت مرئية غياب الدليل اؼبرئي اؼبمكن فهمو بالقراءة: يتمثل أكثر فبا تتيحو النظم اؼبعلوماتية من أدلة على اعبرائم اليت تقع عليها أك بواسطته -ب 
 زبزين فبغنطة، كال يًتؾ التعديل فيها أم أثر يبكن قراءتو كإف كانت قابلة للقراءة من قبل اآللة نفسها. دعائم أك كسائطإلكًتكنيا على  مسجلة

كما ىو اغباؿ يف   ،إفتقاد أكثر اآلثار التقليدية: قد يتم يف بعض العمليات إدخاؿ البيانات مباشرة يف نظاـ اغباسب دكف تطلب كجود كثائق مساندة -ج 
لعمليات اؼبباشرة اليت تقـو على إبداؿ اإلذف الكتايب إلدخاؿ البيانات بإجراءات أخرل تعتمد على ضوابط لئلذف متضمنة برنامج اغباسب، بعض نظم ا

أف يتخلف و دكف فيكوف من السهل ارتكاب بعض األنواع من اعبرائم بإدخاؿ بيانات غَت معتمدة يف نظاـ اغباسب أك تعديل براؾبو أك البيانات اؼبخزنة داخل
 ما يشَت إىل حدكث ىذا اإلدخاؿ أك التعديل.
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ت خاصة بعضها اآلخر إجراءاك قبدىا حىت يف اعبرائم التقليدية،ك  عامة تستخدـ عبمع األدلة بكافة أشكاؽبا
، كلذلك كاف من الضركرم استحداث أجهزة عدالة متطورة طبيعة ىذه البيئةك  باعبريبة اإللكًتكنية تتبلءـ

 .1تتماشى مع اعبريبة اإللكًتكنية تتمثل يف شرطة اإلنًتنت
ا اؼببحث ئلجراءات العامة عبمع الدليل اإللكًتكين، أما يتم التطرؽ يف اؼببحث األكؿ لعلى ذلك سك 
قد عٍت اؼببحث الثالث بدراسة التعاكف الدكيل يف ك  مع الدليل اإللكًتكين،عبلئلجراءات اػباصة  صصالثاين فخ

 .ؾباؿ إجراءات صبع الدليل اإللكًتكين
 

 .المبحث األول: اإلجراءات العامة لجمع الدليل اإللكتروني        
 نطاؽ كشف اعبرائم التقليديةىامة يف ك  ضركريةك  ظبيت ىذه اإلجراءات بالعامة ألهنا إجراءات ىامة

كاف اؼبشرع اعبزائرم ك  ا إجراءات ؽبا األنبية ذاهتا يف نطاؽ اعبرائم اإللكًتكنية،الوصوؿ إىل أدلة فيها، كما أهنا ك 
 أىم ىذه اإلجراءات كما بينها القانوف ىي اؼبعاينة، التفتيشك  قد نظم كيفية استنباطها كصوال ؽبذه الغاية،

يف بيئة تكنولوجيا  اىذه اإلجراءات ؽبأف ب يرل فقوالبعض ، غَت أف 2ندب اػبرباءك  ظباع الشهودك  الضبطك 
فالشهادة على سبيل اؼبثاؿ ال يبدك متصورا كركدىا على السلوؾ  ،الحقا كما سيتبُت اؼبعلومات دكر ضئيل

القابلة من حيث اؼببدأ ألف الربامج غَت ك  األنظمةك  اؼبكوف للجريبة اإللكًتكنية حبكم كوهنا تبلعبا يف البيانات
الذم عًتاؼ ؾبرد اإلك أماـ القضاء شهادة مباشرة،  اتشاىد أك تدرؾ من جانب الغَت حىت يبكن أف يشهد هب

ما مل يدعم بأدلة  ستجواب اليعد كافيا خاصة يف مثل ىذه اعبرائم التقنيةيتم اغبصوؿ عليو عن طريق اإل
 اؼبهارة التقنية.ك  ة أف يكوف اػببَت على مستول عاؿ من اؼبعرفةناىيك عن اػبربة اليت تتطلب بالضركر  ،أخرل

 
                                                                                                                            

رقابة على إعاقة الوصوؿ إىل الدليل بوسائل اغبماية الفنية: حبيث يشكل استخداـ تقنيات التشفَت خاصة ؽبذا الغرض أحد أكرب العقبات اليت تعوؽ ال -د 
 ية اؼبخزنة يف مراكز اغباسب أمر بالغ الصعوبة.البيانات اؼبنقولة عرب حدكد الدكلة كاليت ذبعل ضباية سرقة البيانات الشخص

تدمَت أدلة اإلدانة يف زمن قصَت ، فضبل عن سهولة تنصالو من مسؤكلية ىذا ك  سهولة ؿبو الدليل أك تدمَته يف كقت قصَت حبيث يتمكن اعباين من ؿبو -ق 
 العمل.

اليت هبرم يف األنظمة اؼبعلوماتية تداكؽبا أحد مصادر الصعوبات اليت تعيق  الضخامة البالغة لكم البيانات اؼبتعُت فحصها: فيشكل الكم اؽبائل للبيانات -ك 
 ربقيق اعبرائم اليت تقع عليها أك بواسطتها.

اء ذلك على اإلحجاـ عن اإلببلغ يف ؾبتمع األعماؿ: فقد ربررت أكثر اعبهات اليت تتعرض أنظمتها اؼبعلوماتية لئلنتهاؾ أك سبٌت خبسائر فادحة من جر  -ز 
     تكتفي بازباذ إجراءات إدارية داخلية دكف اإلببلغ عنها للسلطات اؼبختصة ذبنبا لئلضرار بسمعتهاك  شف حىت بُت موظفيها عما تعرضت لو،عدـ الك

 .626، اؼبرجع السابق، ص ، مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتيةىز الثقة يف كفاءهتا.أنظر يف ذلك: د.رامي متويل القاضيك  مكانتهاك 
1
- Eric Freyssinet, 160 Personnes luttent quotidiennement contre la cybercriminalité ,disponible à l’adresse 

suivante : www.journaldunet.com. 
 .12عائشة بن قارة ، اؼبرجع السابق، ص  .أ -2
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 فيما يلي بياف ذلك:ك 
 
 .األول: المعاينة مطلبال

إجراءات التحقيق ك  وسائلبك  التحقيق اعبنائي يف اعبرائم اإللكًتكنية مل يعد ميسور لكافة احملققُت إفا 
األمر الذم يقتضي إحداث تطوير يف طريقة ارتكاب اعبريبة، ك  أسلوبالتقليدية، ألنو يواجو تقنيات حديثة يف 

ضبط فاعليها، دبا يواكب ك  الوسائل اغبديثة يف كشف اعبريبةك  ائية يستوعب اإلجراءاتز جراءات اعباإلقانوف 
 .1اغبديثة يف ارتكاب اعبرائم تاإلتصاالك  استخداـ كسائل التقنية

ىو ما ك  بعض اإلشكاليات يف التطبيق2منها اؼبعاينةك  دلةيثَت ازباذ اإلجراءات التقليدية يف صبع األك  
 اإلشارة إليو على النحو التايل: يتمس

 
 األول: تعريف المعاينة في البيئة اإللكترونية. الفرع

 ليشاىد بنفسو كذلكاعبريبة  مسرحإىل  ىي عبارة عن إجراء ينتقل دبقتضاه القائم بالتحقيقاؼبعاينة 
 كذلك صبع األشياء األخرل اليت تفيد يف كشف اغبقيقةك  ،عهاو كيفية كقك  اعبريبةعن ة ثار اؼبًتتباآل معهبك 

 .3بغرض إثبات اعبريبة
مكاف كقوعها دبا  اؼبعاينة تتم ؼبسرح اعبريبة، أم أفا  أفا فاعليتها يف التحقيق إىل ك  تكمن أنبية اؼبعاينةك 

 جهاتمهيدا لفحصها من قبل ػإىل التحفظ على األدلة ت اؼبعاينة كإجراء هدؼػتك  حتويو من آثار مادية،ػي
 هتدؼ إىل التحفظ على ىذه األدلة سبهيدا لفحصها من قبل جهات التحقيق الستخبلص الدالئلك  ،التحقيق

 4القرائن إلثبات ارتكاب اعباين عبريبتو.ك 
 

                                         

 .027رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق، ص د. -1
فاالنتقاؿ يقصد بو ذىاب جهات التحقيق إىل اؼبكاف الذم ارتكبت فيو اعبريبة ، أما اؼبعاينة فيقصد هبا قياـ جهات اؼبعاينة، ك  بُت اإلنتقاؿىناؾ فرؽ   -2

اليت تفيد يف كشف اغبقيقة قبل أف تضيع األدلة أك يتم إتبلفها  صبع اآلثار اؼباديةكذلك هبدؼ ألشياء ذات الصلة باعبريبة االتحقيق بإثبات حالة األشخاص ك 
التحقيق االبتدائي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ك  تدالالتوف اإلجراءات اعبنائية يف صبع اإلسأنظر يف ذلك: أ.ؿبمد عبد اللطيف فرج، شرح قان. عمدا

 .24، ص 0262، سنة 0ط
 .245،ص 0224كف طبعة، سنة د. مأموف ؿبمد سبلمة، اإلجراءات اعبنائية يف التشريع اؼبصرم، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بد -3
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تشمل الرسائل ك  ،اإلنًتنتيقصد دبعاينة مسرح اعبريبة اإللكًتكنية معاينة اآلثار اليت يًتكها مستخدـ ك 
، كما اإلنًتنتعرب شبكة ك  اليت سبت من خبلؿ اغباسوب تاإلتصاالكافة ك  اؼبرسلة منو أك اليت يستقبلها

تويو من ربدبا  اآلثار الرقمية اؼبستخلصة من أجهزة اغباسوب من اؼبمكن أف تكوف مفيدة للغاية أفا يبلحظ 
 معلومات.

، الفيديو الرقمي ((E-mail، الربيد اإللكًتكين (Web Pageواقع )اؼبصفحات كبالتايل فإف 
(Digital Vidéoغرؼ الدردشة ،)  اؼبلفات اؼبخزنة يف اغباسوب الشخصي، كل ىذه الوسائلك  احملادثةك 
 أدلة تفيد كثَتا يف كشف اغبقيقة بشأف اعبريبة ؿبل التحقيق.  على الوسائط يبكن أف ربتومك  األدكاتك 

 ف فيو آثار ارتكاهبا،لا خاؼبكاف الذم كقعت فيو اعبريبة كلها أك بعضها، حبيث يتفمسرح اعبريبة ىو 
 :ربديد معاؼبو على كجو مفصل العتبارينك  ىتماـ بتعريف مسرح اعبريبةيرجع عدـ اإلك 

ذباكز اغبدكد اؼبكانية ؼبسرح اعبريبة على معظم القوانُت ال ترتب عادة آثار قانونية بالبطبلف  أفا  األول:
تاركة عبهات التحقيق تقدير دائرة النشاط اإلجرائي يف اؼبعاينة داخل ؿبيط اختصاصو  ،إجراء اؼبعاينةعند 

التوسع اؼبيداين يف ىذا اإلجراء ليس فيو  أفا فقا ؼبا تقتضيو مصلحة التحقيق، طاؼبا ك ك  الوظيفي حسب ما يراه
 ختصاص.ليس فيو خركج على قواعد اإلك  مساس حبريات األفراد

أنو ال تثور عادة بشأف ربديد اجملاؿ اؼبيداين ؼبسرح اعبريبة منازعة أك جدؿ بُت اػبصـو يف  الثاني:
ؽ اؼبكاين، فاؼبعاينة إجراء كاجب من انطاإلجراء تأسيسا على ذباكز ىذا الائية أك طلب بطبلف ز الدعول اعب

 .قوعها إليهمالتحقيق دبجرد كصوؿ خرب ك ك  إجراءات التحقيق تفرضو القوانُت على رجاؿ الضبط
عًتاض على إجراء اؼبعاينة أك على طريقة أك أسلوب بالتايل ال هبوز ألم خصم أك طرؼ اإلك  

 .1تنفيذىا، فهي ليست إجراء موجو ضد شخص معُت حىت ينشأ لو حق الطعن فيو بالبطبلف
لدرجة من ىل أف اؼبعاينة يف ؾباؿ كشف غموض اعبريبة اإللكًتكنية ال تتمتع بنفس اإينبغي اإلشارة ك 

 يلي: ىل ماإمرد ذلك ك  األنبية يف اعبريبة التقليدية،
 مادية.  اًتتب على ارتكاهبا آثار يما بكات قلا شالك  اعبرائم اليت تقع على نظم اؼبعلومات أفا  أوال:

 
 
 

                                         
 .30، ص 0225خالد فبدكح إبراىيم، فن التحقيق اعبنائي يف اعبرائم اإللكًتكنية، دار الفكر اعبامعي، القاىرة ، مصر، بدكف طبعة، سنة د.  -1
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عادة سط و عددا كبَتا من األشخاص قد يًتدد على مكاف أك مسرح اعبريبة خبلؿ الفًتة الزمنية اليت تت أفا ثانيا: 
 عبث باآلثار اؼبادية أك زكاؿ بعضها فبا يفسح اجملاؿ غبدكث تغيَت أك إتبلؼ أك، اكتشافهاك  ارتكاب اعبريبة

األحكاـ  فبا يؤدم إىل طرح ىذا الدليل جانبا، حيث أفا ، 1ستمد من اؼبعاينةىو ما يثَت الشك يف الدليل اؼبك 
 لتخمُت.اك  اليقُت ال على ؾبرد الظنك  ـ على اعبـزو اعبزائية تق

 رفية من قبل اعباينطإمكانية التبلعب يف البيانات عن بعد أك ؿبوىا عن طريق التدخل من خبلؿ كحدة ثالثا: 

 . 2معاكنيو أك شركائو كأ
ذلك حسب نوعية اعبرائم اؼبرتكبة، ففي جرائم ك  تتخذ اؼبعاينة يف اعبرائم اإللكًتكنية عدة أشكاؿك 

ذلك ك  نزاؿ نسخة من اؼبصنف اؼبعتدل عليو أك التحفظ على نسخة منوإالعدكاف على اؼبلكية الفكرية يتم 
ىناؾ طرقا عامة تتوافق مع طبيعة النظاـ اؼبعلومايت مثل  أفا  صلبة، إالا  أكاستخراجها يف ىيئة كرقية ك  بطباعتها

ذلك بواسطة آلة تصوير تقليدية أك عن طريق استخداـ برؾبية حاسوب ك  كسيلة تصوير شاشة اغباسوب
يكوف  أفصصة يف أخذ صورة ؼبا يظهر عل الشاشة،كىو ما يعرؼ بطريقة ذبميد ـبرجات الشاشة، أك متخ

كن حفظ صفحة اؼبوقع ا يبهبك  ذلك عن طريق حفظ اؼبوقع باستخداـ خاصية اغبفظ اؼبتوافرة يف نظاـ التشغيل
 .3على اغباسوب
 .الثاني: كيفية إجراء المعاينة في البيئة اإللكترونية الفرع

 اؼبعاينة تتم بصورة مغايرة سباما ؼبا وبدث يف اعبرائمك  نتقاؿعبريبة اإللكًتكنية فإف عملية اإلإطار ا يف
و ينبغي التعامل يف ىذا اإلطار مع مسرح أنا  فًتاضيُت، إالا إؾبتمع ك  نتقاؿ عرب عاملالتقليدية، حيث يكوف اإل

يتكوف بشكل ك  اإلنًتنتك  بيئة اغباسوب كيقع خارجمسرح تقليدي:اعبريبة اإللكًتكنية على أنو مسرحاف:
ىو أقرب ما يكوف إىل مسرح أية ك  م كقعت فيو اعبريبة،ذاحملسوسة للمكاف الرئيسي من اؼبكونات اؼبادية 

 زبزين رقمية. طجريبة تقليدية قد يًتؾ فيها اعباين آثار عدة كالبصمات أك كسائ
اآليل  بمن البيانات الرقمية اليت توجد داخل اغباسيتكوف ك  يقع داخل البيئة اإللكًتكنية،ك  فتراضي:إمسرح 

 و ػضػػرطة القضائية أك عػابط الشػػتطيع ضػ، كيس4وػػلػوجودة بداخػة اؼببراص الصلػػرة األقػػػيف ذاك رنتػػػاإلنتبكة ػػشك 

                                         
 .610ابق،ص ، اؼبرجع السخالد فبدكح إبراىيم، فن التحقيق اعبنائيد. -1
نقبل  .05،ص 6553دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة د. صبيل عبد الباقي الصغَت، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبتعلقة باإلنًتنت،  -2

 . 610عن: د. خالد فبدكح إبراىيم، فن التحقيق اعبنائي، اؼبرجع السابق، ص 
 .44،اؼبرجع السابق، ص قارة عائشة بن. أ-3
 . 23نفس اؼبرجع ، ص   -4
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أك مقر مزكد  اإلنًتنتىو يف مكتبو كما يبكنو أف يلجأ إىل مقهى ك  معاينة اؼبسرح اإلفًتاضي سلطة التحقيق
 يلي: تتلخص ىذه العوامل فيماك  اؼبعاينةإجراء الذم يعد أفضل مكاف يبكن من خبللو  اإلنًتنتب

 أنواعهاك  عن إعداد األجهزة اؼبطلوب معاينتهاك  ضركرة كجود معلومات مسبقة عن مكاف كقوع اعبريبة -6
 مُت أك حفظ اؼبستنداتمن حيث الضبط أك التأ ،بل اؼبعاينةربديد كيفية التعامل معها فنيا قك  شبكاهتاك 
 األكراؽ اؼبتداكلة.ك 

 الضبط.ك  كضع خطة أمنية ؿبكمة لعمليات اؼبعاينةك  كجود خريطة تبُت اؼبوقع الذم ستتم معاينتو، -0

 ستعانة هبا يف عملة اؼبعاينة.الربامج اليت سيتم اإلك  األجهزةك  ذبهيز اؼبعدات -4

وعد إجراء اؼبعاينة بوقت  مإخطاره قبل ك  سيستعاف بو يف إجراء اؼبعاينةإعداد فريق اؼبتخصصُت الذم  -0
 العملي إلسباـ اؼبعاينة بدكف أخطاء.ك  ستعداد الفٍتكاؼ لئل

 اؼبهاـ على كل عضو يف فريق اؼبعاينة.ك  ختصاصاتتوزيع اإلك  ربديد األدكار -1

 و القوانُت يف ىذا الشأف.مراعاة أف تتم إجراءات اؼبعاينة يف إطار اؼبشركعية ككفقا ؼبا تقضي ب -2

 .1تأمُت عدـ انقطاع التيار الكهربائي حىت ال وبدث شبة تبلعب يف برامج شبكات كأنظمة التشغيل -3
 

 .الثالث: ضوابط معاينة مسرح الجريمة اإللكترونية الفرع
اؼبرجوة يشَت الفقو اعبنائي إىل ضركرة مراعاة ؾبموعة من اإلجراءات أثناء اؼبعاينة حىت تتحقق الفائدة 

 :ما يلي من بُت ىذه الضوابطك  منها،
 األكضاع العامة على أف يتم تسجيل مكافك  احملتوياتك  األجهزة الطرفية اؼبتصلة بوك  تصوير اغباسوب -6

 .كل صورة  التقاطزماف ك 

 تسجيل كل ما يبكن مبلحظتو بشأف نظاـ إعداد اغباسوب. -0

الكاببلت اؼبتصلة بنظاـ اغباسب حىت يبكن اؼبقارنة ك  الوسائل الكفيلة بإثبات حالة التوصيبلت زباذإ -4
 حالتو بعد ذلك.ك  بُت حالة اغباسب كقت اؼبعاينة

ل أم مادة معلوماتية من مكاف كقوع اعبريبة حىت ال وبدث أم إتبلؼ إجراء اإلختبارات البلزمة قبل نق -0
 للبيانات اؼبخزنة.

                                         
 .042، اؼبرجع السابق،ص سامح بلتاجي موسىد.  -1
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الشرائط كاألقراص اؼبمغنطة اليت ك  ك اؼبمزقةالتحفظ على ؿبتويات سلة اؼبهمبلت من األكراؽ اؼبلقاة أ -1
 فقدت صبلحيتها لئلستعماؿ كرفع البصمات حيث يبكن الوقوؼ على الصلة بُت أصحاب ىذه البصمات

 اعبريبة اليت كقعت.ك 

كذلك ـبرجات اغباسب الورقية حيث يبكن الوقوؼ على ك  التحفظ على اؼبستندات اػباصة باإلدخاؿ -2
 .صلتها باعبريبة

ا يتيح ربط األقراص الكمبيوترية اليت ردبا ربصل أدلة مع جهاز يبنع الكتابة أك التسجيل عليها، فبا   -3
 للمحققُت قراءة بياناهتا من دكف تغيَتىا.

إجراء اؼبعاينة شرط أساسي يف عملية اؼبعاينة،كما هبب احملافظة على حالة ك  نتقاؿاإلسراع يف اإل إفا  -4
ىو ما حرص عليو ك  ستغبلؽبا على الوجو الكامل كفقا للطرؽ العلمية اغبديثة،تسعى الك  قدر اؼبستطاع األمكنة

كذلك عن  1قانوف اإلجراءات اعبزائية فوضع نصوصا تكفل أحسن الضمانات للتحرم خبلؿ ىذه اؼبرحلة
لدل اؼبشرع  يتم إهبادهكنفس اؼبوقف طريق توقيع عقوبات تصل إىل حد السجن يف حالة عرقلة سَت العدالة،

 .2الفرنسي

 
 .الثاني: التفتيش المطلب

جراء من إجراءات التحقيق، دبعٌت أنو يهدؼ إىل السعي للكشف عن إالتفتيش بصفة عامة ىو  إفا 
ليس من إجراءات ك  ،اغبقيقة عن طريق البحث عن األدلة دبناسبة جريبة كقعت فعبل كهبرم التحقيق بشأهنا

 ة ػػػػكنة التابعػػػػاألمك  دخوؿ اؼبساكن ىو مل يتم التأكد من كقوعها، فاؼبقصود بوالتحرم عن اعبرائم اليت ك  البحث

                                         
 .064أ. ؿبمد حسُت علي ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص -1
اث تغيَتات يف مسرح اعبريبة من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي بالنسبة إلحد 11بينما يف القانوف الفرنسي قبد ىذه اغبماية منصوص عليها يف اؼبادة  -2

 من قانوف العقوبات الفرنسي كما يلي: 0-040دكف قصد خاص، أماا إذا كاف الفاعل يهدؼ إىل عرقلة عمل العدالة فإف فعلو ىبضع حينئذ إىل نص اؼبادة 
Article 434-4 (C.P.F Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) : Est Puni de Trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros 

d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 
1- De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement 

des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques. 

2- De détruire soustraire receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la 

découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. 

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à 

concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros 

d’amende. 
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ؽبا عبلقة باألفعاؿ اجملرمة من طرؼ  أشياء كأ انبوا يف اعبـر أك أهنم وبوزكف أكراؽسشخاص يظهر أهنم أل
نص ىذا التعريف مأخوذ من ك  جربا عنهم،الضبطية القضائية أك القضاة كتفتيشها برضاء أصحاهبا أك 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم. (00)اؼبادة
التفتيش كما يدؿ عليو اؼبعٌت اللغوم ىو البحث يف مسكن شخص ما أك يف أم مكاف آخر عن ك 

، كىناؾ من يعرافو بأنو إجراء للتحقيق يسمح بالبحث عن أدلة تتعلق شياء أك دالئل ذات عبلقة باعبريبةأ
كيتضح من ، 1يف مسكن شخص أك يف أم مكاف توجد فيو أشياء يفيد اكتشافها يف ظهور اغبقيقةة باعبريب

ضبط أشياء مادية تتعلق باعبريبة أك تفيد يف كشف  يستهدؼالتفتيش  نا للتعريف السابق، أفا ئستقرااخبلؽبا 
 لكًتكنيةإ بياناتك  ؾبرد برامجفهي  بيانات اغباسب اآليلك  اغبقيقة كىذا تنافر مع الطبيعة غَت اؼبادية لربامج

 .2طبيعتها اػباصةل لذلك من األجدر إخضاعها ألحكاـ مستقلة ،م مظهر مادم ؿبسوسأليس ؽبا 
حق  كيعد التفتيش من إجراءات التحقيق ذات اػبطورة اػباصة، لكونو من اإلجراءات اليت سبس

رع أحاطو دبجموعة من الضمانات لصاٌف اإلنساف يف اػبصوصية، ككونو من اإلجراءات اػبطَتة فإف اؼبش
 .3اؼبتهم، يًتتب على عدـ إحًتامها البطبلف

 كضماناتو القانونية، كذلك على النحو التايل:كفيما يلي سأتطرؽ ؼبفهـو التفتيش يف البيئة اإللكًتكنية 
 

 .التفتيش في البيئة اإللكترونية مفهوماألول:  الفرع
و اإلجراء الذم يسمح جبمع األدلة التفتيش يف اعبرائم اإللكًتكنية بأنا يب إجراء ك ؼ اجمللس األكر لقد عرا 

اؼبخزنة أك اؼبسجلة بشكل إلكًتكين، فهو اإلجراء الذم يسمح باستخداـ الوسائل اإللكًتكنية للبحث يف أم 
 األدلة اؼبطلوبة.ك  مكاف عن البيانات

التنقيب يف ك  ظمة اؼبعلوماتية للبحثالدخوؿ غَت اؼبشركع لؤلن أفا  يتضحيف اعبرائم اإللكًتكنية، ك 
 ف اغبقيقة ػػػػػي كشػػػػيانات اؼبخزنة عما قد يتصل جبريبة كقعت، إجراء يفيد فػػػيف ملفات الب كأ الربامج اؼبستخدمة

 
 

                                         
 .443ص اؼبرجع السابق ، أ. قبيمي صباؿ،  -1
 .004أ.نبيلة ىبة ىركاؿ، اؼبرجع السابق،ص  -2
 .452د. ؿبمد فتحي، اؼبرجع السابق، ص  -3
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لو مل ك  ىو إجراء جائز قانوناك  ظركؼ التحقيق يف اعبرائم اإللكًتكنيةك  تقتضيو مصلحةك  عن مرتكبيهاك  عنها
 .1يندرج ربت مفهوموك  صراحة باعتباره يدخل يف نطاؽ التفتيش دبعناه القانوينينص عليو 
لية كلوج لؤلنظمة اؼبعلوماتية اليت يتم ربديدىا خزنة آليا القياـ بعمالتفتيش عن البيانات اؼب يستلـزك 

وف على أف تك جهات التحقيق ي منىذا يستدعك  ،ما يفيد يف الكشف عن اعبريبة كإهباد أدلة اإلدانة لضبط
للدخوؿ  البلزمة  كذا كلمة السرك  خزنة باغباسبملفات البيانات اؼبك  مع برامج التعاملكيفية دراية كاملة حوؿ  

 .2للنظاـ
صطبلح الواجب إطبلقو على عملية البحث اإلرل بأف ي جانب من الفقو أفا  إىلهبب التنويو  كما

بالنسبة فًتاضي ىو "الولوج أك النفاذ" باعتباره اؼبصطلح الدقيق ة اعبريبة اؼبرتكبة يف العامل اإلعن أدل
لح بينما مصطلح التفتيش يعٍت البحث، التفحص كالتدقيق يف البيانات كىو مصطعلوماتية، للمصطلحات اؼب

 بُت اؼبفاىيم التقليدية التنسيقك  بغرض التنظيم يستخدـ اؼبصطلحُت معا تقليدم أكثر، كما أفا ىناؾ من
 .3ةاغبديثك 

مساسا باغبياة اػباصة لؤلفراد، يعدا من أخطر اؼبراحل بصفة عامة  اؼبعلوماتية نظمالتفتيش  حيث أفا ك 
كعليو اػبصوصية، نوع منتميز بيهو لذلك ف ،اإلتصاؿ بكاتشك  اغباسب اآليلعلى اعتبار أف التفتيش يشمل 

ذلك على النحو ك  ،للتفتيش شبكات اغباسب اآليلك  تبحث بشيء من التفصيل مدل قابلية مكوناسيتم ال
 التايل:
 ات المادية للحاسب اآللي للتفتيش.المكونمدى خضوع أوال: 

الولوج إىل اؼبكونات اؼبادية للحاسب اآليل حبثا عن شيء ما يتصل جبريبة إلكًتكنية كقعت يفيد يف   فا إ
حكم تفتيش تلك  بالتفتيش،دبعٌت أفا ها ىبضع لئلجراءات القانونية اػباصة يعن مرتكبك  كشف اغبقيقة عنها

العامة أك  ىل ىو من األماكنك  اؼبكونات اؼبادية يتوقف على طبيعة اؼبكاف اؼبوجودة فيو تلك اؼبكونات،
عتو أنبية قصول خاصة يف ؾباؿ التفتيش،فإذا كانت موجودة يف يطبك  لصفة اؼبكاف األماكن اػباصة، حيث أفا 

قاتو كاف ؽبا حكمو فبل هبوز تفتيشها إال يف اغباالت اليت هبوز فيها مكاف خاص كمسكن اؼبتهم أك أحد ملح
اؼبقررة قانونا يف التشريعات اؼبختلفة، مع مراعاة التمييز ما إذا  الضمانات ك  بنفس اإلجراءاتك  تفتيش مسكنو،

 ها ػػأـ أنرل ػػػػحاسبات األخػػعن غَتىا من ال كمستقلة اؼبراد تفتيشها منعزلةاآليل  كانت مكونات اغباسب

                                         
 .44أ.علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .444، ص0222ية، مصر، بدكف طبعة، سنة الكمبيوتر كحقوؽ اؼبؤلف كاؼبصنفات الفنية، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندر ل عفيفي، جرائم ماد.عفيفي ك -2
 .050أ. نبيلة ىبة ىركاؿ، اؼبرجع السابق، ص  -3
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آخر كمسكن غَت اؼبتهم مثبل، فإذا كانت كذلك ككانت  يف مكاف ةمتصلة حباسب آيل آخر أك بنهاية طرفي
الضمانات اليت ك  كشف اغبقيقية، تعُت مراعاة القيود  ىناؾ بيانات ـبزنة يف ىذا النظاـ األخَت من شأهنا

 كن.ا يستلزمها اؼبشرع لتفتيش ىذه األم
كاف مسيطرا عليها أك حائزا ؽبا يف مكاف  كأ مكونات اغباسب اآليل اؼباديةمل ا لو كجد شخص وبأما 

أك كانت من األماكن  الشوارعك  اؼبيادينك  سواء كانت عامة بطبيعتها كالطرقات العامة ،ما من األماكن العامة
يف اغباالت اليت هبوز فيها  الا إكوف ي الالسيارات العامة، فإف تفتيشها ك  اؼبطاعمك  العامة بالتخصيص كاؼبقاىي

 .1القيود اؼبنصوص عليها يف ىذا اجملاؿك  بنفس الضماناتك  تفتيش األشخاص
 للتفتيش. للحاسب اآللي خضوع المكونات المعنوية ثانيا: مدى

أثار خبلفا كبَتا يف الفقو بشأف مدل صبلحية ىذه  اآليلللحاسب  اؼبعنوية تفتيش اؼبكونات
الولوج إىل نظم اغباسوب حبثا عن ك  انطباؽ مفهومو التقليدم على البحثك  اؼبكونات أف تكوف ؿببل للتفتيش

 :اذباىُت رئيسيُتقسم الفقو إىل إنذلك  كإزاءأدلة تفيد يف كشف اغبقيقة،
 :ولتجاه األاإل

 أفا يستند ىذا الرأم الفقهي إىل ك  لكًتكنية دبختلف أشكاؽبا،البيانات اإلتفتيش ذىب إىل جواز 

ذلك هبب تفسَته حبيث يشمل  فا ضبط "أم شيء" فإاإلجرائية عندما تنص على إصدار اإلذف ب القوانُت
اؼبادية اليت تفيد يف كشف  ةاألدلىي ضبط  غَت احملسوسة، ألف الغاية من التفتيشك  نات اغباسوب احملسوسةابي

 .2اغبقيقة، فإف ىذا اؼبفهـو يبتد ليشمل البيانات اإللكًتكنية دبختلف أشكاؽبا
كل من اختلس   وأنا  تنصا علىمن قانوف العقوبات اعبزائرم اليت  (353)كبالرجوع إىل نص اؼبادة 

سواء  كف أف يصف ىذا الشيء دشيئا غَت فبلوؾ لو يعد سارقا، فقد ذكر اؼبشرع كلمة شيء مطلقة دكف قيد ك 
 .عنوممادم أك كاف م

كذلك باعتبارىا  تقبل التملك كاغبيازة  ، كبالتايل فهيىذا اؼبعٌت يتضمنهاكعليو فربامج اغباسب اآليل 
 كيانا معنويا. 

 

                                         
 .34، ص كضمانات اؼبتهم اؼبعلومايت، اؼبرجع السابق د.ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل -1
 10عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص أ. علي -2



623 
 

عًتاؼ ال يعد خركجا عن مبدأ ىذا اإل أفا قالت  اماألستاذة "أماؿ قارة" حينكأضم رأيي إىل رأم 
 ا:السرقة تقبل ىذا التفسَت ألهنا  الشرعية فنصوص

 ال ربدد صفة الشيء ؿبل اعبريبة، مادم أك معنوم. .1
 ىي أشياء معنوية يصدؽ عليها كصف اؼباؿ. .2
 الظركؼ كالوقت الذم كضعت فيو نصوص السرقة، حيث كانت األمواؿ اؼبعنوية قليلة العدد كالقيمة، كأفا  .3

مواؿ اؼبنقولة اؼبادية، فلم تكن ىذه األشياء اؼبعنوية يف ذىن اغبماية اعبزائية آنذاؾ كانت مركزة على ضباية األ
 .1اؼبشرع كقت كضع النصوص السابقة

 :ثانياإلتجاه ال
م يقًتحوف  يرل أنو ال ينطبق اؼبفهـو اؼبادم على بيانات اغباسوب غَت اؼبرئية أك غَت اؼبلموسة، كلذلك فإهنا

تفتيش اغباسوب البد أف يشمل اؼبواد اؼبعاعبة عن طريق مواجهة ىذا القصور التشريعي بالنص صراحة على أفا 
حبيث تصبح الغاية اعبديدة من التفتيش بعد التطور التقٍت الذم حدث بسبب ثورة  ،اغباسب اآليل أك بياناتو

، فهذه اؼبكونات 2اإلتصاالت عن بعد تًتكز يف البحث عن األدلة اؼبادية أك أم مادة معاعبة بواسطة اغباسوب
الفنية طبيعة لل مناسبة أكثرإال بوجود أحكاـ خاصة تكوف  ال تصلح بطبيعتها للتفتيش غَت اؼبلموسة اؼبعنوية

 .3ذه اؼبعلوماتكالتقنية ؽب
إذ اؼباسة بسبلمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات،  فقد عاقب على اإلعتداءاتزائرم اعب اؼبشرعخبصوص ك 

ة اإللكًتكنية، ككاف ذلك دبوجب القانوف رقم يبر األفعاؿ اليت تشكل دبختلف صورىا اعبجرـا العديد من 
سبق اإلشارة إليو الذم استحدث القسم السابع مكرر اؼبتعلق كقد ، (2334نوفمرب  13اؼبؤرخ يف  34/15)

 .باؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات
 38الصادر يف  34-39كمسايرة من اؼبشرع اعبزائرم للتطورات اؼبعاصرة فقد أصدر القانوف رقم )

( السابق ذكره أيضا كاؼبتعلق بالقواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ 2339غشت 

                                         

 .05أ. أماؿ قارة، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .04د.علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص  -2
-04ف من وماتية كالقانو د.موسى مسعود، اإلشكاليات اإلجرائية اليت تثَتىا اعبريبة اؼبعلوماتية عرب الوطنية، حبث مقدـ إىل اؼبؤسبر اؼبغاريب األكؿ حوؿ اؼبعل -3

 .21، أكاديبية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، ص 0225/ 05/62



624 
 

منها،  ءمنو على جواز تفتيش منظومة معلوماتية أك جز 1(35) كاإلتصاؿ كمكافحتها، كنص يف اؼبادة اػبامسة
 .عطيات اؼبعلوماتية اؼبخزنة فيهاككذا اؼب

كذلك اؼبشرع الفرنسي الذم قاـ بتعديل نصوص التفتيش، حيث يوجد  ب اؼبشرع اعبزائرم كإىل جان
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي. 2(94أضاؼ عبارة اؼبعطيات اؼبعلوماتية يف اؼبادة )

كبالرجوع إىل إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية، فقد نصت على أفا لكل دكلة طرؼ من 
تسن من القوانُت ما ىو ضركرم لتمكُت السلطات اؼبختصة بالتفتيش أك الولوج إىل نظاـ كمبيوتر أك  حقها أف

جزء منو أك اؼبعلومات اؼبخزنة فيو، ككذا الوسائط اليت يتم زبزين معلومات الكمبيوتر هبا مادامت ـبزنة يف 
 من ىذه اإلتفاقية. 3(19/1إقليمها طبقا لنص اؼبادة )

رأم فقهي  ، فيذىبغباسب اؼبعنوية أثارت مشكلة ال مادية بيانات اغباسب اآليلغَت أف مكونات ا
إىل أناو يف ربديد مدلوؿ الشيء بالنسبة ؼبكونات اغباسب اآليل، هبب عدـ اػبلط بُت اغبق الذىٍت للشخص 

ذلك إىل ربديد  الرجوع يفا يتعُت على الربامج كالكيانات اؼبنطقية، كبُت طبيعة ىذه الربامج كالكيانات، كإمبا 
ا كل ما شغل حيزا ماديا يف فراغ معُت كأفا  مدلوؿ كلمة اؼبادة يف العلـو الطبيعية، فإذا كانت اؼبادة تعراؼ بأهنا

 يزا ماديا يف ذاكرة اغباسب اآليلاغبيز يبكن قياسو كالتحكم فيو، ككانت الكيانات اؼبنطقية أك الربامج تشتغل ح
(، Mega Byte( كاؼبيجابيت)Kilo Byte( كالكلوبايت )Byteبايت )كيبكن قياسها دبقياس معُت ىو ال

كىكذا تقاس سعة أك حجم الذاكرة الداخلية للحاسب بعدد اغبركؼ اليت يبكن زبزينها هبا، كما أهنا تأخذ 
شكل نبضات إلكًتكنية فإهنا تعد طبقا لذلك ذات كياف مادم كتتشاهبو مع التيار الكهربائي الذم اعتربه 

 .4لقضاء يف فرنسا كمصر من قبيل األشياء اؼباديةالفقو كا

                                         

السالف الذكر على ما يلي: " هبوز للسلطات القضائية اؼبختصة ككذا ضباط الشرطة القضائية، يف إطار قانوف  04-09( من القانوف رقم 05تنص اؼبادة ) -1
 أعبله، الدخوؿ بغرض التفتيش، كلو عن بعد، إىل :  04ادة اإلجراءات اعبزائية كيف اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼب

 منظومة معلوماتية أك جزء منها ككذا اؼبعطيات اؼبعلوماتية اؼبخزنة فيها . -أ
 منظومة زبزين معلوماتية ...". -ب

2
-Article 94 (C.P.P.F Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1) : Les perquisitions sont 

effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la 

découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 

131-21 du code pénal. 
3
- Article 19/1 du C.C.C : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire : 

a. à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont 

stockées ; et 

b. à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire. 
 .00فيل، اؼبرجع السابق،ص ككذلك: أ. علي عدناف ال.44، اؼبرجع السابق،ص تفتيش نظم اغباسب اآليل ،ىبليل عبد البله أضبدد. -4
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كىبلص ىذا الرأم الفقهي، إىل أف برامج اغباسب اآليل ينطبق عليها خصائص اؼبادة، كبالتايل تدخل 
ت، إذ ال يوجد أم إختبلؼ يف نطاؽ األشياء اؼبادية، كيستوم يف ذلك أف تكوف برامج نظاـ أك برامج تطبيقا

 .1فيما يتعلق بطبيعتهما
كيرل الدكتور "سامح بلتاجي موسى" أف اؼبكونات اؼبعنوية للحاسب اآليل ؽبا كجود مادم فعلي، 
كتعد اؼبكونات اؼبعنوية للحاسوب ك شبكاتو كذلك منقوال إلمكاف نقلها من مكاف آلخر، فضبل عن إمكانية 

 سبلكها كحيازهتا.
يزا قاببل للوزف طبقا للنظريات كما أف إنكار إضفاء ىذه الصفة على اعتبار أهنا ليست جسما متح

الطبيعية قوؿ خاطئ سباما، راجع إىل عدـ الفهم الصحيح لطبيعة كماىية اؼبنقوؿ، كطبيعة كماىية اؼبكونات 
، كىي ماؿ ألهنا ذات قيمة مالية، كىي كذلك منقوؿ كذلك إلمكانية حيازهتا اؼبعنوية للحاسوب كشبكاتو

 .2خركملكيتها كنقلها من مكاف آل
 .للتفتيش )التفتيش عن بعد( اآللي بمدى خضوع شبكات الحاس:  ثالثا

تلك الشبكات قد تكوف داخل ك  ،أجهزة اغباسوب ترتبط بعضها ببعض أحيانا عن طريق شبكات
معُت  تفتيش جهاز حاسوبتبع قد يستك  فركعها داخل اغبدكد اإلقليمية لنفس الدكلة،ك  الشركة أك اؼبؤسسة

 ينتمي إىل شخص آخر يف مكاف آخر.ر الدخوؿ إىل جهاز حاسوب آخ
حدكد تلك الدكلة، كما  خارجنو قد تظهر التحقيقات ضركرة تفتيش جهاز حاسوب متواجد أكما   

ركعها يف اػبارج حينما ترتبط أجهزة تلك الشركة بعضها ببعض عن طريق فك  لو تعلق األمر بشركة رئيسية
اعدة بيانات متواجدة يف خارج الدكلة اليت ذبرم أحيانا ترتبط بعض أجهزة اغباسوب بقك  ،اإلنًتنتشبكة 

، كىو ما يطلق عليو الفقو الفرنسي مصطلح التفتيش 3يف شأف إحدل اعبرائم اإللكًتكنيةسلطاهتا التحقيق 
  .4على اؼبباشر
 
 
 

                                         
 .23ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
 .822سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص  د.-2
 .822نفس اؼبرجع، ص  -3

4
- Yann Padova, un aperçu de lutte contre la cybercriminalité en France, RSCP, N°04, Dalloz, 2002, P650. 

 .016نقبل عن: أ. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص 
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 يف ىذه الصورة بُت احتمالُت: التمييز يبكنك 
طرفية موجودة في مكان آخر داخل تصال حاسب المتهم بحاسب آخر أو نهاية إحتمال األول:اإل

 .الدولة
نطاؽ التفتيش الذم   للدكؿ األعضاء أف سبدا  0226لعاـ  اإلنًتنتبية عبرائم ك األكر  اإلتفاقيةتسمح  

ستعجاؿ إذا كاف يتواجد بو األجهزة اؼبرتبطة بو يف حالة اإل كاف ؿبلو جهاز كمبيوتر معُت إىل غَته من
، كذلك طبقا لنص اؼبادة 1هاز من خبلؿ اعبهاز ؿبل التفتيشاعب معلومات يتم الدخوؿ إليها يف ىذا

(65/0)2. 
 اإلتصاؿك  ا اؼبشرع اعبزائرم، فمن خبلؿ قانوف الوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـأما 

 بأفا عتقاد إمتداد التفتيش إىل منظومة معلوماتية أخرل، إذا كاف ىناؾ كافحتها فقد أجاز عبهات التحقيق إمك 
اؼبعطيات اؼببحوث عنها ـبزنة لديها بشرط أف تكوف ىذه اؼبعطيات يبكن الدخوؿ إليها بدءا من اؼبنظومة 

قبلو بذلك كاف اؼبشرع قد ك ،3إخطار السلطة القضائية اؼبختصة مسبقا بذلك أضاؼ اؼبشرع ضركرة األكىل، كما
 زبص هبريها اليت كليةاأل التحريات كانت ذاإ ما حالة يف ات أكسعإختصاص القضائية الشرطةط منح ضبا

 بأنظمة اؼباسة كأ بالصرؼ اػباص بالتشريع اؼبتعلقة أك األمواؿ تبييض أك باؼبخدرات اؼبتعلقة اعبرائم إحدل

دبوجب تعديل  أصبح فقد ،الفساد جرائم كذاك  الوطنية اغبدكد عرب اؼبنظمة كاعبريبة للمعطيات اآللية اؼبعاعبة
 تلك عن كالتحرم البحثكاسعة كذلك من أجل تيسَت عملية  بصبلحيات يتمتع يةاعبزائ اإلجراءاتقانوف 

ؽبا يف  ختصاصات جديدة سيتم التطرؽلقضائية من االشرطة ا ، كما مكان ضباطاػباصة لطبيعتها نظرا اعبرائم
 حينها.

  

                                         
 .620د. طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  -1

2- Article 19/2 du C.C.C : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système 

informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de 

penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de 

celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou 

disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre rapidement la perquisition 

ou un d’un accès d’une façon similaire à l’autre système. 
السالف الذكر:" ...يف اغبالة اؼبنصوص عليها يف الفقرة أ من ىذه اؼبادة، إذا كانت ىناؾ أسباب تدعو  20-25القانوف رقم  من 20فقرة  1تنص اؼبادة  -3

ماتية أخرل كأف ىذه اؼبعطيات يبكن الدخوؿ إليها ، انطبلقا من اؼبنظومة األكىل ، هبوز سبديد لئلعتقاد بأف اؼبعطيات اؼببحوث عنها ـبزنة يف منظومة معلو 
 التفتيش بسرعة إىل ىذه اؼبنظومة أك جزء منها بعد إعبلـ السلطة القضائية اؼبختصة مسبقا بذلك ...".
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كإىل جانب اؼبشرع اعبزائرم، قبد اؼبشرع الفرنسي قاـ ىو اآلخر بتعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية فقد 
على أنو هبوز لضباط الشرطة القضائية أك ربت مسؤكلياهتم أعواف الشرطة  1(6/6-13)نصت اؼبادة 

ها التفتيش على اؼبعطيات اليت هتم القضائية، الدخوؿ عن طريق األنظمة اؼبعلوماتية اؼبثبتة يف األماكن اليت مت في
التحقيق كاؼبخزنة يف النظاـ اؼبذكور أك يف أم نظاـ معلومايت آخر، دبا أفا ىذه اؼبعطيات يتم الدخوؿ إليها أك 

 تكوف متاحة إنطبلقا من النظاـ الرئيسي.
التفتيش إىل رض امتداد إذف اعبعض الفقو ي فإف امتداد إذف التفتيش داخل إقليم الدكلة،خبصوص ك 

العديد من أجهزة  ىذا األمر سوؼ يعطي عبهات التحقيق سلطة كاسعة، خاصة كأفا  األجهزة اؼبرتبطة ألفا 
اغباسبات اآللية تكوف مرتبطة ببعضها البعض، كبالتايل سبتد ىذه السلطة إىل تفتيش أجهزة كثَتة خاصة إذا مت 

ذلك يثَت شكوؾ حوؿ مدل  كال شك أفا  عنو أك حضور من ينوب التفتيش دكف إخطار الشخص غَت اؼبتهم
 مشركعية إجراءات التفتيش يف ىذه اغبالة.

أن يكون الحاسب المراد تفتيشو متصال بنهاية طرفية أو جهاز حاسب آخر خارج حتمال الثاني: اإل
 .حدود الدولة

 أنظمة تقنية قد يلجأ بعض مرتكيب اعبرائم هتربا من إمكانية اػبضوع للتفتيش إىل زبزين بياناهتم يف
 Télécommunicationالبعدية  تاإلتصااليف شبكة  هااؼبعلومات خارج إقليم الدكلة عن طريق إدراج

Network يف ىذه ك  صبع األدلة،ك  األمر الذم يثَت صعوبات أماـ جهات التحقيق فيما يتعلق بإجراء التفتيش
دخولو يف اجملاؿ ك اغبالة فإف امتداد اإلذف بالتفتيش إىل خارج اإلقليم اعبغرايف للدكلة اليت صدر من قبلها اإلذف 

قد يسميو البعض التفتيش عرب اغبدكد قد يتعذر القياـ بو بسبب سبسك الدكلة ك  اعبغرايف لدكلة أخرل،
 .2بسيادهتا

يف كمن أجل القضاء على صعوبات إجراءات التحقيق، البد من تعاكف دكيل يف ىذا اإلطار، ألنو 
حالة ذباكز التفتيش إقليم دكلة إىل دكلة أخرل، فإنو ال هبوز القياـ هبذا التفتيش يف حالة عدـ كجود إتفاقيات 

                                         
1
- Article 57-1/1 (C.P.P.F Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 17 1° JORF 19 mars 2003, Créé par Loi 

n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 17) : Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les 

agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le 

présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des 

données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, 

dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. 
 .07علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص  .أ -2



660 
 

و يف حالة عدـ السماح للدكؿ بالتحقيق ، ألن1ثنائية أك دكلية تسمح للدكلة القياـ هبذا التفتيش العابر للحدكد
ىذا ما يؤكد على أنبية التعاكف الدكيل يف ؾباؿ إجراءات ك  ،سيفسح اجملاؿ أماـ اجملرمُت لئلفبلت من العقاب

 صبع األدلة الذم كسنخصص لو اؼببحث الثالث من ىذا الفصل.
يبتد نطاؽ تفتيش  و يبكن أفأنا ، على 6551( 63يب يف التوصية رقم )ك قد أكد اجمللس األكر ك 

يتوجب ك  اغباسوب إىل النظاـ اؼبتواجد يف اػبارج إذا كانت ىناؾ ضركرة الزباذ إجراءات عاجلة يف ىذا األمر
ذلك حىت ك  اغبصوؿ على موافقة الدكلة اليت يبتد التفتيش إىل األجهزة أك النظاـ اؼبتواجد يف إقليمها، أف يتما 

 .نتهاؾ لسياسة تلك الدكلةإثل يب كي الك  يكوف ىذا التفتيش ذك أساس قانوين
إمكانية الولوج  2(40)بية بشأف اعبرائم اؼبعلوماتية من خبلؿ اؼبادة ك األكر  اإلتفاقيةكما أجازت 

إذف  بدكفلدكؿ أخرل متواجدة داخل اغبدكد اإلقليمية  بكات متعددةش كأ الضبط يف أجهزةك  بغرض التفتيش
 ذلك يف حالتُت:ك  من تلك الدكؿ

 يبكن ألم أحد الدخوؿ إليها.ك  متاحة للجمهور البيانات كوفعندما ت .6

 عندما يكوف لدل الطرؼ الذم دخل أك تسلم البيانات خارج اإلقليم عرب نظاـ حاسويب يف إقليمو .0
 إرادم فبن يبلك سلطة قانونية للكشف عن تلك البيانات عرب النظاـ الذم متا ك  قانوين رضاءاغبصوؿ على 

بل الربيد اإللكًتكين للشخص يبكن أف يكوف ـبزنا يف دكلة أخرل من ق   يل اؼبثاؿ فإفا الولوج داخلو، فعلى سب
ؽبؤالء  بافًتاض أفا  ، إذفذه الدكلة أك يبكن أف يقـو الشخص بتخزين البيانات يف دكلة أخرلهبمزكد اػبدمة 

 السلطات اؼبسؤكلة أك إىلكشف عنها بإرادهتم اسًتداد البيانات أك القياـ بال و يبكن لوسلطة قانونية فإنا 

 .3السماح ؽبم بالدخوؿ إىل البيانات كفقا ؼبا ىو مقرر يف ىذه اؼبادة
 اليت يبكن الدخوؿ إليهاك  فقد أجاز سبديد التفتيش عن معطيات مبحوث عنها، ما اؼبشرع اعبزائر أما 

 وف ذلك ػيكك  م الدكلةػػػخارج إقليع ػػػػتق علوماتيةػػػتكوف ـبزنة يف منظومة مأهنا نطبلقا من اؼبنظومة األكىل، حبيث إ
  

                                         
األمنية للعمليات ؿبمد أبو العبلء عقيدة، التحقيق كصبع األدلة يف ؾباؿ اعبرائم اإللكًتكنية، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي األكؿ حوؿ اعبوانب القانونية ك  د. -1

 .30، ديب، اإلمارات العربية اؼبتحدة، ص 8223أفريل  82-87اإللكًتكنية، من 

2- Article 32 C.C.C :Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie, : 

a. accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la 

localisation géographique de ces données; ou 

b. accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des données 

informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la 

personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique. 
 .823اجي موسى، اؼبرجع السابق، صسامح بلت د. -3
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كفقا ؼببدأ اؼبعاملة باؼبثل اؼبعموؿ بو يف ك  دكلية،دبساعدة السلطات األجنبية اؼبختصة طبقا لئلتفاقيات ال
 .1العبلقات الدكلية 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي  2(6/0-13)أجاز دبوجب اؼبادة  إنواؼبشرع الفرنسي ف ككذلك

 لضابط الشرطة القضائية أف يقـو بتفتيش األنظمة اؼبتصلة حىت كلو كانت خارج اإلقليم.
فيما يتعلق بامتداد التفتيش خارج إقليم الدكلة، كإف كانت بعض التشريعات قد أجازتو دبا يف ذلك ك 

ـ هبذا اإلجراء يف حالة عدـ علم الدكلة اليت سوؼ يبتد إذف على القيا أفا البعض يتحفظ التشريع اعبزائرم، إالا 
ذلك يعد انتهاكا لسيادة الدكلة، فالقاعدة تقضي بعدـ جواز تطبيق قانوف  ألفا  ،التفتيش داخل إقليمها

العقوبات األجنيب على إقليم الدكلة، كعدـ نفاذ إذف التفتيش أك القبض كغَتىا من اإلجراءات من السلطات 
على إقليم دكلة أخرل، إال إذا استثنينا اؼبعلومات اليت تكوف متاحة للجمهور كما وبدث يف حالة األجنبية 

شًتاؾ فيها، فهي ال تعد من أعماؿ كاليت يبكن لكافة الناس اإل اإلنًتنتالندكات أك الرسائل اليت ذبرل عرب 
 .3التفتيش كال ربتاج ؼبوافقة من دكلة أخرل

الدخوؿ يف اتفاقيات دكلية كثنائية تنظم ىذه اؼبسألة من أجل إعطاء  لدكؿتعُت على ايكعليو 
تتمثل يف عدـ خرؽ سيادة الدكؿ األخرل كعدـ إتاحة الفرصة من جهة أماـ اجملرمُت  ،ضمانات ؽبذا التفتيش

لئلفبلت من العقاب من خبلؿ تعمدىم زبزين البيانات اليت تشكل دليل إدانة ضدىم يف منظومة معلوماتية 
مع ضركرة  ،واجدة يف إقليم دكلة أخرل، األمر الذم يشكل ربديا إجرائيا كاضحا لدل جهات التحقيقمت

اإلجراءات على اؼبستول الدكيل نلتمس فيها البطء كعدـ الفاعلية فبا قد يًتتب عليو ضياع  اإلشارة إىل أفا 
 .4األدلة كطمس معاؼبها

 
 

                                         

السالف الذكر: " ...إذا تبُت مسبقا بأف اؼبعطيات اؼببحوث عنها كاليت يبكن الدخوؿ إليها  20-25القانوف رقم  من القانوف من 24فقرة  21تنص اؼبادة  -1
ة اؼبختصة طبقا انطبلقا من اؼبنظومة األكىل، ـبزنة يف منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطٍت، فإفا اغبصوؿ عليها يكوف دبساعدة السلطات األجنبي

 دكلية ذات الصلة ككفقا ؼببدأ اؼبعاملة باؼبثل ...".لئلتفاقيات ال
2
- Article 57-1/2 (C.P.P.F Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 17 1° JORF 19 mars 2003, Créé par Loi 

n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 17) :S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du 

système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé 

en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des 

conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. 
 .323شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. -3
 032رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص .أ -4
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 الحاسب اآللي.لتفتيش نظم القانونية الثاني: الضمانات  فرعال
الغاية ال تربر  إذا كاف الوصوؿ إىل اغبقيقة يبثل الغاية من اإلجراءات اعبزائية، ففي كل اغباالت فإفا 

ابط معينة حىت ال البحث عن اغبقيقة ال ينبغي أف يكوف طليقا من أم قيد، بل ىبضع لضو  ما أفا ك،الوسيلة
كاحًتاـ  ةبُت البحث عن اغبقيقة مع مراعا ءمةموالحصوؿ عليها، فبلبد أف تكوف ىناؾ ليتعسف من يسعى 

التفتيش إجراء يبس صميم اغبرية الشخصية، لذا حرصت أغلبية القوانُت على  اغبقوؽ كاغبريات، باعتبار أفا 
 إحاطتو بشركط كضمانات أساسية من أجل ربقيق اؼبوازنة الضركرية بُت مصلحة اجملتمع يف القصاص من اجملـر

، كتنقسم الشركط العامة للتفتيش إىل نوعُت من الشركط، شركط موضوعية كأخرل 1فرادكردعو كبُت حريات األ
 شكلية، كذلك على النحو التايل:

 أوال: الشروط الموضوعية لتفتيش نظم الحاسب اآللي.
يقصد بالشركط اؼبوضوعية للتفتيش بصفة عامة يف اعبرائم التقليدية، كعلى كجو اػبصوص يف اعبرائم 

، كيبكن حصر ىذه 2ىي الشركط البلزمة إلجراء تفتيش صحيح، كىي يف اؼبعتاد تكوف سابقة لو اإللكًتكنية
 التفصيل يف كل شرط من ىذه الشركط. يتمالشركط يف: السبب، احملل، كالسلطة اؼبختصة بإجرائو، كس

 :ب التفتيش في البيئة اإللكترونيةسب -1
جراءات التحقيق ىو كقوع جناية أك جنحة سبب التفتيش يف اعبرائم التقليدية بوصفو إجراء من إ

كاهتاـ شخص أك أشخاص معينُت بارتكاهبا أك اؼبشاركة فيها، كتوافر إمارات قوية أك قرائن على كجود أشياء 
تفتيش اؼبقصود يف قانوف اإلجراءات لكحىت تربز خصائص ا ،3ؼبتهم أك غَتهتفيد يف كشف اغبقيقة لدل ا

 يف إطاركذلك  اليت تقـو بو جهات إدارية أخرل، استبعاد أنواع أخرل من التفتيش أف يتم اعبزائية، هبب
تنظيم كتسيَت اؼبرافق اؼبكلفة باإلشراؼ عليها، مثل التفتيش الذم تقـو بو مصاٌف اعبمارؾ لؤلشخاص 

 يػائػػػػتيش كقػػػفن تػػح السجوف مػيش الذم تقـو بو مصالػالتفتكذلك ك  ،4انوف اعبمارؾػاـ قػقا ألحكػضائع كفػكالب
 

                                         
 .54، اؼبرجع السابق، ص ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل د.  -1
 .33عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص .أ -2
 .620، اؼبرجع السابق، ص ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل د. -3
 اؼبعدؿ ك اؼبتمم.اؼبتضمن قانوف اعبمارؾ  6535يوليو  06يف  مؤرخ  35/23قانوف رقم  -4
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ارئ أك اغبصار أك اغبالة ،أك ما تقـو بو ـبتلف أسبلؾ األمن بعد إعبلف حاالت الطو 1لؤلشخاص كاألمكنة
كبالتطبيق يف ؾباؿ اغباسب اآليل البد أف نكوف أكال بصدد جريبة إلكًتكنية كاقعة بالفعل سواء  ، 2ستثنائيةاإل

أك  بارتكاب ىذه اعبريبة اإللكًتكنيةكانت جناية أك جنحة، كالبد ثانيا اهتاـ شخص أك أشخاص معينُت 
لق باعبريبة كتفيد يف كشف عتقاد بوجود معلومات أك أجهزة معلوماتية تتعؼبشاركة فيها، كالبد ثالثا من اإلا

 :، كفيما يلي تفصيل ذلك3لدل اؼبتهم أك غَته اغبقيقة

 :جريمة إلكترونية واقعة بالفعل أن نكون بصدد -1.1
كاؼبشرع اعبزائرم مل ، البد أف يكوف التفتيش على إثر كقوع جناية أك جنحة بالضركرة بادئ ذم بدء

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، كيف الواقع ال يوجد تعريف ؿبدد  (44)ينص على اؼبخالفة طبقا لنص اؼبادة 
كمتفق عليو بُت الفقهاء حوؿ مفهـو اعبريبة اإللكًتكنية، كىذه اؼبسألة سبق التطرؽ إليها بالتفصيل يف الفصل 
األكؿ من ىذا الباب، فبلبد لصحة إجراء التفتيش أف تكوف اعبريبة ؿبلها ىو اؼبعلومات كتكوف من أجل 

اػباصة بو اليت وبميها القانوف كيفرض ؽبا عقابا، كدبفهـو  اإلتصاؿإلضرار دبكونات اغباسب كشبكات ا
و ال يصح التفتيش عن اؼبعلومات أك عن األجهزة اؼبعلوماتية أك جهاز اؼبخالفة إذا مل تكن جريبة إلكًتكنية، فإنا 

د معلومات تتعلق باعبريبة يف ىذه الدالئل مل تدؿ على كجو  طاؼبا أفا  ،اغباسب اآليل اػباص بالشخص
 .4الوسائل

تمثل يف عمل غَت مشركع يقع على كسيلة من يكًتكنية تقتضي كجود نشاط إجرامي فاعبريبة اإلل
كسائل التقنية اليت تستخدـ فيها اؼبعلومات بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، على أف تكوف ىذه األفعاؿ معاقب 

إال بنص، فبل يبكن تطبيق عقوبة ما مل تكن ؿبددة سلفا، كمؤدل ىذه السمة  جريبة كال عقوبةال عليها، ألنو 
األخَتة أف وبدد قانوف العقوبات مقدما األفعاؿ اليت تعترب جرائم إلكًتكنية كالعقوبات اؼبقررة ؽبا، كىذا ما فعلو 

دبا يف ذلك  للمعطيات اؼبشرع اعبزائرم حُت تصدل لتجرمي ؾبموعة من األفعاؿ اؼباسة بسبلمة اؼبعاعبة اآللية
كىيما يعرؼ باللغة الفرنسية غش يف منظومة للمعاعبة اآللية للمعطيات الدخوؿ أك البقاء عن طريق ال

(STAD)5متَت اؼبعطيات داخل منظومة للمعاعبة اآللية للمعطيات ػ، حذؼ أك تغي  

                                         

 .60ر رقم  ، ججتماعي للمحبوسُتتنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإل اؼبتضمن قانوف 0221فرباير  22ؤرخ يف م 21/20م قانوف رق -1
.نقبل عن : أ. قبيمي صباؿ ، 24، ج ر رقم 0224نوفمرب  61اؼبؤرخ يف  65-24اؼبعدؿ بالقانوف رقم  6552من دستور  54ك  50ك 56اؼبواد  -2

 .022اؼبرجع السابق، ص 
 .620، اؼبرجع السابق، ص ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل د.  -3
 .43ؼبرجع السابق، ص بكرم يوسف بكرم، ا د. -4

5-STAD تعٍت:   Système de traitement automatisé de donnée ، أما باإلقبليزية )  AIS :كتعٍت )Automated information  
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أك تعديل  للمعاعبة اآللية للمعطيات، أك إزالة ةالدخوؿ إليها عن طريق الغش، زبريب نظاـ اشتغاؿ منظوم
، حيازة أك اإللكًتكنيةالبيانات اليت تتضمنها بنفس الطريقة، التعامل مع اؼبعطيات اليت تسمح بارتكاب اعبرائم 

استعماؿ اؼبعطيات احملصل عليها عن طريق إحدل اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبشاركة يف صبعية أشرار تعد للقياـ 
مكرر  394)إىل اؼبادة  (مكرر 394)، كمن خبلؿ استقراء ىذه النصوص من اؼبادة 1اإللكًتكنية باعبرائم

رة يتبُت كجود تدرج يف النظاـ العقايب، كىذا التدرج يف العقوبات وبدد اػبطو من قانوف العقوبات اعبزائرم (7
 ذه التصرفات.ؽباإلجرامية اليت قدرىا اؼبشرع 

 أضفى ضبايتو اعبنائية جملالُت من ؾباالت اغباسوب كنبا:ا اؼبشرع اؼبصرم، فقد أما 
الربامج كقواعد البيانات، كىذه اعتربىا ضمن اؼبصنفات اؼبشمولة حبماية حق اؼبؤلف اؼبنصوص عليها األول: 

 .2332يف قانوف ضباية اؼبلكية الفكرية اؼبصرم سنة 
كذلك البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة باألحواؿ البيانات الفردية اليت تقتضي إجراء إحصاء للسكاف، ك  الثاني:

 اإلنًتنتيف شأف األحواؿ اؼبدنية، أما باقي جرائم  1994لسنة  (143)اؼبدنية للمواطنُت، كيف القانوف رقم 
 .2ملها اغبماية اعبنائيةشللجريبة أك أداة الرتكاهبا فبل تسواء أكاف اغباسب اآليل ؿببل 

اػبامس عشر للجمعية الدكلية لقانوف العقوبات، كالذم عقد يف  كجاء ضمن توصيات اؼبؤسبر الدكيل
قائمة من األفعاؿ غَت اؼبشركعة اليت تقع على اغباسبات اآللية،  1994سبتمرب سنة  9إىل  4الربازيل من 

 :3كىذه األفعاؿ ىي كما يلي

اغباسوب أك أم  كيتضمن اإلدخاؿ كاإلتبلؼ كاحملو كطمس البيانات أك برامجالغش المرتبط بالحاسوب:  -أ 
 عوائق تؤثر يف ؾبرل البيانات.

كاحملو، كيكوف منصوص عليها يف التشريع الوطٍت  كيتضمن اإلدخاؿ كاإلتبلؼالتزوير المعلوماتي:  -ب 
شمل: احملو كاإلتبلؼ، التعطيل غَت اؼبشركع ي بوصفها جريبة تزكير لئلضرار بربامج كبيانات اغباسوب ك

 .اؼبعلوماتية للبيانات كالربامج

                                                                                                                            

System.كقد سبق شرح ىذا اؼبصطلح 
 .024أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .020. سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص د-2
 .021، ص نفس اؼبرجعنقبل عن :  -3
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كوبتوم على اإلدخاؿ كاإلتبلؼ لبيانات كبرامج اغباسوب أك أم عائق آخر للنظم تخريب الحواسيب:  -ج 
 اؼبعلوماتية بنية تعطيل كظيفة اغباسوب.

كىو الولوج غَت اؼبشركع لنظاـ معلومايت أك ؾبموعة نظم معلوماتية عن طريق الدخول غير المصرح بو:  -د 
 انتهاؾ اإلجراءات األمنية.

كبو  تصاؿ تتجوو حق، يتم عن طريق كسائل فنية لئلعًتاض بدكف كجإكىو : بو غير المصرحعتراض اإل -ه 
 ىا داخل ىذا النظاـدنظاـ معلومايت أك عدة نظم أك شبكة اتصاالت، حيث تعمل من خبلؿ تواج

 ؾبموعة النظم الشبكية. أكاؼبعلومايت 
و ال يكفي ؾبرد كقوع جريبة من اعبرائم اإللكًتكنية كي هبوز إجراء أنا  إىلكما ينبغي اإلشارة إليو 

 كإمبا يتعُت أف تكوف ىذه اعبريبة جناية أك جنحة. بشأهنا،التفتيش 
الشرط األكؿ من شركط سبب تفتيش نظم اغباسب اآليل، كىو أف نكوف بصدد  القوؿ أفا لص ىبك 

جنحة، دبعٌت أنو يهدؼ إىل السعي لكشف اغبقيقة عن جريبة إلكًتكنية كاقعة بالفعل، سواء كانت جناية أك 
طريق البحث عن األدلة دبناسبة جريبة كاقعة بالفعل، أم ال يصح القياـ بو لضبط جريبة ستقع يف اؼبستقبل، 

 كلو قامت التحريات كالدالئل الكافية على أهنا ستقع بالفعل.

 أو المشاركة فيها:تهام شخص أو أشخاص معينين بارتكاب الجريمة اإللكترونية إ -1.1
دالئل كافية تدعو  -فتيش مسكنوأم تفتيش شخصو أك ت-تتوافر يف الشخص اؼبراد تفتيشو أفينبغي 

عتقاد بأنو قد ساىم يف ارتكاب اعبريبة اإللكًتكنية سواء بصفتو فاعبل أك شريكا فبا يستوجب اهتامو هبا، لئل
كىذا ما 1التحقيق بأف يصدر أمرا بأف ال كجو إلقامة الدعوليث إذا مل تتوافر ىذه الدالئل، كاف على قاضي حب

 3(177) اؼبادةمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كنفس الفكرة يبكن تأكيدىا يف  2(163)تؤكده اؼبادة 
 .من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي

جب ػوع جريبة إلكًتكنية فقط، بل يكاغباؿ ذاتو بالنسبة للتفتيش يف البيئة اإللكًتكنية، إذ ال يكفي كق
  أصليُت تهم فاعلُتػػػػُت إما بصفػػػاص معينػخػػػوف ذلك الوقوع مقًتنا بنسبها إىل شخص أك أشػأف يك

                                         
 . 661ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل،  اؼبرجع السابق، ص  د. -1
:"إذا رأل قاضي التحقيق أف الوقائع ال تكوف جناية أك جنحة أك ـبالفة، أك أناو ال توجد من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 6قرة ف 624تنص اؼبادة  -2

 كافية ضد اؼبتهم، أك كاف مقًتؼ اعبريبة ما يزاؿ ؾبهوال، أصدر أمرا بأف ال كجو ؼبتابعة اؼبتهم".  دالئل
3
-Article 177 / 1 (C.P.P.F Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004) : Si le 

juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté 

inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une 

ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. 
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ذلك اؼبشتبو فيو قد ساىم يف ارتكاب  عتقاد بأفا هبب توفر دالئل كافية تدعو لئل أك شركاء أك بصيغة أخرل
السؤاؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا اجملاؿ يدكر حوؿ  أفا  ، إالا 1تلك اعبريبة سواء كفاعل أصلي أك شريك

 اؼبقصود هبذه الدالئل الكافية.
فرنسا لتعريف الدالئل  كأمصر يف الواقع مل تتعرض قوانُت اإلجراءات اعبزائية سواء يف اعبزائر، 

الفقو مل يًتؾ األمر دكف  أفا  هتاـ، إالا لدالئل القوية كاؼبتوافقة على اإلكإمبا اكتفى بالنص على تطلب االكافية، 

ن الوقائع الظاىرة اؼبلموسة مؾبموعة « أف يتصدل لتحديد مفهـو الدالئل الكافية فعرفها الفقو اؼبصرم بأهنا:

 .2 » ةشخصا معينا ىو مرتكب اعبريب اليت يستنتج منها أفا 

إمارات معينة تستند إىل العقل، كتبدأ من ظركؼ أك كقائع يستنتج منها  « عرفها بأهنا:كىناؾ من 
مارات ال يكفي يف ه األذشخصا معينا ىو مرتكبها، كى جريبة ما كقعت كأفا  توحي للوىلة األكىل بأفا  الفعل

 .3»تقديرىا ؾبرد اؼبنطق، بل البد يف شأهنا تدخل اػبربة كالتعقل
الواليات اؼبتحدة األمريكية، عرب قانوف اإلجراءات اعبنائية األمريكي عن الدالئل الكافية كيف 

باصطبلح السبب اؼبعقوؿ أك احملتمل، كما استخدـ التعديل الرابع للدستور األمريكي نفس ىدا التعبَت، حُت 
أم تفتيش غَت قانوين  نص على حق اؼبواطنُت يف تأمينهم يف أشخاصهم كمنازؽبم كأركاحهم كمستنداهتم ضد

ا اؼبصطلح يف ذضاء األمريكي على استخداـ ىقفقد درج ال ما مل تكن بناء على سبب معقوؿ، كذلك
 .4أحكامو اؼبختلفة

الكتساب الشخص صفة اؼبتهم كاليت بُت الدالئل الكافية يف مفهـو الدالئل الكافية  5كيفرؽ الفقو
ئل الكافية إلحالة الشخص إىل سلطات التحقيق كاليت يلـز فيها ؾبرد الشكوؾ اؼبعقولة، كبُت الدالفيها تكفي 

 .أف تكوف من القوة حبيث ترجح فيها اإلدانة على الرباءة

                                         
 .50بكرم يوسف بكرم، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
نقبل عن: عائشة بن قارة، اؼبرجع .002، ص0221، سنة 3ؿبمد زكي أبو عامر، اإلجراءات اعبنائية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، طد. -2

 .620السابق، ص 
 .50، صد. بكرم يوسف بكرم، اؼبرجع السابق - 3
السبب اؼبعقوؿ ال يعٍت أكثر من الشك البسيط، كاستطردت تقوؿ أفا السبب كمن ذلك ما قضت بو احملكمة العليا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أفا  - 4

ليو. د. ىبليل اؼبعقوؿ يوجد يف حالة الوقائع كالظركؼ اليت تكفي بذاهتا للداللة يف تقدير الشخص اغبريص على كقوع جريبة من الشخص الذم يراد القبض ع
  663ابق، صعبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع الس

 .202، صاؼبرجع السابقد.أضبد فتحي سركر،  -5
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أك  من اؼبظاىر ة الدالئل الكافية يقصد بو ؾبموعتعبَت كيف ؾباؿ اغباسب اآليل يبكن القوؿ بأفا 
الفنية كاغبرفية للقائم بالتفتيش، كاليت تؤيد نسبة اعبريبة ة القائمة على العقل كاؼبنطق كاػبربة ينمارات اؼبعاأل

 .1اإللكًتكنية إىل شخص معُت بوصفو فاعبل أك شريكا

 :عتقاد بوجود معلومات أو أجهزة معلوماتية عند المتهم أو غيرهاإل -1.1
يلـز لصحة إجراء التفتيش أف يكوف ىناؾ اعتقاد بوجود معلومات كفقا ؼبا انتهينا إليو من كوف 

ل يف اؼبعلومات ثالتفتيش يشمل باإلضافة إىل اؼبكونات اؼبادية لوسائل التقنية اغبديثة اؼبكونات اؼبعنوية كاليت تتم
عتقاد بوجود أجهزة أك معدات معلوماتية تفيد يف كشف اغبقيقة عن كلو سبثلت يف شكل غَت ملموس، أك اإل

 أف تتوافر لدل جهات هم أك لدل غَته، فيلـز أكالاعبريبة اإللكًتكنية اليت هبرم التفتيش بشأهنا لدل اؼبت
ابق، كيلـز أيضا أف يتعلق ىذا الدالئل الكافية بالكيفية اؼبذكورة يف العنصر الس على عتقاد اؼببٍتالتحقيق اإل

أك أشياء متحصلة من  ك أم أشياء أك مستندات إلكًتكنيةعتقاد بوجود معلومات أك أجهزة أك معدات أاإل
 سواءؾبرد كقوع جريبة  بالتايل فإفا ك ، 2يف كشف حقيقة اعبريبة اإللكًتكنية اليت هبرم التفتيش بشأهنااعبريبة تفيد 

يكفي عبهات التحقيق إصدار إذهنا ال اهتاـ شخص معُت بارتكاهبا أك اؼبشاركة فيها ك  جناية أك جنحة
يت ذبمعت حوؿ اعبريبة تدعو ال ف أف تكوف الدالئلذاؼبعيار إلصدار ىذا اإل فا أ بالتفتيش كمباشرهتا، إذ

عتقاد اؼبعقوؿ بوقوعها، سواء أكاف من ذبمعت حولو ىذه الدالئل فاعبل أصليا ؽبا أـ يقف دكره اإلجرامي لئل
 .3عند حدكد الشريك

 .محل التفتيش في البيئة اإللكترونية -2
احملل الذم يقع عليو التفتيش للحصوؿ على أدلة يف اعبرائم اإللكًتكنية ىو جهاز اغباسب اآليل 

اآليل  ألخَتة تشتمل على اػبادـ كاؼبزكداػباصة بو، كىذه ا اإلتصاؿدبكوناتو اؼبادية كاؼبعنوية كشبكات 
 .4رمة اؼبسكنكاؼبلحقات التقنية كاليت قد تكوف يف حوزة شخص أك تكوف موضوعة يف مكاف لو ح

 كوناتو اؼباديةدب تعلقغباسوب فيما يإليو حوؿ مدل جواز تفتيش نظم ا تطرؽمت الكبالرجوع ؼبا 
 ات ػػػػػػيش شبكػػذلك فيما ىبص مدل إمكانية تفتػ، ككبقػػتفاصيل ذلك فيما س كؿام تنػتد ػػػكاؼبعنوية، فق
 

                                         
 .606د. ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق،  -1
 .51د. بكرم يوسف بكرم، اؼبرجع السابق، ص-2
 .064راىيم، فن التحقيق اعبنائي يف اعبرائم اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، صد.خالد فبدكح إب-3
 .602ص د. ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق،  -4
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للشخص كمحل للتفتيش يف اعبرائم صص الدراسة ى النحو السابق عرضو، كلذلك سوؼ زباغباسوب عل
 .اإلنًتنتككذا اؼبسكن كما يف حكمو كمحل للتفتيش يف نظم كشبكات اغباسوب ك  ،اإللكًتكنية

 .المقصود بالشخص كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآللي -1.1
أك مستخدمي  يكوف من مستغليقد عندما يكوف الشخص ؿببل للتفتيش يف اعبرائم اإللكًتكنية، فإنو 

سواء أكانت برامج نظاـ أك برامج تطبيقات، كقد يكوف من  ،أك من اػبرباء يف ؾباؿ الربؾبيات اإلنًتنتشبكة 
أك  اإلنًتنتأك مديرم النظم اؼبعلوماتية أك من مزكدم خدمات  تاإلتصاالاحملللُت أك من مهندسي الصيانة ك 

معلوماتية أك أجهزة حاسوب  من اؼبسؤكلُت عنها، أك من أشخاص آخرين يكوف حبوزهتم أجهزة أك معدات
أك غَت ذلك فبا يتعلق باعبريبة ؿبل  ،ؿبمولة أك ىواتف متصلة جبهاز اؼبودـ أك ـبرجات أك مستندات أك أكواد

البحث، كيف كل اغباالت يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانو اؼبادم كما يتصل بو 
 .1 حوزتو متنقبل هبا باعتبارىا من توابع الشخصكيشمل جسم اإلنساف كمبلبسو كأمتعتو اليت يف

لكن السؤاؿ اؼبطركح، ىل يدخل يف مضموف ىذه األمتعة السيارة اليت قد يستخدمها الشخص يف 
 ؟للقواعد اؼبتعلقة بتفتيش األشخاصمتدادا لشخصو، فتخضع إنقل كإخفاء األجهزة اؼبعلوماتية، كبالتايل تعترب 

يف الواقع اؼبشرع اعبزائرم مل يتناكؿ يف قانوف اإلجراءات اعبزائية ىذا اؼبوضوع، فبا ترؾ اجملاؿ مفتوحا 
أك بطبلف  ة القضائية يف شأف تفتيش األشخاصجتهادات، كما أف مسألة صبلحيات الضبطياإل كلأماـ  

كردبا يعود األمر إىل عدة عوامل األدلة احملصل عليها من خبللو مل تطرح بكيفية كاضحة كصروبة على القضاء، 
اؼبواطن حبقوقو اؼبدنية يف مواجهة السلطة العامة، كاختبلط اؼبسائل األمنية دبسائل القانوف العاـ فبا  جهلمنها 

يولد شعورا باػبشية لدل اؼبواطن من تفسَت اعًتاضو تفسَتا بعيدا عن القانوف، كؽبذا هبب الرجوع إىل أحكاـ 
 .2سًتشاد هبا باعتبار أف التشريع اعبزائرم تابع للمدرسة الفرنسيةىذا الشأف لئلالقانوف الفرنسي يف 

 
 
 

                                         

 .023د. سامح أضبد بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص -1
 .044أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -2
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كبناءا على ذلك يعترب تفتيش األشخاص يف التشريع الفرنسي فباثبل لتفتيش اؼبساكن كوبظى بنفس 
قاـ بو ضابط الشرطة ، فهو يعترب باطبل ككذا اإلجراءات التالية لو إذا 1اغبماية القانونية خبلفا للتفتيش الوقائي

يف حُت ليس ىناؾ أم ربقيق مفتوح، كأناو ال توجد أم عبلمات ظاىرة تدؿ على كجود جنحة  القضائية
تنسب للشخص اؼبوقوؼ، كمن جهة أخرل يعترب باطبل كل تفتيش أك حجز يقـو هبما عوف الشرطة القضائية 

 .2أك تصرؼ مشبوه ليس ىناؾ ربقيق موجودية، يف حُت دكف اؼبوافقة الصروبة للشخص الذم تقع عنده العمل
فهو ملحق بالتفتيش اؼبعمق لؤلشخاص  ،اؼبتعلق بتفتيش السيارات ع إىل السؤاؿ الذم طرحو كبالرج

ال أحد يطلع عليها بدكف  باعتبار أف صاحب السيارة يضع فيها غالبا أشياء من خصوصياتو كىو مطمئن أفا 
من طرؼ  خصوصا إذا كضعها يف الصندكؽ الداخلي أك اػبلفي للسيارة، كلذلك فتفتيشها ال يكوف إالا  ،إذنو

من قانوف اإلجراءات  (4-2-78)إىل  (2-2-78)الضبطية القضائية، كقد تناكلت أحكامو نصوص اؼبواد 
 :3اعبزائية الفرنسي، كىذا التفتيش يشمل ثبلث حاالت ىي

تسَت يف الطريق العمومي أك تتوقف فيو أك تتوقف يف أماكن عمومية، كذلك يبكن تفتيش السيارات اليت  .1
بأمر من ككيل اعبمهورية كيف أم كقت من هنار أك ليل، من أجل البحث أك متابعة جرائم ؿبددة، كيتم 

 .4حبضور السيارة أك سائقها أك حبضور شاىد ليس تابعا ؼبصاٌف الضبطية القضائية
يف األماكن اؼبذكورة أعبله يف حالة كجود أسباب معقولة تفيد أف السائق أك كما يبكن تفتيش السيارات  .1

 .5أحد الركاب يوجد يف حالة تلبس جبناية أك جنحة أك الشركع يف ذلك

                                         
ش الذم يقتصر على التلمس اػبارجي من خبلؿ ، كىو التفتيpalpation de sécuritéالتفتيش السطحي الوقائي ىو ما يبكن تسميتو بالتلمس األمٍت  -1

، فهو يدخل يف إطار سبرير اليدين على أكباء ـبتلفة من اعبسم فوؽ اؼببلبس، إىل جانب استعماؿ أجهزة مسح يبر عربىا الشخص كما سبر أمتعتو يف أجهزة فباثلة
 .046لسلطة القضائية. أنظر يف ذلك أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، صالضبط اإلدارم اؽبادؼ إىل تفادم كقوع جريبة كال يتطلب أم إذف أك ترخيص من ا

 . 040اؼبرجع ، ص  نفس -2
 . 006نفس اؼبرجع، ص  -3

4
 - Article 78-2-2 (C.P.P.F Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9) :Pour l'application 

des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps 

strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle 

porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du 

propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police 

judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est 

toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. 
5

 - Article 78-2-3 (C.P.P.F Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12, Créé par Loi n°2003-239 du 

18 mars 2003 - art. 12 JORF 19 mars 2003) : Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des 

agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de 

l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des 

lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons 

 

plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; 

ces dispositions s'appliquent également à la tentative. 
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كأخَتا يبكن تفتيش السيارات يف األماكن اؼبذكورة أعبله يف حالة كجود خطر يهدد أمن األشخاص أك  .1
 .1ألمر أك بإذف من ككيل اعبمهوريةكيكوف دبوافقة اؼبعٍت با مفبتلكاهت

نة يف مستودع صاحبها أك يف مستودع خاص فيتم تفتيشها كفق أحكاـ ا إذا كانت السيارة مركو أما 
تفتيش اؼبساكن، كىكذا فالقاعدة أف تفتيش السيارات ال يكوف إال بإذف من ككيل اعبمهورية أك حالة عبلمات 

كبالتايل ال هبوز التفتيش تلقائيا من طرؼ الضبطية القضائية يف حالة اعبـر اؼبشهود أك دبوافقة سائق السيارة، 
ا يف ؾباؿ الضبط اإلدارم فتطبق القواعد العامة كىي جواز التفتيش بشرط موافقة التحريات العادية، أما 

 عدـ دخوؿ األمكنة احملركسة )مطارات، فنادؽ مؤسسات...(. وصاحبها، كإف رفض فيمكن
 لسيارات ىو دبثابة تفتيش اؼبساكنتفتيش ا نفس اؼبوقف إذ تعترب أفا  ةاؼبصريكحملكمة النقض 

 .2إذا كانت السيارة مهملة يف مكاف عاـ فتحيطو بنفس الضمانات إالا  ،كاألشخاص

 المقصود بالمسكن وما في حكمو كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآللي. -1.1
اعبزائرم ىو كل مكاف معد للسكن اؼبقصود باؼبسكن يف قانوف اإلجراءات اعبزائية كقانوف العقوبات 

مأكل كمكانا خاصا  هستعماؿ كنيتو ازباذكا ثابتا أك متنقبل، فالعربة باإلسواء كاف بناية أك خيمة أك كش
لئلقامة كحفظ السر عن اآلخرين كمكانا ػبصوصيات اؼبرء كأسراره، ككذلك كافة توابعو مهما كاف استعماؽبا  
كاألفنية كسطوح اؼبنازؿ كحواضر الدكاجن كاؼبخازف كاإلسطببلت...حىت كلو كانت مفصولة بسياج داخل 

 .3احمليط العاـ لذلك السكن

                                                                                                                            

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux 

dispositions du présent article. 
1

 - Article 78-2-4 (C.P.P.F Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 13, Créé par Loi n°2003-239 du 

18 mars 2003 - art. 13 JORF 19 mars 2003) :Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et 

des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de 

police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 

peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais 

aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République 

communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voiepublique 

ou dans des lieux accessibles au public. 

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée 

qui ne peut excéder trente minutes. 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent 

article. 
انت خالية ككاف كمن قضائها يف ىذا الشأف، ال هبوز تفتيش السيارات اػباصة بالطرؽ العامة بغَت إذف من سلطة التحقيق كيف غَت أحواؿ التلبس، إال إذا ك -2

 .004صباؿ، اؼبرجع السابق، صأ.قبيمي  :نقبل عن ،6522-20-20بتاريخ  05لسنة  6303ظاىر اغباؿ يشَت إىل زبلي صاحبها عنها. الطعن رقم 
 .454أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -3
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زائية اعبزائرم فقد ذكر "تفتيش أماكن يشغلها شخص ملـز قانونا بكتماف قانوف اإلجراءات اعب اأما 
، كبالتايل فقد توسعت أحكاـ التفتيش لتشمل ؿببلت مهنية كمكاتب أصحاب اؼبهن اغبرة  1السر اؼبهٍت"

ـ تحديد األماكن احملمية بأحكالإهباد معيار تفرقة  ككاف البد منكاألطباء كاحملامُت كاؼبوثقُت كاحملضرين، 
 التفتيش من غَتىا من األماكن اؼبباحة، كعليو فاألماكن احملمية ىي تلك اليت ال هبوز الدخوؿ إليها عادة إالا 
 بإذف صاحبها، أما باقي األماكن اؼبفتوحة للجمهور فبل تشملها اغبماية كيبكن تفتيشها بصفة عادية، كما أفا 

 .2تشملها اغبماية اؼبذكورةلعاـ ال سكنا باؼبعٌت ا اؼبرءاألماكن اليت ال يتخذىا 
اغباسوب  كجدت مكونات نظم كشبكات ذاإيرل الدكتور ىبليل عبد البله أضبد أنو كعلى ذلك 

 أك معنوية أك شبكات اتصاؿ مرتبطة هبا يف أم مكاف من األمكنة اؼبذكورة، فإفا  سواء كانت مكونات مادية
 بو. ةتفتيش ىذه اؼبكونات ىبضع لذات قواعد تفتيش اؼبساكن أك احملل اؼبتواجد

 .السلطة المختصة بالتفتيش -3
ختصاص من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم لقاضي التحقيق اإل (81إىل  79)لقد خولت اؼبواد 

أك الذين حبوزهتم أشياء ؽبا عبلقة باعبريبة لتفتيشها كاغبصوؿ على  ،نتقاؿ إىل منازؿ اؼبتهمُت أك اؼبشتبو فيهمباإل
نتقاؿ اؼ اعبريبة، كما هبوز لو أيضا اإلكغَت ذلك فبا يفيد يف اكتش ،األدكات اؼبستعملة يف اعبريبة كاؼبسركقات

اعبريبة إىل أم مكاف يبكن العثور فيو على أشياء من شأف كشفها أف يكوف مفيدا للتحقيق أك مكاف ارتكاب 
و هبوز لقاضي التحقيق إذا تعذر عليو القياـ هبذه العملية بنفسو أف ليقـو بإجراء عملية التفتيش بو، غَت أنا 

، فالتفتيش أمر لؤلحكاـ اؼبتعلقة بقاضي التحقيق كبالنسبة.الشرطة القضائية للقياـ بعملية التفتيش ضابطينيب 
يو إخطار ككيل اعبمهورية الذم وبق لو أف يرافقو، كإذا حصل جوازم بالنسبة لو، كإذا أراد أف يقـو بذلك فعل

 قانوف من (47إىل  45)التفتيش يف مسكن اؼبتهم فعلى قاضي التحقيق أف يلتـز بأحكاـ اؼبواد من 
، غَت أنو بالنسبة للجرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ال تطبق ىذه الشركط، 3اإلجراءات اعبزائية

 .4األحكاـ اؼبتعلقة باغبفاظ على السر اؼبهٍت، ككذا جرد األشياء كحجز اؼبستندات باستثناء

                                         

نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم( على ما يلي : " ...غَت أنو من قااؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف   00-22)القانوف رقم  4فقرة  01اؼبادة تنص  -1
 السر اؼبهٍت أف تتخذ مقدما صبيع التدابَت البلزمة لضماف احًتاـ ذلك السر ...".هبب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملـز قانونا بكتماف 

 .454قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، صأ.-2
 .065نفس اؼبرجع، ص  -3
م اؼبخدرات كاعبريبة اؼبنظمة نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ...ال تطبق ىذه األحكاـ إذا تعلق األمر جبرائفقرة أخَتة من قا 01اؼبادة تنص  -4

ػباص بالصرؼ، باستثناء األحكاـ عرب اغبدكد الوطنية كاعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كجرائم تبييض األمواؿ كاإلرىاب كاعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع ا
 أعبله ." اؼبتعلقة باغبفاظ على السر اؼبهٍت ككذا جرد األشياء كحجز اؼبستندات اؼبذكورة
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كإذا كاف األصل أف يقـو قاضي التحقيق أك النيابة العامة بإجراء التفتيش بنفسو، إال أنو عمليا غالبا 
يتصرؼ يف حالة ما تسند ىذه اؼبهمة لضابط الشرطة القضائية الذم يتصرؼ يف حالة اعبـر اؼبشهود، كقد 

قانوف اإلجراءات اعبزائية قد نص على  التحريات العادية، كنظرا للحماية الدستورية كالقانونية غبرمة اؼبسكن فإفا 
 .1اإلجراءات الواجب احًتامها حىت تكوف عملية التفتيش صحيحة

 :تفتيش نظم الحاسب اآللي بناءا على إذن قضائي بإجرائو -1.1
 مطالبة بإجراء التفتيش بنفسها يف كل اغباالت، بل ؽبا أف تلجأ إىل سلطة التحقيق األصلية غَت إفا 

عن تفويض يصدر  فهو عبارة ،اإلنابة يف بعض اغباالت، فتقـو بندب أحد ضباط الشرطة القضائية إلجرائو
من سلطة التحقيق اؼبختصة إىل أحد ضباط الشرطة القضائية ـبوال إياه إجراء التفتيش الذم زبتص بو أصبل 

 .، لذلك ينبغي أف يراعي يف إصداره كربريره صبيع القيود اػباصة باإلنابة القضائية2ك السلطةتل
أف تكوف ىذه اإلنابة القضائية متضمنة اإلذف بالتفتيش، ساعة كتاريخ صدكرىا كاسم من ينبغي ك 

قصودة من كراء كعنواف اؼبسكن كاؼبهمة اؼب مسكنو، إسم اؼبأذكف لو بالتفتيش كإسم اؼبأذكف بتفتيش ىاأصدر 
يتضمن أف اعبزائرم من قانوف اإلجراءات اعبزائية  (44/3)التفتيش كاؼبهلة احملددة إلجرائو، كقد أكجبت اؼبادة 

كتفتيشها كإجراء  عنواف األماكن اليت سيتم زيارهتااإلذف اؼبذكور بياف كصف اعبـر موضوع البحث عن الدليل ك 
عمليات التفتيش كاغبجز تنجز ربت اإلشراؼ اؼبباشر للقاضي  أفا اغبجز فيها كذلك ربت طائلة البطبلف، كما 

و سوؼ ، كعلي3ف هبا، كيصبح حينها ضابط الشرطة القضائية مقيدا بالقيود اليت تقيد قاضي التحقيقذالذم أ
 .تطرؽ إىل ضمانات اإلذف بتفتيش نظم اغباسب اآليل، كالنتائج اؼبًتتبة على ىذا اإلذف بالتفتيشيتم ال

 :ضمانات اإلذن بتفتيش نظم الحاسب اآللي . أ
من حق رجاؿ الضبط القضائي دخوؿ األماكن العامة دكف اغبصوؿ على إذف  من اؼبستقر عليو أفا 

مسبق، كذلك هبدؼ اإلشراؼ على تنفيذ القوانُت كاللوائح، كىذا اغبق ال هبيز لضباط الشرطة القضائية أف 
و إجراء ألنا  ،4يقوموا بفتح األشياء اؼبغلقة اؼبوجودة يف احملاؿ العامة، كىذا ما قضت بو ؿبكمة النقض اؼبصرية

 .إدارم مقيد بالغرض السابق ال ينبغي أف يتجاكز التعرض إىل حرية األشخاص كاستكشاؼ األماكن اؼبغلقة

                                         

 .021أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .024د. سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .602، ص 0224، سنة 4أ. ؿبمد حزيط ، مذكرات يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، دار ىومة، اعبزائر، ط -3
امة اؼبفتوحة للجمهور ؼبراقبة تنفيذ القوانُت كالقرارات كىذا إجراء إدارم مقيد بالغرض سالف "لرجاؿ السلطة العامة يف دكائر اختصاصهم دخوؿ احملاؿ الع -4

اؼبصرية  قض، ؾبموعة أحكاـ الن6543فمرب سنة البياف كال هباكزه إال التعرض إىل حرية األشخاص أك استكشاؼ األشياء اؼبختلفة غَت الظاىرة" نقض أكؿ نو 
 .004نبيلة ىبة ىركاؿ، اؼبرجع السابق، ص  نقبل عن: أ. .625رقم  563ص  44



601 
 

تطبيق ذلك يف اجملاؿ اإللكًتكين فإنو ليس من حق رجاؿ الضبط القضائي عند دخوؽبم إىل مقاىي بك 
كأشخاص عاديُت فهم يتمتعوف بنفس اغبقوؽ اليت   ابفتح الكمبيوتر اؼبغلق ألهنم دخلو  اأف يقومو  اإلنًتنت

فتح  مقابل اؼبادم اؼبعتاد، كما ال هبوز ؽباؼبيتمتع هبا غَتىم من األفراد كىي استعماؿ أجهزة الكمبيوتر ب
كما ما يعترب منافيا لآلداب يبيز من بينها كي لاألجهزة ؼبعرفة اؼبواقع اليت استعملها شخص جالس على اعبهاز 

 هذا العمل ال يدخل ضمن التحريات بل وبتاج إىل إذف للتفتيش.ال يعترب،ف
فاعبريبة اإللكًتكنية كغَتىا من اعبرائم يبكن أف تتوافر فيها شركط اعبريبة اؼبتلبس هبا، كأف يكوف 

كيبلحظ كجود شخص آخر عرب تلك الشبكة يف اؼبواقع  اإلنًتنتضابط الشرطة القضائية يف أحد مقاىي 
طباعة الصور اؼبتواجدة فيها بواسطة الطابعة، ففي ىذه اغبالة ربققت شركط التلبس، كبالتايل اإلباحية، يقـو ب

رجل الضبط القضائي ليس من حقو أف  ، غَت أفا 1من اعبائز يف ىذه اغبالة القبض على ىذا الشخص كتفتيشو
إجراءات التفتيش  قبيلعد ذلك من يبعد اغبصوؿ على إذف بذلك، ك  إالا  يقـو بإجراءات تفتيش تلك األماكن

عتماد على النتائج اليت يسفر حىت يكوف التفتيش صحيحا كيبكن اإلاليت ينبغي أف تتوافر على شركط معينة 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية فقد حددت شركطا لصحة التفتيش يف حالة  2(44)عنها، كبالرجوع إىل اؼبادة 

 ؾباؿ اغباسب اآليل كما يلي:تطبيق ىذه الشركط يف  كسأحاكؿاعبـر اؼبشهود، 
 أف تتوافر العبلمات الدالة على حالة التلبس. -
أف يكوف اؼبسكن أك مكاف إجراء التفتيش تابعا لشخص ساىم يف اعبريبة أك وبوز أكراقا أك أشياء ؽبا عبلقة  -

 هبا، فإذا انتفت رابطة السببية فبل هبوز تفتيش ؿبلو.
 ة أك قاضي التحقيق.اغبصوؿ على إذف مكتوب من ككيل اعبمهوري -
 ستظهار بذلك اإلذف قبل الدخوؿ إىل اؼبسكن أك اؼبكاف.اإل -
 

                                         

 .004أ.نبيلة ىبة ىركاؿ، اؼبرجع السابق، ص -1
على ما يلي: " ال هبوز لضباط ( قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم  اؼبتضمن 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22)القانوف رقم  00تنص اؼبادة  -2

ؿ اعبنائية اؼبرتكبة إلجراء الشرطة القضائية االنتقاؿ إىل مساكن األشخاص الذين يظهر أهنم سانبوا يف اعبناية أك أهنم وبوزكف أكراقا أك أشياء ؽبا عبلقة باألفعا
 ار هبذا األمر قبل الدخوؿ إىل اؼبنزؿ كالشركع يف التفتيش. تفتيش إالا بإذف مكتوب صادر من ككيل اعبمهورية أك قاضي التحقيق مع كجوب اإلستظه

 من ىذا القانوف. 02ك  43كيكوف األمر كذلك يف حالة التحرم يف اعبنحة اؼبتلبس هبا أك التحقيق يف إحدل اعبرائم اؼبذكورة يف اؼبادتُت 
واف األماكن اليت ستتم زيارهتا كتفتيشها كإجراء اغبجز فيها، كذلك ربت هبب أف يتضمن اإلذف اؼبذكور أعبله بياف كصف اعبـر موضوع البحث عن الدليل كعن

 طائلة البطبلف.
 ..".حكاـ القانوف.تنجز ىذه العمليات ربت اإلشراؼ اؼبباشر للقاضي الذم أذف هبا كالذم يبكنو عند اإلقتضاء أف ينتقل إىل عُت اؼبكاف للسهر على احًتاـ أ
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أف يتضمن ذلك اإلذف كصف اعبـر كعنواف اؼبكاف، كمن اؼبفيد عمليا أف ربدد يف اإلذف ساعة إصداره إىل  -
ذلك يفيد يف التأكد من صدكره قبل القياـ بعملية التفتيش اليت هبب أف يذكر توقيتها يف  جانب التاريخ ألفا 

، غَت أنو أبرز ما يتم التأكيد عليو يف ىذا الصدد ىو أف يكوف إذف التفتيش ؿبددا خصوصا يف 1ر التفتيشضؿب
الشيء اؼبراد ضبطو، كما ؿبلو كاألشياء اؼبراد البحث عنها لضبطها، أك دبعٌت آخر كاصفا بشكل خاص كدقيق 

، كما ىو ا اغباسوب، فالواقع يف التشريعاتف منهلو تضمن ذلك اإلذف القياـ بتحديد القطع الصلبة اؼبكوا 
 .2فتيشكالتاإلذف  اغباؿ يف القضاء األمريكي يطلب التحديد كشرط الـز لصحة

ئي بضبط اعبهاز فقد أضحى ضبط اؼبعلومات يف حُت قاـ رجل الضبط القضابفإذا ما كاف اإلذف الصادر  
يف حُت ال يعد اإلذف ـببل بشرط التحديد إذا ما تضمن النص على ضبط  ،تنفيذ اإلذف ـببل بشرط التحديد

كتفتيش اعبهاز كاألقراص اؼبضبوطة ككل الربامج اليت ربتوم على أدلة تفيد يف كشف اغبقيقة، كإذا ما صدر 
منو، كىذا يتماثل  ةط األقراص اؼبمغنطة اليت تكوف على مقرباإلذف بضبط اعبهاز فليس ىناؾ ما يبنع من ضب

اإلذف الصادر بتفتيش اؼبسكن يبتد إىل ملحقاتو، كما قد يصدر إذف بتفتيش  مع القواعد العامة اليت تقر أفا 
ف التفتيش ذشخص اؼبتهم كيكوف وبمل معو جهاز كمبيوتر ؿبموؿ أك يقود سيارة هبا جهاز كمبيوتر، فإ

 .3الكمبيوتر يف كبل اغبالتُت من ملحقات الشخص وتر على اعتبار أفا يشمل الكمبي
ا بالنسبة للملفات، فاألصل ىو ضركرة ربديد تلك اؼبلفات ؿبل التفتيش يف اإلذف، كلكن ذلك يرد أما 

وف عليو استثناء إذا ما كجدت دالئل كافية على كجود ملفات مشبوىة يف نفس اعبهاز مع جواز أف تك
شرط التحديد صعب نظرا للطبيعة اػباصة للكمبيوتر  التفتيش، غَت أفا  ؿبل لتحديد األشياء الصياغة شاملة

الحتوائو على عدد كبَت من اؼبلفات كاليت ال تدؿ أظباءىا على ما ربتويو بالضركرة، كذلك بوضع اؼبتهم إسم 
مستعار يف حُت أف اؼبلف وبتوم على ما يشكل جريبة، كبالتايل ىل يعترب كل ملف صندكقا مغلقا وبتاج كل 

 ائي مستقل عن اآلخر؟ منها إىل إذف قض
 
 

                                         
1
 .022، ص أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق -

2
- United States V.Hay, 231F.3d630, 634 (9th cir, 2000), United States V.Campres, 221F.3d1143, 1147 (10th 

cir 2000) available online :  www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt. 

 .045، ص0223شيماء عبد الغٍت، اغبماية اعبنائية للتعامبلت اإللكًتكنية، دار اعبامعة اعبديدة، األزاريطة، مصر، بدكف طبعة، سنة د. نقبل عن : 
 42س 6525يونيو سنة  42كما قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأفا: حرمة السيارة اػباصة مستمدة من اتصاؽبا بشخص صاحبها أك حائزىا نقض  -3

 .045، صاؼبرجع السابقشيماء عبد الغٍت،  د.. نقبل عن:643رقم  405ص  41س 6540نوفمرب سنة  02، 654، رقم 532ص

http://www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt
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ا فيو من ملفات دباألمريكي أحكاما اعتربت القرص  يف إجابتو عن ىذا السؤاؿ صدرت للقضاء
ىذه األحكاـ ال تستوجب صدكر  كجهاز الكمبيوتر دبا وبتويو من ملفات صندكقا مغلقا مستقبل، كبالتايل فإفا 

 .1إذف قضائي مستقل لكل ملف على حدل
كل ملف يف الكمبيوتر يتطلب   أحكاـ أخرل للقضاء األمريكي إىل أفا  تإذبهكعلى خبلؼ ذلك، 

، كيرجع السبب يف اعتبار اؼبلف الواحد إذنا لتفتيشو، كبناءا على ذلك اعتربت أف اؼبلف الواحد صندكقا مغلقا
ىذا احب الكمبيوتر وبتوم على الكثَت من اؼبعلومات اليت تتعلق باغبياة اػباصة لص ىو أفا صندكقا مغلقا 

و هبوز لرجاؿ الضبط القضائي فتح اؼبلفات األخرل اؼبوجودة يف داخل جهاز عتبار أنا اعبهاز كإذا أخذنا يف اإل
 .2عتداء على اغبياة اػباصة اليت يتمتع هبا األفرادفإف ذلك سوؼ يؤدم بالفعل إىل اإل الكمبيوتر،

و ما دمنا أماـ جريبة أنا  القانوف اعبزائرم مل ينص على ربديد مدة زمنية لتنفيذ ىذا اإلذف، إالا  كما أفا 
إلكًتكنية كما تتطلبو من سرعة لضبط األدلة قبل تبلشيها أك ضياعها أك العبث هبا، فإنو من اؼبفركض أف يتم 

 التنفيذ فورا.
دعوة شاىدين ؼبرافقة الضابط ال تطبق إذا ا األحكاـ اؼبتعلقة بدعوة صاحب اؼبكاف للحضور أك أما 

إذا كاف التفتيش يف أماكن يشغلها شخص ملـز بكتماف السر اؼبهٍت ، أماا تعلق األمر باعبرائم اإللكًتكنية
)كاؼبوثقُت كاحملامُت كاألطباء(، فيجب ازباذ التدابَت البلزمة لضماف احًتاـ ذلك السر، غَت أف السر اؼبهٍت ال 

 حجز أم كثيقة تفيد يف الوصوؿ إىل اغبقيقة ما عدا إذا كانت تضر حبقوؽ الدفاع، غَت أفا  يبنع مبدئيا من
 4(22)من خبلؿ نص اؼبادة  3قانوف اإلجراءات اعبزائية مل وبدد اؼبقصود هبذه التدابَت غَت أف قانوف احملاماة

 .5اشًتط حضور النقيب أك فبثليو ربت طائلة البطبلف اؼبطلق

                                         
1
- United States V.Runyan, 275F.3d449, 464-65 (5th cir, 2001), available online : 

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt. 

 .290د.شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  نقبل عن :
2 - SAV.Walser 275.F.3d,918,986 (10

th
Cir.2001), available online : 

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt. 

 .052نفس اؼبرجع، ص  :  نقبل عن
 
 .11يتضمن تنظيم مهنة احملاماة، ج ر رقم   0264أكتوبر 05مؤرخ يف  23-64قانوف رقم  -3
 .احملامي مكتب حرمة نتهاؾإ يبكن المن قانوف تنظيم مهنة احملاماة على ما يلي:"22 اؼباداة تنص -4

 .قانونا خطارنبا إ بعد أك مندكبو أك لنقيب ا حبضور تصلمخا القاضي قبل من إال احملامي مكتب يف حجز أك تفتيش أم اليتم
 ."ادةؼبا ىذه يف عليها نصوصؼبا لؤلحكاـ الفةلمخا اإلجراءات باطلة تعد

 .023أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -5

http://www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt
http://www.cybercrime.gov/s&smanual2002.hmt
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بناءا على أمر  ال ذبيز التفتيش إالا  1من قانوف تنظيم مهنة احملضر القضائي (37)اؼبادة  كما أفا 
قضائي مكتوب كيكوف حبضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيُت، ككل إجراء ىبالف ىذه اؼبادة يقع 

كتب على أف م 2انوف تنظيم مهنة اؼبوثققمن  (34)ربت طائلة البطبلف، كيف نفس السياؽ نصت اؼبادة 
تيشو إال بناءا على أمر قضائي مكتوب، كيكوف حبضور رئيس الغرفة اعبهوية للموثقُت أك من فالتوثيق ال هبوز ت

 يبثلو.
ا مل تشمل حبمايتها مساكن أصحاب ٍت، كما أهنا هوص مل تبُت دكر فبثل التنظيم اؼبىذه النص غَت أفا 

ا بالرجوع إىل قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي فنجده قد ىذه اؼبهن كاقتصرت على مكاف العمل فقط، أما 

 النص بُتا غبماية مكتب كمسكن احملامي، كما ، فشملت ا3(1-56)نص على ىذه التفاصيل يف نص اؼبادة 

                                         
 .60القضائي، ج ر رقم قانوف تنظيم مهنة احملضر اؼبتضمن  0222-20-02اؼبوافق لػ  6003ؿبـر  06اؼبؤرخ يف  24-22قانوف رقم  -1
 .60اؼبتضمن قانوف تنظيم مهنة اؼبوثق، ج ر رقم  0222-20-02اؼبوافق لػ  6003ؿبـر  06اؼبؤرخ يف  20-22قانوف رقم 2

3-Article 56-1 (C.P.P.F Modifié par LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 3 (V)) : Les perquisitions dans le 

cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du 

bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la 

nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la 

perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la 

connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont 

seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux 

préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à 

d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont 

édictées à peine de nullité. 

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au 

libre exercice de la profession d'avocat. 

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie 

serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet 

d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier 

de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans 

soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi 

que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la 

détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. 

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la 

contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. 

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la 

République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son 

délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 

restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la 

cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la 

procédure. 

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette 

décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon 

les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 

l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées 

au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit  
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ي اغبريات، فقد ضحالة اعًتاض النقيب أك فبثلو عن حجز بعض الوثائق ككيفية حل ىذه اؼبسألة من قبل قا
ذلك اغبجز غَت شرعي،  يب أك فبثليو على حجز كثيقة ينوم القاضي حجزىا إذا رأل أفا أجاز اعًتاض النق

و كال لالوثيقة يف حرز مغلق كـبتـو كوبرر هبذه العمليات ؿبضر يشَت إىل اعًتاض النقيب أك فبث عكعندئذ توض
عًتاضات بشأهنا يرفق ملف اإلجراءات، كإذا كانت ىناؾ كثائق أخرل مت حجزىا أثناء التفتيش دكف كقوع ا

عًتاض، كىذا احملضر مع يكوف منفصبل عن ؿبضر اإل (57)فإف احملضر اػباص هبا اؼبنصوص عليو باؼبادة 
الوثيقة اؼبوضوعة يف حرز ـبتـو رباؿ فورا إىل قاضي اغبريات مع أصل ملف اإلجراءات أك نسخة منو، كيف 

كاغببس يف ىذه اؼبنازعة دبوجب أمر غَت قابل األياـ اػبمسة من استبلـ ىذه الوثائق يفصل قاضي اغبريات 
 للطعن.

قتضاء لوكيل اعبمهورية ككذا و يقـو بسماع القاضي الذم قاـ بالتفتيش،كعند اإلكمن أجل ذلك، فإنا 
 مكتبو أك يف مسكنو التفتيش كالنقيب أك فبثلو، كيبكنو فتح اغبرز حبضور ىؤالء يفع قاحملامي الذم ك 

قاضي اغبريات كاغببس يأمر بإرجاعها فورا أك إتبلؼ  و ال داعي غبجز الوثيقة فإفا األشخاص، فإف تراءل لو أنا 
و يأمر بإدراج اغبرز كاحملضر يف ملف اإلجراءات، كىذا القرار ال يف اغبالة العكسية فإنا ك  ،احملضر اؼبتعلق بالعملية

 التحقيق. بلف اغبجز سواء أماـ جهة اغبكم أك أماـ غرفةطيبنع األطراؼ الحقا من طلب ب
ا اختصاصات ضباط الشرطة القضائية يف حالة التحريات العادية، فالقانوف يف ىذه اغبالة ال هبيز أما 

من قانوف  (47إىل  44)برضا صريح من صاحب اؼبسكن، فضبل عن احًتاـ أحكاـ اؼبواد  تفتيش اؼبساكن إالا 
 أفا  فما يبكن مبلحظتوككيل اعبمهورية،  اؼبتعلقة بوجوب اغبصوؿ على إذف من اعبزائرم اإلجراءات اعبزائية

لة التحريات موافقة أك عدـ موافقة صاحب اؼبسكن يف حا اشًتاط اؼبشرع لئلذف القضائي يف اغبالتُت يعٍت أفا 
 .1األكلية ال معٌت ؽبا

كبالرجوع إىل النصوص التقليدية اؼبنظمة للتفتيش، فإف حدث عرضا كأف مت اكتشاؼ جريبة أخرل 
فقرة  44)اؼبادة نصت عليوأثناء التفتيش جاز مباشرة التحرم كالتحقيق بشأهنا دكف أم مانع قانوين حسبما 

حملكمة الفيدرالية للواليات ا كتوصلت إليو  بلؼ ما قضتخبمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كىذا  2(5
اؼبتحدة األمريكية حيث قضت بأنو إذا قاـ رجل الضبط بتفتيش الكمبيوتر يف خصوص جريبة اذبار باؼبخدرات 
                                                                                                                            

être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile 

du bâtonnier. 
 .062ابق، صؼبزيد من التفاصيل راجع أ.قبيمي صباؿ، اؼبرجع الس -1
إذا اكتشفت أثناء ىذه العمليات جرائم أخرل غَت تلك اليت كرد ذكرىا يف إذف القاضي، من قانوف اإلجراءات اعبزائية على ما يلي:"1فقرة  00تنص اؼبادة  -2

 ف سببا لبطبلف اإلجراءات العارضة".فإف ذلك ال يكو 
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ـ اكبدال من ذلك كجد صورا فاضحة لؤلطفاؿ، فتوقف عن البحث عن األدلة خبصوص اعبريبة األكىل كق
و و البد لما قاـ بو هبعل الدليل باطبل ألنا  ة الثانية، فإفا بالبحث عن معلومات جبهاز الكمبيوتر خبصوص اعبريب

أف يتوقف عن البحث عن اعبريبة الثانية كيعود إىل طلب إذف بالتفتيش خاص هبذه اعبريبة على عكس 
 .1التشريعات ذات األصل البلتيٍت

 :ى اإلذن بتفتيش نظم الحاسب اآلليالنتائج القانونية المترتبة عل . ب
بح لضابط الشرطة القضائية صاؼبًتتبة على اإلذف بتفتيش نظم اغباسب اآليل أف يمن أىم النتائج 

لتزامات و يلتـز بنفس اإلكما أنا   ،صادر لو اإلذف بالتفتيش نفس السلطات اليت سبلكها جهة التحقيق األصليةال
 كىبضع لنفس القيود.

كبناءا على ذلك يبكن لضابط الشرطة القضائية اخًتاؽ نظم اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، كالبحث عن  
البيانات اؼبخزنة يف اغباسب سواء كانت يف الذاكرة مثبل كل ما يفيد يف كشف اغبقيقة، فلو أف يشاىد 

نساخ صورة منها مفهومة الرئيسية أك يف كحدات التخزين الثانوية كذلك بإحضارىا على شاشة العرض، أك است
كمقركءة، أك ضبطها مع الدعامة اؼبادية اليت ربتويها مهما كاف شكل ىذه الدعامة، أم يستوم أف تكوف من 

ككذلك ضبط أم َتة يستوم أف تكوف مرنة أك صلبة،قبل الشرائط اؼبغناطيسية أك األقراص، كبالنسبة ؽبذه األخ
شادات خاصة باعبهاز، أك أجهزة طباعة اؼبخرجات، أك األجهزة برامج أك كيانات منطقية، أك كتب تشغيل كإر 

كحىت ضبط اغباسب اآليل ذاتو بكل مكوناتو  ،ا يكوف لو اتصاؿ باعبريبة اإللكًتكنية بلدبالطرفية أك اؼبودـ 
كشبكاتو باعتباره دليبل، كذلك يبكن لو استخداـ إمكانات اغباسب اآليل دبا يف ذلك كلمات السر كمفتاح 

 .2ؿ كمفاتيح فك الشفرةالدخو 
السؤاؿ الذم يبكن طرحو يف ىذا اؼبقاـ، ما مدل مشركعيتو إجبار اؼبتهم أك غَته على  أفا  غَت

 مساعدة سلطة التحقيق يف الولوج إىل النظاـ اؼبعلومايت؟
 :بالنسبة للمتهم-

افًتاض براءتو، إىل أف يثبت يتمتع اؼبتهم عرب مراحل الدعول اعبنائية باغبماية اؼبقررة لو دبوجب مبدأ كجوب 
ين بو نفسو، بل لو العكس باغبكم اعبنائي البات، ك يًتتب على ذلك أنو ال هبوز إجباره على تقدمي دليل يد

كذبدر اإلشارة إىل أف  اغبق يف الصمت، ك هبب أال يفسر صمتو بأنو إقرار منو بصحة اإلهتاـ اؼبنسوب إليو،
                                         

1 - United States V.Carey, 172 F. 3d1268 (10th Cir. 1999). 
 .600د.عمر ؿبمد بن يونس، الدليل الرقمي، اؼبرجع السابق، صنقبل عن :

 .610د.ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق، ص -2
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منو، كاليت تقضي بأنو على  133راءات اعبزائية اعبزائرم يف اؼبادة اغبق يف الصمت ينص عليو قانوف اإلج
هبوز إجبار اؼبتهم  ك يًتتب على ذلك أنو ال قاضي التحقيق أف ينبو اؼبتهم بأنو حر يف عدـ اإلدالء بأم قرار،

،  1معلى كشف مفاتيح الدخوؿ إىل نظم الوسائل اإللكًتكنية أك طباعة ملفات بيانات ـبزنة داخل ىذه النظ
كما ال هبوز إجباره على البوح لسلطات التحقيق بالرقم الكودم السرم للمركر إىل ملفات البيانات أك أف 

 . 2كغَت ذلك من األمور اليت من شأهنا أف تؤدم إىل إدانتويكشف عن كلمة السر 
ستعانة خبرباء اؼبعلوماتية من أجل فك ل إىل الرأم الذم يقضي بضركرة اإلميأ كمن جانيب

معنوم يكوف مؤىبل ك  كنص على ضركرة تعيُت شخص طبيعي 3ع الفرنسير ما أخذ بو اؼبش كىذا،الشفرات
 للقياـ بعملية التشفَت إذا كاف ذلك ضركريا.

ىناؾ برامج متخصصة يف ىذا  ىناؾ طرؽ علمية لفك رموز الرقم السرم إذ أفا  در اإلشارة إىل أفا ذبك 
كذلك حىت ال يتم إجبار ىذه الشفرات من خبلؿ عدة طرؽ فنية، الشأف، كما يبكن من الناحية الفنية فك 

 على تقدمي معلومات للولوج إىل النظاـ اؼبعلومايت.اؼبتهم 
 أما بالنسبة لغير المتهم:-

عملهم ال يعتربكف شهودا كفقا  طبيعةإف ىؤالء األشخاص الذين يتعاملوف مع الوسائل اإللكًتكنية حبكم 
قصد هبا اؼبعلومات الصادرة من شهود يكونوا قد شاىدك يؼبدلوؿ الشهادة كدليل إثبات يف اؼبواد اعبنائية، كاليت 

ا الشاىد يف اعبرائم كقوعها أك ذبمعت لديهم أدلة تفيد يف إثبات كقوعها، أما  ظةبأبصارىم اعبريبة غب
غباسب كالذم تكوف لديو معلومات جوىرية اة كالتخصص يف تقنية كعلـو رب كنية فيقصد بو صاحب اػباإللكًت 

 .4إلمكاف الدخوؿ إىل نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات
 

                                         
 .05علي ؿبمود ضبودة، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
 .421فتوح الشاذيل ك أ. عفيفي كامل عفيفي، اؼبرجع السابق، ص د. -2

3
 - Article 230-1 (C.P.P.F Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 38 JORF 22 juin 2004) : Sans 

préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues 

au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder 

aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la 

juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique 

ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de 

ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de 

déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. 
 .05علي ؿبمود ضبودة، اؼبرجع السابق، ص  د. -4
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لتزاما قانونيا باإلفصاح على الشفرات ككلمات السر اليت تلـز إكعليو تفرض بعض التشريعات اؼبقارنة 
لتزاـ قانوين بأداء الشهادة إيلـز الشهود الذين يقع عليهم  سيللدخوؿ إىل نظم اغباسبات اآللية، فاؼبشرع الفرن

كعليو يبكن إلزاـ غَت اؼبتهم كالشاىد   ،1بالكشف عن اؼبفاتيح ككلمات السر بالنسبة للحاسبات اآللية،
كالشخص القائم بتشغيل اغباسب اآليل بتقدمي كافة اؼبعلومات كالبيانات البلزمة لولوج نظاـ اغباسب كالتعاكف 

 تطرؽ للشاىد اؼبعلومايت.الكللحديث بقية عند  ،2سلطات التحقيقمع 
و كنظرا للتطورات التكنولوجية اغبديثة يف ؾباؿ اؼبعلوماتية، فقد ظهر نوعا جديدا من أنا  إالا 

الكمبيوترات احملمولة كاليت يبكن تشفَت الولوج إليها من خبلؿ بصمة األصابع، أم أهنا ال تفتح إال من خبلؿ 
أخذ بصمة إصبعو  ثور السؤاؿ يف ىذه اغبالة، ىل يبكن إجبار صاحبها علىيبصمة إصبع صاحبها، كلذلك 
 بغية الولوج إىل ىذا الكمبيوتر؟

لفقو العراقي أنو بإمكاف سلطات التحقيق إرغاـ اؼبتهم على تقدمي بصمة إصبعو لفك التشفَت، ا يرل
من قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية العراقي اليت هبيز فيها إرغاـ اؼبتهم أك  3(73)كىذا يف ظل كجود اؼبادة 

قصد بو تقدمي ياإلرغاـ ىنا ال  أفا  َتاجملٍت عليو يف اعبناية أك اعبنحة على التمكُت من أخذ بصمة أصابعو، غ
كإمبا قصد فقط إمكانية تنبيهو من قبل جهات  ،بصمة إصبعو من خبلؿ تقييد حركتو أك استعماؿ القوة البدنية

 .التحقيق بأنو يف حالة عدـ امتثالو فإنو سيعرض نفسو للمساءلة اعبنائية
دبوجب اؼبواثيق الدكلية كالدساتَت  مضموفحق الفرد يف سبلمة جسده كخصوصياتو ىو حق  أفا  غَت

ة الكمبيوتر، ر صبعو اليت تفتح من خبلؽبا شفأصمة و يف حالة امتناع اؼبتهم عن تقدمي بأنا  كالقوانُت الوطنية، غَت
فيتعُت حينها إجبار اؼبتهم على اػبضوع قسرا لذلك كىذا قياسا على عمليات التفتيش اعبسدم اليت تتم جربا 

 رفض أك اعتبار فعل ال ذبرمينو ال يكفي يف ىذه اغبالة فإ كعليو، رضا الشخص ؿبل التفتيش مراعاةكدكف 
لة على اس حكمو عليها، فاألمر ال يتوقف يف ىذه غبيسمح للقاضي بتأسيذناب الذم الرفض قرينة على اإل

ة جملرمي ؾبرد استعماؿ الطرؽ العلمية أك الربامج اؼبتخصصة، كإمبا استعماؿ كسيلة تعد أكثر أمانا بالنسب
 .4اؼبتهم رر، سول إجباخبأم حل آ اصبع كاليت ال يبكن استبداؽباؼبعلوماتية ىي بصمة األ

                                         

 . 05نقبل عن: د. علي ؿبمود ضبودة، اؼبرجع السابق، ص  .44د.ىشاـ فريد رستم، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص -1
 .425السابق، ص فتوح الشاذيل ك أ. عفيفي كامل عفيفي، اؼبرجع د. -2
على ما يلي: "لقاضي التحقيق أك احملقق أف يرغم اؼبتهم أك اجملٍت عليو يف اعبناية كاعبنحة على  من قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية العراقي 32تنص اؼبادة  -3

 .604السابق، ص نقبل عن: أ. رشاد خالد عمر، اؼبرجعالتمكُت من بصمة أصابعو أك غَت ذلك فبا يفيد يف التحقيق".
 .600ص اؼبرجع السابق،أ.رشاد خالد عمر،  -4
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 .تفتيش نظم الحاسب اآللي بدون إذن قضائي -1.1
اغبصوؿ على إذف قضائي من اعبهة اؼبختصة بذلك، كلكن  دبع األصل أنو ال هبوز تفتيش اعبهاز إالا 

كأكردنا موقف  نو سبقألق يف القانوف األمريكي كالفرنسي قبد لو تطبي رد عليو استثناء كىذا األمر األصل ي
من سوابق  وعلى موقف القانوف األمريكي نظرا ؼبا يتضمن و سيتم الًتكيز، غَت أنا اؼبشرع اعبزائرم يف ىذه اؼبسألة

 يف ىذا اؼبوضوع.
 يت هبوز فيها التفتيش بدكف إذفو إذا توفرت حالة من اغباالت الفتقضي القواعد العامة يف التفتيش بأنا 

 اؼبعلومات ما يلي:ستثناءات يف ؾباؿ يكوف رغم ذلك صحيحا، كمن ىذه اإل التفتيش فا فإ
 .عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة:الحالة األولى

يعترب التفتيش بدكف إذف صحيحا إذا توافر فرض من الفرضُت التاليُت اللذين قررهتما احملكمة العليا يف 
 الواليات اؼبتحدة األمريكية، كنبا:

 :ل للحياة الخاصةفي التوقع المعقو  حاالت يتوافر فيها للشخص الحق . أ
ذلك يقتضي  الفرد إذا كاف لديو توقعا معقوال على اؼبعلومات كالبيانات اؼبخزنة يف اغباسب، فإفا  فا إ

لضبط القضائي الدخوؿ اهبيز لرجاؿ  معاملة اغباسب كالصناديق اؼبغلقة، فالتعديل الرابع للدستور األمريكي ال
ؿ، ىل للفرد توقع ؤ تسا يطرحطبلع على اؼبعلومات كالبيانات اؼبخزنة يف اغباسب بدكف إذف، األمر الذم كاإل

 اليت وبملها؟ اؼبمغنطة معقوؿ للخصوصية على ؿبتويات اغباسب احملموؿ كاألقراص
التخزين  ةلقد أجابت على ىذا التساؤؿ احملاكم األمريكية كأعملت القياس إذ اعتربت أجهز 

غبصوؿ على اؼبعلومات اؼبخزنة إلكًتكنيا يتشابو مع فتح الصناديق ا  فإفا متكنية بالصناديق اؼبغلقة، كمن اإللكًت 
لو ذات اغبق بالنسبة  الفرد لديو توقعا معقوال للخصوصية يف ؿبتويات الصناديق اؼبغلقة، كما أفا  اؼبغلقة، ألفا 

مريكي على ذات النهج فيما يتعلق بتوافر التوقع ، كسار القضاء األ1لمعلومات كالبيانات اؼبخزنة إلكًتكنيال
لك البيانات اؼبخزنة يف ككذ،2اؼبعقوؿ للحياة اػباصة بالنسبة للملفات اؼبخزنة يف اغباسب الشخصي للمتهم

 .3ستدعاء )جهاز النداء اآليل(أجهزة اإل

                                         
1
- United States V.Barth, 26F…Supp-2d 929, 936-37,(W.DTex.1998), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm.نقبل . 032 طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، صعن : د.   
2 - United States department of justice, available online : www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. 
3
- United States V.Reyes, 922F.Supp.818,832-33, (S.D.N.Y 1996), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. 

http://www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm.نقلا
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 على اؼبعلومات اؼبخزنة إالا أك فتح اؽبواتف احملمولة كاغبصوؿ  و ال هبوز الدخوؿ إىل اؼبلفاتكبالتايل فإنا 
 .1بعد اغبصوؿ على إذف من اعبهة اؼبختصة

 :في التوقع المعقول للحياة الخاصة حاالت ال يتوافر فيها للشخص الحق . ب
إذا كاف التعديل الرابع للدستور األمريكي يلـز اغبصوؿ على إذف التفتيش إذا كاف ذلك ىبل بالتوقع 

جل الضبط القضائي يف إجراء التفتيش كيقع صحيحا ر لتزاـ يتحلل منو إلاىذا  أفا  اؼبعقوؿ للحياة اػباصة، إالا 
دكف اغبصوؿ على إذف مسبق بذلك، كمن مت يفقد الفرد حقو يف اػبصوصية إذا كاف اغباسب متاحا للجميع،  

اغباسب اػباص بو،  كلمة اؼبركر على شاشة غباسب حاؿ إدخاؿ اؼبتهم ؽبا يف  طكذلك مشاىدة رجل الضب
كأيضا ال يتمتع األفراد بالتوقع  ،2ة خصوصية معقولة يف العرض الذم يظهر على الشاشةياؼبتهم ال يتوقع أ ألفا 

 .3اؼبعقوؿ للخصوصية بالنسبة حملتويات اغباسب الذم قاموا بسرقتو
 .بالتفتيش ءالحالة الثانية: الرضا

تفتيش إذا كاف صاحب اؼبنقوؿ جل الضبط القضائي ال وبتاج إىل إذف بالر  تقضي القواعد العامة بأفا 
ىذه اؼبوافقة ربدد  ت اؼبوافقة صحيحة من صاحب اغبق، فإفا ر ؿبل التفتيش راضيا بو، كإذا صد رأك العقا

لشخص فإذا كاف ا ،4صحيح ؽ أصبح إجراء غَتاالنطاؽ الذم يصح يف إطاره التفتيش، فإذا ذباكز ىذا النط
من اػبارج فقط، معٌت ذلك ال هبوز لرجل الضبط القضائي  طبلع على اعبهازصاحب اعبهاز قد كافق على اإل

اؼبوافقة اقتصرت على النظر إىل اعبهاز من اػبارج ؼبعرفة نوعو  ألفا  ،تفتيش اعبهاز كاسًتداد األرقاـ اؼبسجلة بو
كف فتحو، كإف كاف ىناؾ أحكاما للقضاء األمريكي كسعت من تفسَتىا للرضا بالتفتيش، فقضى دكحجمو 

 .5ا بتفتيش سيارة يتضمن اؼبوافقة على فتح ىاتف ؿبموؿ كاف موجودا بالسيارةالرض بأفا 

                                         
1
- United States V.Lynch, 908F.Supp.284,287, (D.V.L 1995), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. 
2 - United States V.David, 756F.Supp.1385, (D.Nev. 1991), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. 
3 - United States V.Wasler, 275F.3d981k986, (10th cir 2001), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. .                                    601وزم الفقي، اؼبرجع السابق، صد.طارؽ ف: نقبل عن  

ل الشرطة إىل ما حدث يف الواليات اؼبتحدة األمريكية من أفا متهما يف جريبة إعتداء جنسي على جارة من جَتانو، فوافق على تفتيش منزلو، كؼبا دخل رج -4
دهتا احملكمة، كذلك لبطبلف هتاـ استبعفاؿ، كؼبا قدمت كدليل على ىذا اإلمنزلو قاـ بفتح جهاز الكمبيوتر اػباص باؼبتهم، كعثر على صور جنسية خاصة باألط

 .464الدليل نتيجة لتجاكزه نطاؽ الرضا اؼبصرح بو للتفتيش. أنظر يف ذلك: د.شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص
5
- United States V.Galante, 1995WL, 507249, at 3 (S.D.N.Y aug, 25, 1995), available online :  

www.cybercrime.gov/s&smanual2002.htm. 
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اؼبستخدـ لدل شركة معينة كالذم يرسل معلومات خاصة بتلك  يف الواليات اؼبتحدة بأفا  قضيلذلك 
الشركة إىل شركة منافسة يفقد حقو يف حرمة اغبياة اػباصة فيما يتعلق بتلك اؼبعلومات مىت كصلت إىل جهاز 

 .1تلك الشركة األخَتة

 :ء المنزليينالصادر من الزوجة أو الشركا ءالرضا -أ 
عند تعددىم، فالعربة الصادر من أحد اؼبستعملُت عبهاز الكمبيوتر  ابالرضيعتدا القضاء األمريكي  إفا 

الصديقة من حقها أف  بأفا  يستعماؿ كليس دبلكية اعبهاز، كتطبيقا لذلك قضلى اإلعتياد علديو ىي باإل
الصديق مل يكن قد كضع   يقها على اعتبار أفا دترضى بتفتيش جهاز الكمبيوتر اؼبتواجد يف منزؿ مشًتؾ مع ص

ستعماؿ اؼبشًتؾ مع صديقتو ؼبا يتواجد يف ضمنيا باإل يكلمة اؼبركر ليخص بو ملفاتو الشخصية، فكأنو رض
مركر" اليت ربمي بعض اؼبلفات تشَت إىل رغبة صاحب تلك كجود "كلمة عدـ نا ألداخل اعبهاز من ملفات، 

 .2اؼبلفات بأف يشاركو غَته يف استعماؿ اعبهاز

 الصادر من الوالدين:  ءالرضا -ب 
بالنسبة للرضا الصادر عن الوالدين خبصوص أجهزة الكمبيوتر اليت يستعملها أكالدىم، تبٌت القضاء 

 سنة أك أنو يزيد على ذلك. 18مرىم عن األمريكي تفرقة بُت ما إذا كاف األكالد يقل ع
الصادر من الوالدين بالنسبة لتفتيش الكمبيوتر اػباص  ءعتداد بالرضافقضت احملاكم األمريكية باإل

احملاكم تعتد برضاء كالديهم ما داـ األبناء  ا بالنسبة لئلبن البالغ فإفا ، أما 3بابنو القاصر كاؼبتواجد يف غرفتو
يعيشوف مع كالديهم، كىبتلف األمر عندما ينكر األبناء على كالديهم حقهم يف دخوؿ حجراهتم اػباصة، يف 

 .4بالتفتيش اىذه اغبالة ال ربق لآلباء أف يرضو 
 

                                         
1
- United States V.Horowitz, 806F. 2d1222 (4th Cir. 1986), available online :  
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 الصادر من مديري النظام: ءالرضا -ج 
شبكة اغباسب تدار دبعرفة ما يسمى دبدير النظاـ، كىو اؼبنوط بو تأمُت الشبكة كإصبلحها يف  إفا 

اغبصوؿ على موافقة مدير النظاـ لتفتيش أم  حاؿ ظهور أم مشكبلت هبا، كقد اشًتط القضاء األمريكي أفا 
لقواعد اؼبنظمة ، كالذم كضع ا1اإللكًتكنية تاإلتصاالحاسب هبب أف يكوف متوافقا مع قانوف خصوصية 

 .غبصوؿ السلطات على موافقة مدير النظاـ بتفتيش حاسب أحد األفراد

 الرضا الضمني بالتفتيش: -د 
كمن صور الرضا الضمٍت ما يتم تدكينو يف تنبيهات تظهر على شاشة الكمبيوتر عند استخداـ شبكة 

اؼبراسبلت يبكن أف زبضع للمراقبة، يف ىذه اغبالة يعترب استمرار مستخدـ الكمبيوتر يف  ، بأفا اإلنًتنت
استعمالو داال على توافر الرضا اؼبفًتض من جانبو، كتصح اؼبراقبة عندئذ، كقد طبق القضاء األمريكي تلك 

كضع إدارة  ي بأفا الفكرة يف ؾباؿ مراقبة ىواتف السجن يف أثناء ؿبادثات السجناء مع خارج السجن، فقض
إليو كدليل  اإلستناداؼبكاؼبات اؽباتفية من أجهزة السجن يبكن أف زبضع للمراقبة، يصح  السجن الفتة بأفا 

 .2على توافر الرضا الضمٍت بذلك من جانب مستخدـ ىذا اؽباتف
 ة: تفتيش مقر العمل.ثالثالحالة ال

ي إىل التفرقة إذا ما كاف مكاف العمل اذبهت أحكاـ القضاء يف بعض التشريعات كالقانوف األمريك
 .أماكن العمل اػباصة أك العامةمن 

 تفتيش مقر العمل الخاص: -أ 
ملُت يف القطاع اػباص يتمتعوف باغبق يف اػبصوصية بالنسبة ألماكن عملهم، كبناءا االع األصل أفا 

أك من  من رب العملمت ىذا التفتيش برضا إذا  عليو يلـز اغبصوؿ على إذف لتفتيش تلك األماكن إالا 
ببطبلف تفتيش ملفات أحد العاملُت يف تلك اعبهات دكف  يقض ذاخدـ لو سلطة على تلك األماكن،لمست

 .3إذف بذلك
 

                                         
1
- The electronic communication privacy act (E.C.P.A), 18V.S.C. 

 .640صاؼبرجع السابق،  ،د. طارؽ فوزم الفقي:  نقبل عن
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 تفتيش أماكن العمل العامة: -ب 
األصل أف موظف  تتجو أحكاـ القضاء يف التشريعات اؼبقارنة كخاصة أحكاـ القضاء األمريكي بأفا 

ؿ للخصوصية يف مقر عملو، يف حُت أف ىذا التوقع يزكؿ إذا كانت ىناؾ فبارسات اغبكومة يتمتع بتوقع معقو 
فعلية كإجراءات أك لوائح تسمح للمشرؼ على اؼبوظف كاؼبوظفُت اؼبساعدين بالدخوؿ إىل مكاف عمل 

 .1للرئيس اإلدارم الرضاء بالتفتيش كما أفا   ،اؼبوظف
إضافة إىل التفتيش بناءا على حالة التلبس، كالتفتيش بناءا على القبض على األشخاص كقد مت  ىذا

 فيما سبق كمت شرحها بالتفصيل.اغبالتُت تُت ااإلشارة ؽب
 ثانيا: الشروط الشكلية لتفتيش نظم الحاسب اآللي.

فيها، توجد  فصيلالتباإلضافة إىل الضمانات اؼبوضوعية لتفتيش نظم اغباسب اآليل، كاليت سبق 
للحريات الفردية من التعسف ضمانات أخرل ذات طابع شكلي هبب مراعاهتا عند فبارسة ىذا اإلجراء صونا 

 كبراؼ يف استخداـ السلطة.أك اإل
كالشركط الشكلية لتفتيش نظم اغباسب اآليل منها ما يعترب عنصرا من عناصر العمل اإلجرائي  

اء إجراء التفتيش كربرير ؿبضر التفتيش كأسلوب تنفيذه، كمنها ما كاغبضور الضركرم لبعض األشخاص أثن
 يعترب ظرفا لو كالوقت الزمٍت إلجراء التفتيش، كذلك على النحو التايل:

 :نظم الحاسب اآللي الحضور الضروري لبعض األشخاص أثناء إجراء تفتيش -1
من حضور شخص أك أشخاص من أىم الضمانات الشكلية ما يتطلبو القانوف يف اعبرائم التقليدية 

كاؽبدؼ من ذلك ضماف اإلطمئناف إىل سبلمة اإلجراء كصحة الضبط، كبالرجوع إىل  ،أثناء التفتيش
التشريعات اإلجرائية اؼبختلفة قبد أف غالبيتها ال يسوم بُت تفتيش الشخص كتفتيش اؼبساكن كما يف حكمها 

حضور   دبسألةتشريع اؼبصرم الذم كإف كاف قد عٍتالكمن ىذه التشريعات  ،فيما يتعلق باستلزاـ ىذا اإلجراء
مل يشًتط لصحة تفتيش األشخاص حضور شهود، كبالنسبة  واؼبتهم أك من ينيبو أثناء تفتيش اؼبنزؿ، فإنا 

حيث اشًتط  يف الضمانات اؼبقررة كفقا لشخص القائم بو، اؼبشرع اؼبصرم غَتا فللمساكن كما يف حكمها 

                                         
أفا أحد موظفي الوكالة يستخدـ حاسب ستخبارات اؼبركزية علموا صصوف يف اغباسب التابع لوكالة اإلطبق ىذا اؼببدأ يف كاقعة تتلخص كقائعها يف أفا اؼبتخ -1

القرص العمل للحصوؿ على صور دعارة، فتم الدخوؿ عن بعد إىل اغباسب فتم العثور على العديد من اؼبلفات اليت ربتوم على صور دعارة خزهنا على 
االستخداـ الرظبي لئلنًتنت تزيل أم توقع الصلب، فدفع ببطبلف الدليل الذم أسفر عنو التفتيش عن بعد للقرص الصلب، فقضت احملكمة أفا سياسة 

نًتنت يقـو بو للخصوصية بالنسبة للملفات اؼبنسوخة، ألفا لوائح العمل بالوكالة تقرر أفا اؼبتخصصُت يبكنهم القياـ بفحص دكرم كمراقبة كل استخداـ لئل
 .604ؼبرجع السابق، صاؼبستخدمُت يف الوقت الذم يركنو مناسبا لذلك. أنظر يف ذلك: د.طارؽ فوزم الفقي، ا
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بل رجل الضبط القضائي، كعلى أف يكوف ىذاف إذا كاف التفتيش يباشر من ق  ن يف حالة ما يحضور شاىد
أك من اعبَتاف كىذا حسب  ُت أك من القاطنُت معو يف اؼبنزؿالشاىداف بقدر اإلمكاف من أقارب اؼبتهم البالغ

 .1من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرية (51)اؼبادة 
اعبزائرم على كاجب حضور شاىدين يف كبل كعلى العكس من ذلك، ينص القانوف الفرنسي ك 

اغبالتُت سواء كاف القائم بالتفتيش قاضي التحقيق أك ضابط الشرطة القضائية، كيعد حضور شاىدين إحدل 
حصل التفتيش حبضور اؼبتهم ػو هبب أف ياألشخاص الواجب حضورىم أثناء إجراء تفتيش مسكن اؼبتهم، ألنا 

، ككما 2الشرطة كؼبوظفُت التابعُت لسلطة القضاء أحبضور شاىدين من غَت ا أك فبثل عنو يقـو ىو بتعيينو كإالا 
يكونا من اؼبقيمُت باؼبكاف أك أقارب اؼبعٍت أك جَتانو قياسا على ما نصت عليو  فال مانع أتبُت فإنو 

 .3التشريعات العربية بشرط أف يكونا بالغُت
اؼبشرع اعبزائرم كمن خبلؿ التعديل الذم أجراه على قانوف اإلجراءات اعبزائية دبوجب القانوف  أفا  إالا 

استثٌت ؾبموعة من اعبرائم اػبطَتة كمن ضمنها جرائم اؼبساس  4(7فقرة  45)اؼبادة  يف (22-36رقم )
ة اػباصة للدليل كىذا راجع للطبيع ،بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات من اػبضوع لقاعدة اغبضور ىذه

 .اإللكًتكين من حيث سرعة إتبلفو كؿبوه

 تفتيش نظم الحاسب اآللي:ة الزمنية إلجراء الفتر  -2
ذلك ربرص بعض التشريعات على حضر القياـ بتفتيش اؼبساكن كما يف حكمها يف كقت معُت، ك 

التشريعات  ربدد بعض مل حرمة اؼبساكن، يف حُتعتداء على اغبرية الفردية ك حرصا منها على تضييق نطاؽ اإل
نظر إىل أم الا ترؾ للقائم بالتفتيش ربديد الوقت اؼبناسب للقياـ بو دكف كقتا معينا يتم فيو إجراء التفتيش، كإمبا 

                                         
 .620د.ىبليل عبد البله أضبد. تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق، صنقبل عن:  -1
نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي : " ...إذا كقع التفتيش يف مسكن شخص يشتبو يف أنو ساىم يف ارتكاب اعبناية من قا 6فقرة  01اؼبادة  تنص -2

و. كإذا امتنع عن فإنو هبب أف وبصل التفتيش حبضوره، إذا تعذر عليو اغبضور كقت إجراء التفتيش فغن ضابط الشرطة القضائية ملـز بأف يكلفو بتعيُت فبثل ل
 ذلك أك كاف ىاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية غبضور تلك العملية شاىدين من غَت اؼبوظفُت اػباضعُت لسلطتو...".

 .024قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص .أ-3
جبرائم اؼبخدرات أك اعبريبة اؼبنظمة مر األال تطبق ىذه األحكاـ إذا تعلق من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي : " ...  2فقرة  01تنص اؼبادة  -4

شريع اػباص بالصرؼ، باستثناء عرب اغبدكد الوطنية أك اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كجرائم تبييض األمواؿ كاإلرىاب ككذا اعبرائم اؼبتعلقة بالت
 ؼبستندات اؼبذكورة أعبله".األحكاـ اؼبتعلقة باغبفاظ على السر اؼبهٍت ككذا جرد األشياء كحجز ا
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، كىذا ىو حاؿ القانوف اؼبصرم الذم هبيز التفتيش يف كل أكقات الليل 1اعتبار آخر يتعلق باحملل اؼبراد تفتيشو
 .2ؿبكمة النقض اؼبصرية على ىذا اؼبعٌت كالنهار، كقد تواترت أحكاـ

ف تفتيش اؼبنازؿ كما يف حكمها يف كقت معُت، كىو ؿبدد ار ظالقانونُت اعبزائرم كالفرنسي وب غَت أف
إذا طلب صاحب اؼبنزؿ ذلك أك  مساءا إالا  صباحا إىل الساعة الثامنة يف القانوف اعبزائرم من الساعة اػبامسة

من قانوف  (43)كجهت نداءات من الداخل أك يف األحواؿ االستثنائية اؼبقررة قانونا، كىذا طبقا لنص اؼبادة 
، ففي ىذه اغباالت ال يكوف ىناؾ ؾباؿ للحديث عن كقت التفتيش الذم يتطلبو اعبزائرية اإلجراءات اعبزائية

يف غَت األكقات احملددة سليمة من الناحية  ة القضائية الذم يدخل احمللالقانوف كتكوف تصرفات ضابط الشرط
 القانونية كتنتج آثارىا.

من  (348إىل  342)فهذا القيد ال يطبق يف حالة التحرم حوؿ اعبرائم اؼبنصوص عليها باؼبواد 
يش من قانوف العقوبات كتشمل جرائم ضد األخبلؽ )ربريض القصر على الفسق، ضباية الدعارة كالع

 راء العلٍت على الفسق(.غح ؿبل الدعارة، اإلتمتحصبلهتا، ف
من قانوف 3(3فقرة 47)على فئة اعبرائم اػبمسة اؼبذكورة يف اؼبادة  دككذلك ال يطبق ىذا القي

، اإللكًتكنيةكىي: جرائم اؼبخدرات، اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد الوطنية، اعبرائم  اعبزائرم اإلجراءات اعبزائية
 كدكف التقيد بزماف. التفتيش يكوف يف كل مكاف حيث أفا  الصرؼ،جرائم تبييض األمواؿ كاإلرىاب كجرائم 

 التاسعةا يف القانوف الفرنسي فنجد كقت التفتيش ؿبددا من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة أما 
 شػهذا النص فإف تفتيػقا لػػي، فوفػػجزائية الفرنسػػنوف اإلجراءات الامن ق 4(59)مساءا كذلك من خبلؿ اؼبادة 

 

                                         

 .631ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
بتحقيق الغرض من قضت بأنو: من اؼبقرر قانونا أفا ؼبأمورم الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذف من النيابة بإجراء التفتيش أف يتخذكا ما يركنو كفيبل  -2

كيكوف ؽبم زبَت الظرؼ اؼبناسب إلجرائو بطريقة مثمرة كيف الوقت الذم  ،ما داموا ال ىبرجوف يف إجراءاهتم على القانوف ،وا يف ذلك طريقة بعينهادكف أف يلتزم
 .030، اؼبرجع السابق، ص سامح بلتاجي موسىيركنو مبلئما ماداـ ذلك يتم خبلؿ الفًتة احملددة يف اإلذف. أنظر يف ذلك د.

على ما يلي : " ... عندما  (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  4فقرة  03دة تنص اؼبا -3
ألمواؿ كاإلرىاب ككذا اعبرائم جبرائم اؼبخدرات أك اعبريبة اؼبنظمة عرب اغبدكد الوطنية أك اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كجرائم تبييض ايتعلق األمر 

ر أك الليل كذلك اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ، فإنو هبوز إجراء التفتيش كاؼبعاينة كاغبجز يف كل ؿبل سكٍت أك غَت سكٍت يف كل ساعة من ساعات النها
 بناءا على إذف مسبق من ككيل اعبمهورية اؼبختص".

4
-Article 59 (C.P.P.F Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 20 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 

septembre 1993): Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les 

perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. 

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=206A73738E4B22F9C04464C20B234154.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=206A73738E4B22F9C04464C20B234154.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
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ستغاثة أك اغبريق أك الغرؽ( أك طالبة من الداخل )كما يف حالة اإلاؼبساكن أك الدخوؿ إليها فيما عدا حالة اؼب
 .1يف األحواؿ اؼبنصوص عليها قانونا

كقتا بل توجد نصوص تشريعية يف بعض القوانُت ربدد فتقدـ على اعبرائم اإللكًتكنية،  كبتطبيق ما
كاليت سبت عن طريقها تلك اعبريبة الكائنة يف اؼبنازؿ كما  اإلنًتنتمعينا تتم فيو إجراء تفتيش اغبواسب اؼبتصلة ب

 .اء التفتيش يف اعبرائم التقليديةيف حكمها، كبالتايل يسرم عليها القواعد العامة اليت ربدد الوقت الزمٍت إلجر 
يف ربديد الوقت عائقا كبَتا أماـ إجراء التفتيش يف اعبريبة اإللكًتكنية، كوف ىذه قد يكوف  كما

كن اقًتافها يف أم كقت، حبيث أنو يبكن ارتكاهبا من قبل ؾبـر معلومايت متواجد يف دكلة يكوف يباألخَتة 
تصف النهار، فيها من معلوماتية متواجدة يف دكلة أخرل يكوف الوقت ضحيةالوقت فيها منتصف الليل على 

ختبلؼ يف التوقيت الدكيل قد يؤدم يف الكثَت من األحياف إىل جعل اعبريبة اإللكًتكنية الواقعة يف فمثل ىذا اإل
بلد أك اليت بدأت يف الوقوع يف بلد من ىذه الدكؿ خارجة عن الساعات اؼبسموح بالتفتيش فيها قانونا يف 

 دكلة أخرل.
و أقرب إىل اؼبنطق كالصواب باعتباره سلك طريقا كسطا بغية اؼبشرع اعبزائرم كون كما نؤيد موقف

األدلة اليت تتخلف  حيث استثٌت اعبرائم اإللكًتكنية من خطر التفتيش ليبل خاصة كأفا  ،إهباد نوع من التوازف
عنها تكوف معرضة ػبطر اإلتبلؼ أك احملو أك التعديل، كلذلك يكوف من الضركرم إجراء التفتيش فيها على 

 .2لسرعة من أجل منع اجملـر اؼبعلومايت من اإلفبلت من العقابكجو ا

 أسلوب تنفيذ التفتيش في نظم الحاسب اآللي: -3
طريقة تنفيذ إذف التفتيش موكولة إىل رجل الضبط اؼبأذكف لو أف  قررت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأفا 

ما يبكنو من التحواط  سائلهبريها ربت إشراؼ سلطة التحقيق كرقابة ؿبكمة اؼبوضوع، فلو أف يتخذ من ك 
ربقيق الغرض من التفتيش اؼبأذكف لو بو، كأف يستعُت يف ذلك بأعوانو من رجاؿ الضبط القضائي أك بغَتىم 

 .3من رجاؿ السلطة العامة حيث يكونوا على مرأل منو كربت بصره
 

 

                                         
 . ككذلك:060، اؼبرجع السابق ، ص صباؿأ. قبيمي   -1

Bernard Bouloc . Gaston stéfani et Georges Levasseur, procédure pénale, Dalloz, Paris, France, 2001, p 370. 
 .038رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص .أ -2
 .032، نقبل عن"د.سامح أضبد بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص44ؽ، ص05ـ، ؾبموعة أحكاـ النقض، س6534يناير  04نقض  -3



606 
 

هم إذف يلإؼبأمورم الضبط القضائي إذا ما صدر  كما قضت تلك احملكمة أيضا بأنو:"من اؼبقرر أفا 
طريقة لغرض منو دكف أف يلتزموا يف ذلك أف يتخذكا ما يركنو كفيبل بتحقيق ا ،النيابة العامة بإجراء تفتيشمن 

القانوف، كيكوف ؽبم زبَت الوقت اؼبناسب إلجرائو بطريقة متميزة  لىاداموا ال ىبرجوف يف إجراءاهتم عبعينها م
 .1ذلك يتم يف خبلؿ الفًتة احملددة باإلذف" ت الذم يركنو مبلئما ماداـ أفا كيف الوق

و يبكن لرجاؿ الضبط األمريكي لتفتيش كضبط جهاز اغباسب اآليل، فإنا اؼبرشد كفقا ؼبا جاء يف 
 القضائي كاؼبدعُت العموميُت تفتيش كضبط اغباسبات اآللية بإتباع اػبطوات التالية:

من رجل الضبط القضائي اؼبكلف باؼبهمة كاؼبدعي العاـ كخبَت فٍت قبل القياـ ف ذبميع فريق عمل يتكو  -أ 
 بالتفتيش.

التعرؼ قدر اإلمكاف على نظم اغباسب اؼبراد تفتيشها قبل كضح خطة التفتيش أك طلب اإلذف،   -ب 
ل مناىج ـبتلفة للحصوؿ على ىذه اؼبعلومات منها على سبي اتباعفيمكن لرجاؿ الضبط القضائي حياؿ ذلك 

اؼبثاؿ، مقابلة مدير النظاـ كاليت تتم يف الغالب بشكل سرم من أجل اغبصوؿ على صبيع اؼبعلومات اليت 
وبتاجها اؼبتخصص الفٍت ليخطط كينفذ التفتيش، كما يبكن زيارة اؼبوقع اؼبوجود فيها اعبهاز كاليت تتم أحيانا 

اليت تعد يف  اإلنًتنتعانة بشبكة ستالقطع الصلبة، كذلك من اؼبمكن اإلبشكل سرم لكشف بعض عناصر 
 ذاهتا مصدرا مفيدا للمعلومات.

النظاـ اؼبراد  عنكضع خطة لتنفيذ التفتيش مع خطة بديلة تكوف مبنية على اؼبعلومات اليت عرفت  -ج 
 كمن بُت اؼبوضوعات اليت هبب التفكَت فيها عند كضع خطط التفتيش ما يلي: ،تفتيشو

مدل حاجة اػبطة اليت يتم كضعها إىل تعديل أك تقليل إمكانية انتهاؾ قانوف ضباية اػبصوصية أك قانوف  -
 اإللكًتكنية. تاإلتصاالضباية 

 مدل حاجة خطة التفتيش ألكثر من إذف. -
 مدل حاجة رجاؿ الضبط القضائي إىل استصدار إذف خاص للقياـ بتفتيش مفاجئ. -
فتيش عناية خاصة من حيث اشتماؽبا على كصف حملل التفتيش كاؼبلكية اؼبراد هبب إعطاء مسودة إذف الت -

 .2سًتاتيجية التفتيش اؼبمكنةضبطها بدقة ككاقعية مع شرح ال
 

                                         
 .036، ص. نقبل عن: د. سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق166ؽ، ص02س ـ، ؾبموعة أحكاـ النقض،6535أفريل  05نقض  -1
 .601ص، 6555، سنة 6عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر كاعبرائم اؼبرتكبة عرب اإلنًتنت، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ط  سعيدد. -2
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الفيدرايل األمريكي جاء بأربعة  اؼبرشدكتفتيش نظم اغباسب اآليل يبكن أف يتم بطرؽ عدة، فمثبل 
 طرؽ أساسية للتفتيش ىي: 

  كطبع نسخة كرقية من ملفات معينة يف ذات الوقت.تفتيش اغباسب اآليل -أ 
 تفتيش اغباسب اآليل كعمل نسخة إلكًتكنية من ملفات معينة يف ذات الوقت. -ب 
، كبعد ذلك يتم إعادة عمل اؼبوقععمل نسخة إلكًتكنية طبق األصل من جهاز التخزين بالكامل يف  -ج 

 مل من جهاز التخزين خارج اؼبوقع للمراجعة.عنسخة ت
 اعبهاز كإزالة ملحقاتو كمراجعة ؿبتوياتو خارج اؼبوقع.ضبط  -د 

أم من ىذه الطرؽ أك األساليب تعد ىي األفضل اعتمادا على عدة عوامل  ىو أفا  وصخبليتم استما 
عتبار دكر القطع الصلبة اػباصة باغباسوب يف ارتكاب اعبرائم، مع مراعاة األخذ باإل ،متعددة ألم تفتيش

 .1غالبا ما يعتمد على دكر تلك القطع لذلك فإف قباح التفتيش

 :الحاسب اآلليم ظنمحضر تفتيش  -4
التفتيش عمل من أعماؿ التحقيق فينبغي ربرير ؿبضر يثبت فيو ما مت من إجراءات كما  باعتبار أفا 

أدلة، كمل يتطلب القانوف شكبل خاصا يف ؿبضر التفتيش، كبالتايل فإنو ال يشًتط لصحتو سول من  ونأسفر ع
ل تاريخ متستوجبو القواعد العامة يف احملاضر عموما كاليت تقضي بأف يكوف مكتوبا باللغة الرظبية، كأف وبما 

 .2ربريره كتوقيع ؿبرره كأف يتضمن كافة اإلجراءات اليت ازبذت بشأف الوقائع اليت يثبتها
السابقة ضركرة  ا بالنسبة حملضر تفتيش نظم اغباسب اآليل، فإنو يلتـز باإلضافة إىل الشكلياتأما 

متخصص إحاطة قاضي التحقيق أك عضو النيابة بتقنية اؼبعلومات، مث ينبغي بعد ذلك أف يكوف ىناؾ شخص 
كجود خبَت معاعبة بيانات  فبل شك أفا  ،ستعانة بو يف ؾباؿ اػبربة الفنية الضركريةيف اغباسب اآليل يرافقو لئل

م تغطية كل اعبوانب الفنية يف عملية التفتيش سوؼ يساعد يف صياغة مسودة ؿبضر التفتيش، حبيث يت
 .3أك مسح تلف كالضبط اليت تتم، باإلضافة إىل احملافظة على األدلة اؼبتحصل عليها من كل

 
 

                                         

 .632حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. -1
 .664عائشة بن قارة ، اؼبرجع السايق، ص  .أ-2
 .632، اؼبرجع السابق، صىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل  .د -3
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 الثالث: الضبط. مطلبال
الغاية من التفتيش ىي ضبط األدلة اؼبادية اليت تفيد يف كشف اغبقيقة، كعلى ذلك فإف ضبط  إفا 

غالبية التشريعات ذبمع بُت أحكاـ الضبط فإف األشياء اؼبتعلقة باعبريبة ىي األثر اؼبباشر للتفتيش، كلذلك 
يش، إذ من اؼبمكن أف كالتفتيش يف موضوع كاحد، لكن ليس معٌت ذلك أف الضبط ال يقع إال نتيجة للتفت

 .1يكوف الضبط نتيجة ؼبعاينة
 كقعتذات صلة جبريبة  أشياءكالضبط يف نطاؽ قانوف اإلجراءات اعبزائية يقصد بو:اغبصوؿ على 

الضبط يف اعبريبة اإللكًتكنية ىبتلف عن الضبط  غَت أفا  ،يفيد يف كشف حقيقتها كحقيقة نسبتها إىل اؼبتهمُتك 
األكؿ يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية كىي  ن حيث احملل، كذلك بسبب أفا يف غَت ذلك من اعبرائم م

ا الثاين فَتد على أشياء مادية منقولة كانت أـ عقارات، كقد اإللكًتكنية، أما  تاإلتصاالالبيانات، اؼبراسبلت ك 
ضبطها خاصة إذا  أثارت ىذه الطبيعة اؼبعنوية للبيانات جدال فقهيا كاختبلفا تشريعيا حوؿ مدل إمكانية 

كانت ؾبردة من الدعامة اؼبادية اؼبثبتة عليها، كيرجع السبب يف ذلك أف الضبط حسب األصل ال يرد إال على 
 .2األشياء اؼبادية

تطرؽ لضبط اؼبكونات اؼبادية كاؼبعنوية للحاسوب، كفيما يلي تفصيل يتم الكمن أجل التوضيح أكثر س
 :ذلك

 
 ادية للحاسب اآللي.األول: ضبط المكونات الم فرعال

و يوجد إصباع فقهي على صبلحية ، حيث أنا مشاكلأية ال يثَت ضبط اؼبكونات اؼبادية للحاسب اآليل 
ما إذا كانت كسيلة يف ارتكاب إحدل اعبرائم أك متحصلة  ةتلك اؼبكونات ألف تكوف ؿببل للضبط يف حال

 .اغبقيقة عنها كعن مرتكبيها أك كانت دليبل يفيد يف كشف منها
كحدة اؼبدخبلت دبا تشملو من مفردات كلوحة اؼبفاتيح،  :ضبط الوحدات اؼبعلوماتية اآلتية فيمكن

نظاـ الفأرة، نظاـ القلم الضوئي، كضبط كحدات اؼبخرجات كما تشمل عليو من كسائل كالشاشة، الطابعة 
 .3زركاؼبصغرات الفيلمية، أيضا كحدات التخزين كاألقراص الصلبة كاؼبرنة كأقراص اللي

 
                                         

 .654ص، اؼبرجع السابق، ىبليل عبد البله أضبد، تفتيش نظم اغباسب اآليل  .د -1
 .600أ.عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص -2
 .031د.سامح أضبد بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص  -3
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 .المكونات المعنوية للحاسب اآلليضبط الثاني:  فرعال
مدل  ؿالفقو اختلف حو  أفا  الا ضبط اؼبكونات اؼبادية للحاسب، إ بشأف إصباعف كاف ىناؾ إ

و إذا كانت الغاية دائما ىي ضبط ما يفيد يف  صبلحية مكونات اغباسوب اؼبعنوية للضبط ليخلص إىل القوؿ أنا 
ذلك ينسحب إىل البيانات كاؼبعلومات اإللكًتكنية مادامت تشكل موضوع اعبريبة الواقعة  كشف اغبقيقة فإفا 

 اؼبعلومات من متحصبلت ىذه اعبريبة.ك  ألداة اليت استخدمت يف ارتكاهبا أك كانت تلك البياناتاأك تشكل 
 2331لعاـ  اإللكًتكنيةبشأف اعبرائم تفاقية األكركبية من القسم الرابع لئل (19)دة اكما أكدت اؼب

على جواز ضبط اؼبعلومات اؼبخزنة باغباسوب أك على أم كسيط زبزين، حيث يكوف لكل دكلة طرؼ السلطة 
أك اؼبعلومات اؼبخزنة بو كعلى أم  أك أم جزء منو أف تتخذ اإلجراءات التالية: أف تضبط نظاـ اغباسوب

 على سبلمة ىذه اؼبعلومات اؼبخزنة. كأف ربافظ كسائط التخزين اؼبتعلقة باغباسوبكسيط من 
مصطلح الضبط يشمل الدعامة اؼبادية اليت  ، فإفا بشأف اعبرائم اإللكًتكنيةاألكركبية  اإلتفاقيةإطار  كيف

يشمل أيضا استخداـ أك ك يتم زبزين اؼبعلومات كالبيانات عليها أك الوصوؿ أك التحفظ على نسخة منها، 
د استخدـ مصطلح اغبصوؿ بطريقة  فقمتلوج إىل ىذه البيانات كضبطها، كمن ضبط الربامج الفورية البلزمة للو 

عتبار الطرؽ غَت التقليدية لرفع بيانات غَت مادية اليت ال يسهل اغبصوؿ شاهبة كذلك بقصد األخذ يف اإلم
 .1ذلك ال يتم بطريقة مادية يف نطاؽ بيئة اؼبعلومات كأفا  ،عليها

اؼبعنوية  اآليل بمكانية خضوع مكونات اغباسدل إدب اؼبتعلقةذباىات سابقا عبميع اإل تطرؽمت الكقد 
هبوز تفتيشها  ماداـ كيرل الفقو بأنو كانتهى األمر إىل ضركرة أف يشمل التفتيش اؼبكونات اؼبعنوية، ،للتفتيش

يف ظل يثَت العديد من اؼبشاكل القانونية يف اعتقادىم فيًتتب على ذلك إباحة ضبطها، كإف كاف ىذا األمر 
غياب نصوص خاصة بذلك يف بعض التشريعات خاصة منها العربية على سبيل اؼبثاؿ القانوف اؼبصرم، كىذا 

الفرنسي لسد ىذا الفراغ  اعبزائية خببلؼ التشريع الفرنسي حيث مت إدخاؿ تعديبلت على قانوف اإلجراءات
 .2(1/3-57)كذلك دبوجب اؼبادة التشريعي، 
 

                                         

 .033، اؼبرجع السابق، ص سامح بلتاجي موسى د. -1
2-Article 79 – 1/3 (C.P.P.F Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 11) dispose que : « les 

données aux quelles 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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فمن خبلؿ القانوف الذم استحدثو للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات ا اؼبشرع اعبزائرم، أما 
 نص( أجاز حجز اؼبعطيات اؼبعلوماتية حيث 34-39)قانوف رقم ه السابق ذكر  مكافحتهاك  اإلتصاؿاإلعبلـ ك 

طيات ـبزنة تكوف مفيدة يف الكشف التفتيش يف منظومة معلوماتية مع تباشرشف السلطة اليت تأنو عندما تك
ن اعبرائم أك مرتكبيها فيجوز يف ىذه اغبالة أف يتم نسخ اؼبعطيات ؿبل البحث ككذا اؼبعطيات البلزمة على ع

  ،دعامة زبزين إلكًتكنية تكوف قابلة للحجز كالوضع يف إحراز طبقا للقواعد اؼبقررة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية
 .1األحواؿ السهر على سبلمة ىذه اؼبعطيات كعدـ اؼبساس دبحتواىاو هبب يف صبيع كما أنا 

ب تقنية، يتعُت على اة اغبجز مستحيلة ألسبيكأضاؼ اؼبشرع اعبزائرم أنو يف حالة ما إذا كانت عمل
الوصوؿ إىل اؼبعطيات اؼبوجودة لدل اؼبنظومة اؼبعلوماتية أك  عستعماؿ التقنيات ؼبنإلسلطة اليت تقـو بالتفتيش ا
االطبلع على اؼبعطيات اليت  عكما يبكن ؽبذه السلطة أف تأمر بازباذ اإلجراءات البلزمة ؼبن،  2لقياـ بنسخهاا

يشكل ؿبتواىا جريبة كيكوف ذلك عن طريق تكليف أم شخص مؤىل باستعماؿ الوسائل التقنية اؼبناسبة 
 .3لذلك

سب اة خضوع اؼبكونات اؼبعنوية للحكعليو ليس ىناؾ من الناحية القانونية ما يبنع من القوؿ بإمكاني
ضبطها كإحرازىا يتماف بطرؽ فنية تقنية زبتلف عن الطرؽ التقليدية اؼبتبعة لضبط  للضبط، ككل ما يف األمر أفا 

تُت اؼبسألتُت على اعاًف ىتلق دبحل الضبط كنطاقو،كسو قد يثور إشكاؿ فيما يتعأنا  كإحراز األدلة اؼبادية، إالا 
 :النحو التايل

 
 .محل الضبطأوال: 

ا األشياء اليت ال الضبط يرد على صبيع األشياء اليت تفيد يف كشف اغبقيقة، أما  سابقا، أفا  مثلما ذكر
يف ؾباؿ الضبط اإللكًتكين، ذلك  يةتفيد يف كشف اغبقيقة فبل يصح ضبطها، كلكن ىذا األمر مثَت لئلشكال

نات أك العناصر اليت تفيد يف كشف اغبقيقة عن النظاـ و يف بعض األحياف قد ال يكوف باإلمكاف فصل البياأنا 
                                         

ومة معلوماتية معطيات ـبزنة السالف الذكر على ما يلي: " عندما تكتشف السلطة اليت تباشر التفتيش يف منظ 04-09من القانوف رقم  06تنص اؼبادة  - 1
زمة لفهمها على تكوف مفيدة يف الكشف عن اعبرائم أك مرتكبيها كأنو ليس من الضركرم حجز كل اؼبنظومة، يتم نسخ اؼبعطيات ؿبل البحث ككذا اؼبعطيات البل

 راءات اعبزائية ...".دعامة زبزين إلكًتكنية تكوف قابلة للحجز كالوضع يف أحراز كفقا للقواعد اؼبقررة يف قانوف اإلج
أعبله، ألسباب  22السالف الذكر على ما يلي: " إذا استحاؿ إجراء اغبجز كفقا ؼبا ىو منصوص عليو يف اؼبادة 20-25رقم  من القانوف 3ؼبادة تنص ا -2

ربتويها اؼبنظومة اؼبعلوماتية، أك إىل نسخها، اؼبوضوعة تقنية، يتعُت على السلطة اليت تقـو بالتفتيش استعماؿ التقنيات اؼبناسبة ؼبنع الوصوؿ إىل اؼبعطيات اليت 
 ربت تصرؼ األشخاص اؼبرخص ؽبم باستعماؿ ىذه اؼبنظومة".

السالف الذكر على ما يلي : " يبكن للسلطة اليت تباشر التفتيش أف تأمر بازباذ اإلجراءات البلزمة ؼبنع اإلطبلع 20-25رقم  من القانوف 4اؼبادة تنص  -3
 ات اليت يشكل ؿبتواىا جريبة، السيما عن طريق تكليف أم شخص مؤىل باستعماؿ الوسائل التقنية اؼبناسبة لذلك".على اؼبعطي
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أك الشبكة اليت ربويها، بالرغم من أنبية ضبطها إلثبات اعبريبة اإللكًتكنية الواقعة، فبا هبرب معو سلطات 
أك الشبكة  عزؿ النظاـ التحقيق على ضبط النظاـ أك الشبكة اؼبعلوماتية بأكملها، كىذا بدكره يؤدم إىل

ؿبيطو اؼبعلومايت، كلفًتة غَت ؿبددة قد تطوؿ أك تقصر حسب كل حالة، كيًتتب على ذلك عن  بالكامل
كرة ىي ر ضا قد ال تكوف بالهنتعطيل عملها كعمل اعبهة اليت تديرىا كإىل إغباؽ أضرار مادية فادحة هبا مع أ

 .اؼبتهمة باعبريبة الواقعة
كلذلك كبغية معاعبة ىذه اإلشكالية كإهباد نوع من التوازف ما بُت حق الدكلة كضحايا اعبريبة يف  

الوصوؿ إىل اعبناة كمعاقبتهم، كبُت حق اعبهة صاحبة النظاـ أك الشبكة يف عدـ تعطيل عملها، فقد عبأ 
قضي بضركرة اقتصار الضبط القضاء يف معظم الدكؿ األكركبية إىل تطبيق معيار أك مبدأ "التناسب" الذم ي

أك الشبكة  دبا وبفظ النظاـاؼبعلومايت فقط على تلك البيانات كاألنظمة اليت تفيد يف كشف اغبقيقة، ك 
 .1اؼبعلوماتية من التعطيل الكامل

 .فية إحراز المضبوطات اإللكترونيةثانيا: كي
كماسحات ضوئية كغَتىا ال  إحراز اؼبضبوطات اؼبادية كأجهزة الكمبيوتر كملحقاهتا من طابعات إفا 

لكن اؼبشكلة تثور ،ك يثَت أم إشكاؿ، حيث تنطبق عليو صبيع القواعد التقليدية اؼبنصوص عليها يف القانوف
عن  ويف داخل كمبيوتر يتم تفتيشك أ اإلنًتنتضبوطات اإللكًتكنية اؼبوجودة على شبكة ما يتعلق األمر باؼبعند

إحراز ىذه اؼبضبوطات كفق القواعد التقليدية للضبط كاإلحراز، بل يلـز لة يكوف باإلمكاف ابعد، ففي ىذه اغب
إلحرازىا اللجوء إىل طرؽ ككسائل تقنية كفنية تتفق مع الطبيعة اإللكًتكنية ؽبذه البيانات كبعدىا اعبغرايف عن 

 :2متناكؿ أيدم أجهزة الضبط، كمن بُت ىذه الطرؽ على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ما يلي

 :(Copyسخ )طريقة الن -1
كتتم من خبلؿ نسخ اؼبضبوطات اإللكًتكنية باستخداـ برامج معدة خصيصا ؽبذا الغرض، مثبل 

(Laplinkحيث ،) يتم لصقها متأك اؼبضبوطات اإللكًتكنية، كمن  يتم أخذ نسخة من تلك البيانات أنو  

 
 

                                         

 .605ص ، اؼبرجع السابق، أ. رشاد خالد عمر -1
 .612ككذلك: أ. رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص  662أنظر يف ذلك: أ. عائشة بن قارة ، اؼبرجع السابق، ص -2
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القائمة بالضبط، على أف يتم ( اػباصة باعبهة CD,DVDنها باسم معُت على إحدل كسائط النقل )يز زبك 
 حفظ نسخة أخرل من تلك اؼبضبوطات كي تكوف بديبل لؤلكىل يف حالة تلفها أك ضياعها.

 طريقة التجميد: -1
كتتم من خبلؿ ذبميد التعامل بالكمبيوتر أك النظاـ اؼبعلومايت الذم تتواجد بداخلو اؼبضبوطات 

أك اؼبضبوطات   يتم ضغط اؼبلفاتمتبرامج معدة خصيصا ؽبذا الغرض، كمن  ؿاإللكًتكنية، كذلك من خبل
اإللكًتكنية من خبلؿ برامج الضغط، حيث تقـو ىذه األخَتة بتقليص حجم تلك اؼبلفات كاؼبضبوطات 

، كمن دكف أف يؤثر ذلك يف سبلمة تلك اؼبلفات، حبيث أك عدة ملفات صغَتة اغبجمكتضغطها بداخل ملف 
ى أم كمبيوتر من يزر لكي يتم فتحها علللايتم حفظها على أقراص لبكامل خواصها األصلية  تبقى ؿبتفظة

 ، كهبب اتباع ما يلي:خبلؿ برامج خاصة
 قتصار على ضبط نسخها.ضبط الدعائم األصلية للبيانات كعدـ اإل -1
 ذلك قد يؤدم إىل تلفو كفقداف البيانات اؼبسجلة عليو. عدـ ثٍت القرص ألفا   -2
درجة  األقراص كاألشرطة اؼبمغنطة لدرجات اغبرارة العالية كال إىل الرطوبة، مع اإلشارة إىل أفا  عدـ تعريض -3

 إىل %23درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة اؼبسموح هبا تًتاكح بُت  (32-4)اغبرارة اؼبسموح هبا تًتاكح بُت 

 سنوات.، كبذلك يبكن أف تصل مدة زبزين ىذه األقراص كاألشرطة إىل ثبلثة 83%
عدـ الضغط عليو بوضع أشياء ثقيلة كعدـ كتابة بيانات البلصقة الورقية اؼبخصصة للمستخدـ بعد   -4

 ألف الضغط بالقلم قد يفسد سطح القرص. ،لصقها على القرص
ألف ،لى األجهزة حىت ال يفقد ما عليهاعدـ تعريض األقراص للمجاالت اؼبغناطيسية بعد كضعها ع -5

 أك القرص يتم مغناطيسيا.التسجيل على األسطوانة 
جراء اؼبادة كقد نص على ىذا اإل ،منع الوصوؿ إىل البيانات اليت مت ضبطها أك رفعها من النظاـ اؼبعلومايت -6
أك  اخطر تتضمن ست، كيتم اللجوء إىل ىذا اإلجراء يف حالة ما إذا كانت البيانات من اتفاقية بوداب 1(19)

على فَتكسات أك تقدـ مبوذجا لعمل الفَتكسات، كال يقصد بعبارة  ضررا باجملتمع مثل الربامج اليت ربتوم

                                         
1
- Article 19/3 du C.C.C :rendre inaccessibles ou enleverces données informatiques du système informatique 

consulté. 
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"الرفع" تدمَت البيانات بل تستمر يف الوجود، إال أنو يتم حرماف اؼبشتبو فيو من الولوج إليها، لكن يبكن 
 .1إعادهتا بعد التحقيق اعبنائي

تعلق دبدل جواز ضبط البيانات اإللكًتكنية اؼبتحصل عليها من التفتيش يثَت إشكاؿ آخر ي غَت أفا 
بل ق  طبلع على األسرار اليت تتضمنها األكراؽ اؼبختومة أك اؼبغلقة اؼبوجودة يف منزؿ اؼبتهم أثناء تفتيشو من اإل

لى ضبط البيانات اإللكًتكنية كما مدل سرياف القيود اػباصة بضبط تلك األكراؽ ع ،ضابط الشرطة القضائية
 اؼبتحصل عليها من تفتيش نظم اغباسوب؟.

من قانوف اإلجراءات  2(52)باػبصوص نص اؼبادة ك يف التشريع اؼبصرم  القوؿ يوجد لو تطبيق ىذا
طبلع على نظَتنبا اؼبصرم، كذلك بإجازة اإل اؼبشرع اعبزائرم كالفرنسي خالفا اعبنائية اؼبصرم، على اعتبار أفا 

كراؽ اؼبوجودة دبنزؿ اؼبتهم أثناء تفتيشو كلو كانت ـبتومة كمغلقة من طرؼ ضابط الشرطة القضائية طبقا األ
 ائية اعبزائرم.من قانوف اإلجراءات اعبز  3(84)لنص اؼبادة 
 :4ا بالنسبة لئلجابة عن ىذا اإلشكاؿ، فيكوف باإلهباب كذلك لسببُتأما 

األكراؽ اؼبختومة أك اؼبغلقة تتوفر بالنسبة حملتول نظاـ اؼبعاعبة طبلع على ر اإلالعلة اليت اقتضت حظ إفا  -1
ية كيفصح عن رغبة اآللية للمعطيات، فالغلق أك التغليف بالنسبة لتلك األكراؽ يضيف عليها مزيدا من السر 

طبلع الغَت على مضموهنا بغَت إذف، كىو ما يتحقق بالنسبة للبيانات اؼبخزنة يف نظاـ صاحبها يف عدـ إ
طبلع عليها بغَت أك اإللومايت، ألف ؿبتواىا ال يكوف مكشوفا بل ؿبجوبا عن الغَت، حيث ال يبكن الوصوؿ مع

 معرفة طريقة كمفاتيح تشغيلو.
ليت تتضمنها سائر كسائط كأكعية دة عامة كضمانة بالنسبة لؤلسرار ااؼبذكورة، ترسي قاع (52)اؼبادة  أفا  -2

كاألشرطة اؼبمغنطة،  األقراص اؼبرنةمنها تقليديا كاألكراؽ، أك مستحدثا كحفظ كزبزين اؼبعلومات، سواء ما كاف 
 طبلع عليها. هبوز لضابط الشرطة القضائية اإلكمىت توفر الغلق يف تلك األكعية عن طريق التشفَت مثبل، فبل

 
 

                                         

 .663أ.عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص  -1
من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم:"إذا كجدت يف منزؿ اؼبتهم أكراؽ ـبتومة أك مغلقة بأم طريقة أخرل، فبل هبوز ؼبأمور الضبط  10تنص اؼبادة  - 2

 القضائي أف يفضها".
عن مستندات فإفا لقاضي التحقيق أك ضابط من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم:"إذا اقتضى األمر أثناء إجراء ربقيق كجوب البحث  40تنص اؼبادة  -3

 ".44من اؼبادة  الشرطة القضائية اؼبنوب عنو كحدنبا اغبق يف االطبلع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيو ضركرات التحقيق كما توجبو الفقرة الثالثة
 .001د. طارؽ ابراىيم الدسوقي عطية، اؼبرجع السابق، ص -4
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 : الشهادة.المطلب الرابع
بشأف جريبة كقعت، سواء كانت الشهادة ىي األقواؿ اليت يديل هبا غَت اػبصـو أماـ سلطة التحقيق 

 .1إسنادىا إىل متهم أك براءتو منهاتتعلق بثبوت اعبريبة كظركؼ ارتكاهبا ك 
ا يكوف قد رآه أك ظبعو بنفسو أك أدركو على إدالء شخص دبا كما عرفتها ؿبكمة النقض اؼبصرية بأهنا   

 .2كجو العمـو حبواسو
غَت مشركع عمل ريبة ليست تصرفا قانونيا، كلكنها اعب كللشهادة يف ؾباؿ اإلجراءات أنبية بالغة ألفا 

 تربالعثور على شاىد يع فا يًتتب على ذلك أهبتهد اعباين يف التكتم عند ارتكابو كوبرص على إخفائو، ك 
 لعدالة.ل كبَتامكسبا  

ظباع الشهود يعترب كسائر إجراءات التحقيق من األمور التقليدية لسلطة التحقيق فلها ال شك أف  ك 
 .3ؾ لظركؼ التحقيقتسمع الشهود أك تستغٍت عنهم فاألمر مًتك أف 

 :4كمن بُت خصائص الشهادة ما يلي 

ها الشاىد بنفسو كال ذبوز اإلنابة أك التوكيل فيها، كعلى الشاىد أف وبضر أماـ القاضي يدؤ أهنا شخصية ي .1
رج ىذا اإلطار أك كتابتها يف ا اإلدالء هبا خاألدائها، فإف تعذر ذلك كاف على القاضي أف ينتقل إليو، أما 

 كرقة عرفية، فإنو يفقدىا جوىرىا.
الشهادة تنصب على ما أدركتو حواس الشاىد كليس على تفسَته للحوادث أك تعبَته عن أفكاره اػباصة أك  .2

 معتقداتو.
 إثبات كاقعة بواسطة شهادة الشهود يعٍت ثبوهتا يف مواجهة كل الشهادة دليل ذك قوة متعدية، حبيث أفا  .3

 األطراؼ.
 يكوف الشاىد خصما يف الدعول أك عضوا يف احملكمة اليت تنظر الدعول. أالا  .4
 أف تؤدل الشهادة كقاعدة عامة بعد أداء اليمُت القانونية. .5

                                         
 .26اؼبرجع السابق، ص أ. علي عدناف الفيل،  -1
. نقبل عن : د.ؿبمود  054، ص54ؽ، رقم  61ـ، س 6520يونيو سنة  61، نقض 002، ص52ؽ، رقم 0ـ، س، 6535أبريل سنة  22نقض  -2

 .042، ص 6544، سنة 0قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ط
 .26اؼبرجع السابق، ص أ. علي عدناف الفيل،  -3
 .045أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص   -4
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من حق الشاىد أف يبتنع كفقا لتصريح صادر من السلطة  أنو 1كيف إطار ضباية الشاىد، يرل البعض
 القضائية اؼبختصة، من إعطاء أم بيانات شخصية عنو ضباية لو كألفراد أسرتو.

الشهادة أنبية يف اعبريبة اإللكًتكنية عن باقي اإلجراءات يف اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكين،  كال تقلا 
باإلفضاء دبا يعلمو من معلومات خبصوص كاقعة اعبريبة كالفاعلُت فيها فالقاعدة العامة تقضي بأف يلتـز الشاىد 

إىل ربديد  يتم التطرؽ، كمن أجل التوضيح أكثر س2كاإلدالء بكل ما يفيد يف كشف اغبقيقة من كقائع أخرل
 كبياف مفهـو الشهادة اإللكًتكنية.اؼبقصود من الشاىد يف اعبريبة اإللكًتكنية كالتزاماتو 

 
 بالشاىد في الجريمة اإللكترونية. ل: المقصوداألو  الفرع

الشاىد يف اعبريبة اإللكًتكنية ىو الفٍت صاحب اػبربة كاؼبتخصص يف تقنية كعلـو اغباسب اآليل،  إفا 
كالذم يكوف لديو معلومات جوىرية أك ىامة الزمة للولوج يف نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات إذا كانت مصلحة 

ن الشهود مصطلح الشاىد التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة اعبريبة داخلو، كيطلق على ىذا النوع م
، كيشمل الشاىد اؼبعلومايت هبذا اؼبفهـو عدة طوائف من 3اؼبعلومايت، كذلك سبييزا لو عن الشاىد التقليدم

 أنبها:

                                         
1
- Françoise Thomas et Alain Liners, la justice pénale à l’épreuve du crime organisé, revue internationale de 

droit pénale, N°01, 1999, P429. 

 ليابس اعبيبليل جامعة اغبقوؽ، ،كلية ماجيستَت مذكرة ، اعبزائي اإلثبات يف كحجيتها اػباصة كالتحرم البحث أساليب شرعية كدرار،مدل أمُت. أ:  عن نقبل

 .302 ،ص3116 بلعباس،اعبزائر،سنة ،سيدم

 .602عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص .أ -2
 .04، ص6553، سنة 6مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ط ائم اؼبعلوماتية )دراسة د. ىبليل عبد البله أضبد، إلتزاـ الشاىد باإلعبلـ يف اعبر  -3
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 على تشغيل الحاسب اآللي.أوال: القائم 
كىو اؼبسؤكؿ عن تشغيل جهاز اغباسب اآليل كاؼبعدات اؼبتصلة بو، كهبب أف تكوف لديو خربة كبَتة 

تشغيل اعبهاز كاستخداـ لوحة اؼبفاتيح يف إدخاؿ البيانات، كما هبب أف تكوف لديو معلومات عن قواعد   يف
 .1كتابة الربامج

يف إدخاؿ البيانات إىل اغباسوب، كىو يقـو  امن مشغلي اغباسوب يكوف متخصص اكىناؾ بعض
بنقل البيانات من الوثائق إىل كسط التخزين حىت تتم معاعبتها بواسطة اغباسوب، كهبب أف تتوافر لديو خربة 

 .الكتابة السريعة على لوحة اؼبفاتيح باإلضافة إىل اػبربة الفنية كالذكاء
 ثانيا: خبراء البرمجية.

 ص اؼبتخصصوف يف كتابة أكامر الربامج كيبكن تصنيفهم إىل فئتُت:ـبططو الربامج ىم األشخا
 .ـبططو برامج التطبيقاتالفئة األولى: 

 .ـبططو برامج النظم ئة الثانية:فال

كيقـو ـبططو برامج التطبيقات باغبصوؿ على خصائص كمواصفات النظاـ مخططو برامج التطبيقات: -1
اؼبطلوب من ؿبلل النظم، مث يقـو بتحليلها إىل برامج دقيقة كموثقة لتحقيق ىذه اؼبواصفات، كقد يقـو بتنفيذ 

كذلك حسب حجم النظاـ كمتطلباتو،كعندما يزداد عدد  كاحد أك عدة ـبططُت للربامج برامجذلك ـبطط 
 .يعمل أحدىم كرئيس للمجموعة، كما يعمل بعض أفراد اجملموعة يف ربرير ككتابة كثائق الربنامجططُت اؼبخ

كىم أكلئك الذين يقوموف باختبار كتعديل كتصحيح برامج نظاـ اغباسوب مخططو برامج النظم: -2
الداخلية اليت تتحكم الداخلية اؼبعقدة، أم أهنم يقوموف بالوظائف اػباصة بتجهيز اغباسوب كالربامج كاألجزاء 

باإلضافة إىل إدخاؿ أم تعديبلت أك إضافة ؽبذه الربامج أك  ،يف كحدات اإلدخاؿ كاإلخراج ككسائط التخزين
 .2األجزاء

 
 
 
 

                                         

 .603أ. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .00د.ىبليل عبد البله أضبد، إلتزاـ الشاىد باإلعبلـ يف اعبرائم اؼبعلوماتية )دراسة مقارنة(، اؼبرجع السابق، ص -2
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 ثالثا: المحللون:
ك من نظاـ معُت، كدراسة ىذه البيانات،اػباصة ببيانات الذبميع كىم القائموف على ربليل اػبطوات ك 

ىذه الوحدات، كاستنتاج  لة كاستنتاج العبلقات الوظيفية بُتأم تقسيمو إىل كحدات منفصربليل النظاـ مت 
 األماكن اليت يبكن ربديدىا بواسطة اغباسب.

اؼبسؤكلوف عن أعماؿ الصيانة اػباصة بتقنيات اغباسبات دبكوناهتا  مكى :تاإلتصاالرابعا: مهندسو الصيانة و 
 .اؼبختلفة اؼبربوطة هبا اإلتصاؿكشبكة 

 .1الذين يوكل ؽبم أعماؿ اإلدارة يف النظم اؼبعلوماتية كىمخامسا: مديرو النظم: 
 :2كوبصر قانوف الدليل اػباص بوالية كاليفورنيا األمريكية شهود اعبريبة اإللكًتكنية فيما يلي

 ؿبلل النظم الذم صمم كحدد برنامج اغباسب اآليل الذم أنتج الدليل. -1
 اؼبربمج الذم قاـ بتحرير الربنامج كاختباره.  -2
 اؼبشغل الذم يقـو بتشغيل الربنامج.  -3
 طاقم عمليات البيانات اليت يعد البيانات بالصور اليت يستطيع الكمبيوتر قراءهتا.  -4
أمناء مكتبة األشرطة الذين يتحملوف مسؤكلية توفَت األشرطة أك األسطوانات اليت تشتمل على البيانات   -5

 الصحيحة.
 مهندس الصيانة اإللكًتكنية الذم يقـو على صيانة اعبهاز األصلي كالتأكد من عملو بصورة صحيحة.  -6
 يف تنفيذ براؾبو. موظفو اؼبدخبلت كاؼبخرجات كاؼبسؤكلوف عن معاعبة مدخبلت اؼبستخدـ  -7
 اؼبستخدـ النهائي الذم يبد باؼبعلومات اؼبدخلة كيصرح بتنفيذ برامج الكمبيوتر كيستخدـ نتائجها.   -8

و شبة أشخاص آخرين يعدكف دبثابة الشهود يف اعبريبة اإللكًتكنية كيبثل بياف ىذه الفئات فيما غَت أنا 
 يلي:

 
 

                                         
اءات اعبنائية يف جرائم الكمبيوتر ك اإلنًتنت، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة د. عبد الفتاح بيومي حجازم، مبادئ اإلجر  -1

 . 402، ص 0222
 .24، صأ. علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق -2
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 هورميتمثل يف توصيل اعببدكر فٍت  إال قـويال ىو أم شخص طبيعي أك معنوم  متعهد الوصول: -1
باؼبواقع اليت يرغب يف الدخوؿ إليها،  توصيل اؼبستخدـشًتاؾ إلعقود افهو يضمن دبوجب ،اإلنًتنتشبكة ب

 .كعلى ذلك فإف ىذا اؼبتعهد ال يقدـ اؼبعلومة ؿبتول الرسالة
اإلنًتنت، كىو عبارة عن شركة ىو الذم يسمح بالوصوؿ إىل اؼبوقع من خبلؿ شبكة متعهد اإليواء:  -2

ذبارية أك أحد أشخاص القانوف العاـ، يعرض إيواء صفحات الويب على حاسباتو اػبادمة، كيتم ذلك غالبا يف 
 .مقابل أجر

، كمنتج اػبدمة السمعي كالبصرم اإلتصاؿيقصد باؼبنتج ىو منتج اػبدمة اؼبعلوماتية يف كسائل المنتج:   -3
 .1رحىت كلو كانت الرسالة غَت مسجلة بصفة مسبقة على توصيلها إىل اعبمهو يبكن أف وباكم كفاعل أصلي 

يبكن أف يصنف كذلك كشاىد يف اعبريبة اإللكًتكنية، كىو العامل الفٍت الذم يقـو ناقل المعلومات:   -4
بالربط بُت الشبكات، كذلك دبقتضى عقد نقل اؼبعلومات من جهاز اؼبستخدـ إىل اغباسب اػبادـ ؼبتعهد 

أك ؼبستخدمي الشبكة  اإلنًتنتمث نقلها من ىذا اغباسب األخَت إىل اغباسبات اؼبرتبطة دبواقع  ،ؿو الوص
 اآلخرين.

اعبريبة اإللكًتكنية كيعرؼ بأنو ناشر اؼبوقع كىو  الشهود يفكيبكن اعتباره من قبيل متعهد الخدمات:  -5
ألنو الوحيد صاحب السلطة اغبقيقية يف مراقبة اؼبعلومات اليت  ،اؼبسؤكؿ األكؿ عن اؼبعلومات اليت تعرب الشبكة

 يتم بثها.
ىو ذلك الشخص الذم يقـو بتحميل اعبهاز أك النظاـ باؼبعلومات اليت قاـ بتأليفها مورد المعلومات:  -6

فهو  ،تكوف لو سيطرة كاملة على اؼبادة اؼبعلوماتية اليت تبث عرب الشبكة متأك صبعها حوؿ موضوع معُت، كمن 
 ختيار مث التجميع مث التوريد حىت يصل إىل اعبمهور يف صورة مادة معلوماتية على الشبكة.الذم يقـو باإل

مشركعة تتضمنها ىذه الرسالة، فإف تضمنت  ىو اؼبسؤكؿ األكؿ عن أم معلومات غَت مؤلف الرسالة: -7
مؤلف الرسالة يسأؿ جنائيا عن  فإفا رات،  ينشرىا أك يرسلها على أحد اؼبؤسبمثبل عبارات القذؼ أك السب اليت

ىذه العبارات، كما أنو يبكن سؤالو كشاىد عن اؼبعلومات اليت كصلت إليو من خبلؿ دكره يف خدمة العميل 
 .2على الشبكة اؼبعلوماتية

 
                                         

 كما بعدىا. 640صبيل عبد الباقي الصغَت، اإلنًتنت كالقانوف اعبنائي، اؼبرجع السابق، ص د. -1
 . 644مبادئ اإلجراءات اعبنائية يف جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص  بيومي حجازم، د.عبد الفتاح -2
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 الشاىد المعلوماتي. لتزاماتإالثاني:  الفرع
 تتمثل ىذه اإللتزامات فيما يلي:

 بالمعلومات.لزام الشاىد باإلدالء أوال: إ
إذا كاف التزاـ الشاىد بالشهادة يف اعبرائم التقليدية ال يثَت خبلفا يذكر بُت الفقهاء، فإهنم قد 

مدل جواز التزاـ الشاىد اؼبعلومايت يف اعبرائم اإللكًتكنية على اإلدالء دبعلومات  حوؿ انقسموا إىل اذباىُت
أك على القياـ بطبع ملفات معينة أك ربليل ذاكرة  ،ػباص بويبلكها خبصوص كيفية الولوج إىل النظاـ اؼبعلومايت ا

اإللكًتكنية ستدالؿ كالتحقيق يف البحث عن أدلة زبص اعبريبة ، من أجل إعانة سلطات اإلنظامو اؼبعلومايت
 ل ذلك:يفصالواقعة، كفيما يلي ت

 تجاه األول:اإل
أك  على اإلدالء بتلك اؼبعلومات ذباه إىل عدـ جواز إلزاـ الشاىد اؼبعلومايتىذا اإل يذىب أنصار

كقد تأثر اؼبشرع الًتكي  لتزامات اؼبفركضة عليو،ذلك ال يدخل ضمن الواجبات كاإل القياـ بتلك األعماؿ، ألفا 
الشفرات البلزمة  أك شاىد اؼبعلومايت باإلفصاح عن كلمات السرالذباه، فالقانوف الًتكي ال هبيز إلزاـ هبذا اإل

القانوف اجملرم هبيز للشاىد  ع اجملرم، حيث أفا ر ، ككذلك اؼبش1لفة أك الولوج إليهالتشغيل الربامج اؼبخت
 .2اؼبعلومايت أف يرفض طبع اؼبلفات اؼبسًتجعة من ذاكرة نظامو اؼبعلومايت

 تجاه الثاني:اإل
من اؼبمكن إلزاـ الشاىد اؼبعلومايت باإلفصاح عن تلك اؼبعلومات، كذلك من خبلؿ النص  وأنا يرل 

 ،لتزاـ الشاىد اؼبعلومايت باإلعبلـ يف اعبريبة اؼبعلوماتية(إ)لتزاـ على عاتقو يسمى رض إالصريح يف القانوف يف ف
طات التحقيق يف اغبصوؿ على الذم يفرض عليو كاجبا بتقدمي أية معلومات ضركرية كالزمة من أجل إعانة سل

 أدلة إثبات عن اعبريبة اإللكًتكنية الواقعة.
 
 

                                         
نقبل عن: أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع .626، ص اؼبرجع السابقد.عبد الفتاح بيومي حجازم، مبادئ اإلجراءات اعبنائية يف جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت،  -1

 .612السابق، ص 
 .612ص ، نفس اؼبرجع نقبل عن: -2
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ا يف حفظ النظاـ اؼبعلومايت َت بلتزاـ من شأنو أف يلعب دكرا كقائيا كفرض مثل ىذا اإل يف أفا  كال شكا 
التحقيق ن اعبهات اؼبختصة بو يبكا حتماؿ، ألنا ل ىذا اإلثضو يبعد مر أكملو للتفتيش كالضبط، ففبمن اػبضوع 

 .1اغباجة إىل ضبط النظاـدكف ن ملوصوؿ إىل اؼبواقع اؼبراد تفتيشها ك امن 
ؾباؿ اإلجراءات اؼبتعلقة بالشهادة ىي اليت يف العامة القواعد  إىل أفا  2كيذىب اذباه يف الفقو الفرنسي

لتزاـ بتقدمي الشهود الذين يقع على عاتقهم اإل  فإنو علىمت، كمن اإللكًتكنيةيقها يف ؾباؿ اإلجراءات بيتم تط
( من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، كأف يكشفوا على كلمات 438(،)139(،)62شهادهتم اؼبواد )

ى السر اؼبهٍت، فإنو يف حل من اؼبركر السرية اليت يعلموهنا كشفرات تشغيل الربامج فيما عدا حاالت احملافظة عل
 بشهادهتم. لتزاـ باإلدالءاإل

 اخصوص ،اؼبشرع األمريكي قد نص كيف أكثر من موضع على إلزاـ شهود اؼبعلوماتية كما يبلحظ أفا 
بتقدمي ما يلـز من عوف فٍت تقٍت لسلطات اإلستدالؿ كالتحقيق يف  اإللكًتكنية تاإلتصاالمزكدم خدمات 
 .3ات، كمن ىبالف ىذا االلتزاـ يتعرض عبزاءاعبرائم اإللكًتكنية

تيح مشركع قانوف اغباسوب لسلطات التحرم كالتحقيق إصدار األمر للقائم بتشغيل يكيف ىولندا 
كالشفرات  كاإلفصاح عن كلمات اؼبركر السرية  ،النظاـ لتقدمي اؼبعلومات البلزمة الخًتاقو كالولوج إىل داخلو

سب ككانت مصلحة التحقيق اػباصة بتشغيل الربامج اؼبختلفة، كإذا كجدت بيانات مشفرة داخل ذاكرة اغبا
 تستلـز اغبصوؿ عليها، يتم تكليف القائم على تشغيل النظاـ اؼبعلومايت حبل رموز ىذه البيانات.

القائم على تشغيل نظاـ اغباسوب على كلمة اؼبركر السرية للولوج  كما يبكن يف اليوناف اغبصوؿ من
ظامو األمٍت، لكن ليس على الشاىد أم التزاـ عض اإليضاحات اػباصة بنبعلى اغبصوؿ ك إىل نظاـ اؼبعلومات 

بالنسبة لطباعة ملفات بيانات ـبزنة يف ذاكرة اغباسب، كذلك ألنو هبب أف يشهد على معلومات حازىا 
 .4بالفعل، كليس الكشف عن معلومات جديدة

 

                                         
 .612/251أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص  -1

2  - Jacques Francillon, les crimes informatiques et d’autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatique en France, R.I.D.P. 1993, p309. 

 .131السابق، ص  أ. عائشة بن قارة، اؼبرجع: نقبل عن
 .613أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص  -3
 .21أ.علي عدناف الفيل، اؼبرجع السابق، ص  -4
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اع خولت لرجل الضبط القضائي، ظب (من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم اليت29اؼبادة ) ككذلك
 أقواؿأقواؿ من يكوف لديهم معلومات عن الوقائع اعبنائية كمرتكبيها، كلو أف يسمع يف حالة التلبس باعبريبة 

األشخاص اغباضرين يف ؿبل الواقعة كمن يبكن اغبصوؿ منو على إيضاحات يف شأف اعبريبة طبقا للمادة 
بتعاد عنو كأف يستحضر يف قعة أك اإلين عدـ مبارحة ؿبل الوامن نفس القانوف، كأف يطلب من اغباضر  (31)

من قانوف اإلجراءات اعبنائية  (32)اغباؿ من يبكن اغبصوؿ منو على إيضاحات يف شأف الواقعة كفقا للمادة 
 اؼبصرم.

على األداء،  همو يلزما قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كإذا كاف ال يلـز األفراد على التحمل فإنا أما 
واسطة أحد أعواف القوة العمومية لسماع شهادتو أف وبضر كيؤدم اليمُت ب يإذ يتعُت على كل شخص استدع

الشخص الذم يًتاءل لقاضي  ، أم أفا 1(97)سيعاقب دبقتضى اؼبادة  قتضاء كيديل بشهادتو كإالا عند اإل
ضور كبأداء اليمُت كبأداء الشهادة ما مل يكن التحقيق أف ظباعو كشاىد مفيد إلظهار اغبقيقة، فإنو ملـز باغب

و يتعرض لئلحضار بالقوة ىناؾ مانع قانوين كالسر اؼبهٍت، كيف حالة ـبالفتو ألم من ىذه الواجبات، فإنا 
كإذا كاف الشخص يعرؼ مرتكيب اعبناية أك اعبنحة، كيرفض اإلجابة عن األسئلة اؼبوجهة  ،ابقالعمومية كللع

( من قانوف اإلجراءات اعبزائية 98كتتمثل يف اغببس كالغرامة طبقا للمادة ) كثر قساكةإليو فالعقوبة تكوف أ
 .اعبزائرم

من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  (222،223)اؼبواد  وصا أماـ جهة اغبكم، فاؼبسألة وبكمها نصكأما 
كحلف اليمُت  كل شخص مكلف باغبضور أماـ احملكمة لسماع أقوالو كشاىد يكوف ملزما باغبضور  إذ أفا 

متنع عن حلف اليمُت أك أداء الشهادة يعاقب كذلك بالعقوبة اكإذا زبلف عن اغبضور أك  ،2كأداء الشهادة
زبلف شاىد عن اغبضور  داؼبذكورة، كما ىبوؿ القانوف للجهة القضائية عن (97)اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

لسة عبأك تأجيل القضية  اع أقوالوػالعمومية لسمبغَت عذر مقبوؿ كمشركع أف تأمر باستحضاره بواسطة القوة 
 .3كاإلجراءات كاالنتقاؿ كغَتىا كيكوف على عاتق الشاىد اؼبتخلف مصاريف التكليف باغبضور ،قريبة

                                         

يجوز لقاضي التحقيق بناءا على طلب ككيل فكإذا مل وبضر الشاىد ...من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 0فقرة  53اؼبادة تنص  -1
 ....".ربا بواسطة القوة العمومية اعبمهورية استحضاره ج

نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" كل شخص مكلف باغبضور أماـ احملكمة لسماع أقوالو كشاىد ملـز باغبضور     من قا 000اؼبادة تنص  -2
 كحلف اليمُت ك أداء الشهادة ."

نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ... كهبوز للجهة القضائية لدل زبلف شاىد عن اغبضور بغَت عذر تراه مقبوال   من قا 004نص اؼبادة ت - 3
ة عبلسة أك تأجيل القضيكمشركعا، أف تأمر بناءا على طلب النيابة العامة أك من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقوالو 

 قريبة.



613 
 

ككذلك األمر أماـ ؿبكمة اعبنايات، حبيث إذا زبلف شاىد عن اغبضور بدكف عذر مقبوؿ جاز 
العامة أك من تلقاء نفسها استحضار الشاىد بواسطة القوة العمومية، حملكمة اعبنايات بناءا على طلب النيابة 

 .1قساكة كالعقوبة يف ىذه اغبالة تكوف أكثر
 : شروط إلزام الشاىد باإلعالم في الجريمة اإللكترونية.ثانيا

الشاىد اؼبعلومايت عندما يكوف حائزا ؼبعلومات كاجبة الخًتاؽ نظاـ اؼبعاعبة اآللية  إفا 
سلطات التحقيق ـ تعلق بالبحث عن األدلة اليت يتطلبها التحقيق عندئذ يكوف ملزما بإعبلكت،للمعطيات

لتزاـ أف وبقق مبدأ التوازف يف اؼبعلومات الشهادة، كما أنو من شأف ىذا اإل يعد حينها فبتنعا عن بذلك، كإالا 
ات التحقيق، كما وبقق التعاكف اعبوىرية اؼبتعلقة بالنظم اؼبعلوماتية بُت شهود كمستخدمي اغباسب اآليل كسلط

كالتضامن بُت اؼبتعاملُت يف بيئة تكنولوجيا اؼبعلومات ضد كل من وباكؿ إساءة استخداـ اغباسب اآليل،كيبكن 
ا بات من الضركرم األخذ يف نفس الوقت من تدارؾ أكجو القصور كالعجز الذم تتسم بو الوسائل التقليدية فب

 .2رائم اؼبعلوماتيةلتزاـ باإلعبلـ يف اعببفكرة اإل
 لتزاـ الشاىد باإلعبلـ يف اعبريبة اإللكًتكنية إال بتوفر ثبلثة شركط كىي:كال ينشأ إ

يلتـز الشاىد اؼبعلومايت باإلعبلـ يف أم  فحىت، فعبل سواء كانت جناية أك جنحة إنًتنتكقوع جريبة   -1
لتزاـ بشأف جريبة ؿبتملة، فبلبد أف ىذا اإلفبل ينشأ ،جريبة إلكًتكنية البد أف تكوف ىذه اعبريبة قد كقعت فعبل

لتزاـ باإلعبلـ على عاتق الشاىد اؼبعلومايت بشأف ما ،كبالتايل ال ينشأ ىذا اإلتكوف اعبريبة ىي جناية أك جنحة
 يقع من ـبالفات.

واقعة أف يكوف لدل الشاىد اؼبعلومايت معرفة كعلم باؼبعلومات اعبوىرية اؼبتعلقة بالنظاـ اؼبعلومايت ؿبل ال -2
 مثل مضموف ىذه اؼبعلومات يف ثبلثة عناصر كىي:تكي

 طبع ملفات البيانات اؼبخزنة يف ذاكرة اغباسوب أك حامبلت البيانات الثانوية كيعلم هبا جهات التحقيق. -أ 
 اإلفصاح عن كلمات اؼبركر السرية عبهات التحقيق. -ب 

                                                                                                                            

 كيف اغبالة األخَتة هبعل اغبكم على عاتق الشاىد اؼبتخلف مصاريف التكليف باغبضور كاإلجراءات كاإلنتقاؿ كغَتىا ...".
تأمر بناءا  اعبنايات أف كمةحملنوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " إذا زبلف شاىد عن اغبضور بدكف عذر مقبوؿ جاز من قا 055نص اؼبادة ت -1

الحق. كيف ىذه اغبالة، على طلبات النيابة العامة أك من تلقاء نفسها باستحضار الشاىد اؼبتخلف بواسطة القوة العمومية عند اإلقتضاء أك تأجيل القضية لتاريخ 
دج( إىل عشرة 1222الؼ دينار )يتعُت عليها أف ربكم على الشاىد الذم زبلف عن اغبضور أك رفض أف وبلف أك يؤدم شهادتو بغرامة من طبسة آ

 .053( أياـ إىل شهرين...". أحكاـ الشهادة: نقبل عن أ. قبيمي صباؿ ، اؼبرجع السابق، ص 62دج( أك باغببس من عشرة )62.222آالؼ)
 . 15د.ىبليل عبد البله أضبد، إلتزاـ الشاىد باإلعبلـ يف اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص  -2
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األكامر كالرسائل  حيث أفا  ،ختلفةالكشف عن الشفرات اؼبدكنة هبا األكامر اػباصة بتنفيذ الربامج اؼب -ج 
 ( ربتاج إىل ترصبة كل ىذه الشفرة حىت يبكن فهمها.Codeاؼبكتوبة بالشفرة )

بل يكفي أف يلتـز الشاىد صوؿ على ىذه اؼبعلومات اعبوىرية، فأف تستلـز مصلحة التحقيق ضركرة اغب -3
اعبرائم قد كقعت حقيقة كأهنا تعد جناية أك اؼبعلومايت باإلعبلـ يف اعبريبة اإللكًتكنية أف يكوف ىناؾ أحد 

بل هبب إضافة إىل ذلك أف يكوف من مصلحة التحقيق اغبصوؿ على تلك اؼبعلومات اعبوىرية  ،جنحة
تفيد يف كشف ضركرية كما أهنا ككشف اؼبتورطُت فيها كالتوصل إليهم، فبلبد أف تكوف ىذه اؼبعلومات الزمة ك 

 .1اغبقيقة
 

 الثالث: الشهادة اإللكترونية. الفرع
 يقصد دبصطلح الشهادة اإللكًتكنية تلك الصورة من أداء الشهادة كاليت ال يكوف فيها الشاىد حاضرا

جلسة التحقيق بذاتو، كإمبا تتم بواسطة كسائل إلكًتكنية أك رقمية متطورة كتتخذ الشهادة اإللكًتكنية إحدل 
 ىاتُت اغبالتُت:

 ترونية المسجلة:أوال: الشهادة اإللك
ىي اغبالة اليت تكوف فيها الشهادة قد مت تسجيلها يف تاريخ سابق على إحدل كسائط التسجيل 
)شريط أك أسطوانة( مث يتم عرضها فيما بعد على ؿبكمة اؼبوضوع أك جهة التحقيق، بواسطة جهاز إلكًتكين، 

ىذا  إىل ذلك جهة التحقيق، كما أفا يبكن الرجوع إليها أكثر من مرة كيف أم كقت ربتاج فيو  كبالتايل
 شكل ضمانة أساسية يف عدـ كجود إكراه من أم نوع يبكن أف يكوف كاقعا على اؼبتهم.التسجيل ي

 
 
 
 

 
 

                                         
 .055د بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص د.سامح أضب -1
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 :ثانيا: الشهادة اإللكترونية المباشرة أو الفورية

كمة يفًتض حدكث الشهادة يف ىذه اغبالة عن طريق حضور الشاىد جلسة التحقيق النهائي أماـ احمل
 حضورا إلكًتكنيا غَت مادم أك جسدم، كذلك بواسطة استخداـ الدكائر اؼبغلقة عن بعد.

اإللكًتكنية اؼبتكاملة كىو األمر اإلتصالية كقد أثَت مدل إمكانية قبوؿ الشهادة الفورية عرب الدكائر 
تربز مظاىر مصداقيتو يف الشاىد يظهر يف ىيئتو الكاملة، فيبدك كما لو كاف حاضرا، ك  اؼبقبوؿ فقها، سيما أفا 

 ردة فعلو أثناء سَت جلسة التحقيق.
األكؿ ىو الشهادة اؼبرئية كيبيز القضاء األمريكي بُت نوعُت من الشهادة اإللكًتكنية اؼبرئية، فالنوع 

اؼبسلطة عليو  اَت ماالشاىد حُت يديل بشهادتو ال يرل سول الك ذباه الواحد، ففي ىذه اغبالة فإفا ذات اإل
ذباىُت، فيها لثاين ىو الشهادة اؼبرئية ذات اإلفالرؤيا تكوف من طرؼ كاحد كىو ىيئة احمللفُت كاحملكمة، كالنوع ا

يرل الشاىد من يف احملكمة كىم يركنو أيضا، كمدل األخذ بأم من الشهادتُت مًتكؾ لتقدير ؿبكمة 
 .1اؼبوضوع

 
 : الخبرة:المطلب الخامس

ىذه اغبقيقة قد يعًتض الوصوؿ إليها مسائل  ق ىو ؿباكلة الوصوؿ إىل اغبقيقة، فإفا إذا كاف التحقي
ذلك األمر يتطلب مهارات كقدرات خاصة  فنية ال يستطيع احملقق بنفسو الفصل فيها أك التغلب عليها، ألفا 

تواجهو خبلؿ ستعانة خببَت أك أكثر عببلء مسألة معينة أك أكثر قد د ال تتوافر لديو كىو ما يدعو لئلق
، كاػبربة كطريق من طرؽ اإلثبات يف اؼبواد اعبزائية ما فتئت أنبيتها تتعاظم إىل درجة أصبح البعض 2التحقيقات

اػببَت يف الوقت اغبايل قد أصبح ىو القاضي الفعلي بسبب تقدـ العلـو يف كافة اجملاالت، كما مل يعد  يرل أفا 
 .من السهل التهرب من النتائج اغباظبة اليت يقدمها العلم غبل أعقد القضايا اؼبطركحة أماـ احملاكم

و يتميز من أنا  رفة، إالا فاػببَت كإف كاف عاؼبا يف ميداف علمي ما أك متخصصا يف فرع من فركع اؼبع
فهو ال يكتفي بعرض النظريات كاألحباث العلمية  ،و يطبق معلوماتو العلمية كالفنية على كاقعة معينةحيث أنا 

 ائج كأجوبة ؿبددة لئلجابة عن ػػسألة ما، بل عليو أف يصل إىل نتػػمػراز اعبوانب الفنية لػػكال يقتصر دكره على إب

                                         

 .053، اؼبرجع السابق، ص سامح أضبد بلتاجي موسىد. -1
 .042، ص ؼبرجعنفس ا  -2
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باؼبهمة، كأف يتخذ موقفا بناءا على ما توصلت إليو معارفو، كمن أجل ذلك ال يكفي انشغاؿ اعبهة اليت كلفتو 
أف يقدـ اػببَت القضائي تقريرا علميا يسرد فيو ؾبموعة النظريات اليت تتعلق دبوضوع اػبربة، كال يكفي أف يشَت 

 .1إىل كيفية حدكث الظاىرة اؼبعركضة عليو بل هبب إبداء رأيو
م يتطور مع التطور العلمي كالتكنولوجي على صبيع اؼبستويات، فبا يستوجب فاػبربة عموما ىي عل

كجود ىؤالء اؼبتخصصُت إلزالة الغموض الذم وبيط باؼبسائل التقنية كالفنية، كما تعد فنا قوامو اؼبزج بُت ما 
أف يكوف ىو تقٍت كعلمي كما ىو قانوين، كىذا العمل ليس بإمكاف كل شخص القياـ بو، كإمبا من الضركرم 

كذاؾ حىت يكوف التقرير  حيث سبكنو من اؼبزج بُت ىذا ُتاػببَت على درجة كبَتة من اإلؼباـ دبتطلبات اؼبيدان
 .2اؼبطالب بإقبازه منسجما كمتكامبل

، 3ت أنبية يف الدعول اعبزائيةاتص يف شأف كاقعة ذـبكما يقصد هبا، إبداء رأم فٍت من شخص 
خلها بقدر تنوع ؾباالت اػبربة، كبقدر تنوع القضايا اؼبعركضة أماـ احملاكم بقدر كبقدر تنوع ؾباالت اغبياة كتدا

 .4تنوع اؼبهاـ اليت تسند للخرباء
كتعد اػبربة التقنية من أقول مظاىر التعامل أك التفاعل القانوين القضائي مع ظاىرة اغبوسبة كالرقمية، 
ذلك أهنا تؤدم دكرا ال يستهاف بو إزاء نقص اؼبعرفة القضائية الشخصية لظاىرة اإلنًتنت، كىذا األمر ال يعٍت 

، كما أف ذلك يعٍت من ناحية تطورة من ناحيةكما اؼبسول أف القضاء يتعامل مع الواقع يف صورتو التقليدية  
أخرل أف الظواىر اعبديدة حىت كإف تدخل القانوف لوضع حلوؿ للمشاكل اليت تطرحها، فإف الدكر القضائي 

مع يف تفسَت ىذه النصوص القانونية يظل دكرا أصليا يف ىذا اإلطار، كىو لكي يؤدم دكره يلزمو اإلتفاؽ 
 .5، كتبقى اػبربة التقنية يف ؾباؿ اإلنًتنت أداة رئيسية لتكوين اغبكم اعبنائيفًتاضطبيعة التقنية بعيدا عن اإل

كالواقع أف ىذا النوع اؼبتميز من اػبربة بدأ يتخذ لنفسو حيزا يف ؾباؿ إثبات اعبرائم اإللكًتكنية حىت 
العلمية عبمع كتعريف ، كيقصد هبا استخداـ الطرؽ أصبح يعرؼ يف الفقو اؼبقارف دبصطلح اؼبعلوماتية الشرعية

كربليل كتفسَت الدليل الرقمي اؼبأخوذ من مصادر رقمية، ك اإلحتفاظ بو كتوثيقو، على كبو يسهل بناء اغبوادث 

                                         
 .004أ.قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -1
 .042رجع السابق، ص سامح أضبد بلتاجي موسى ، اؼبد. -2
 .402، ص 0221دنية كاعبزائية، منشورات زين اغبقوقية، لبناف، بدكف طبعة، سنة أ.إلياس أبو العيد، نظرية اإلثبات يف أصوؿ احملاكمات اؼب -3
 .004قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص .أ -4
 .662عمر بن يونس، الدليل الرقمي، اؼبرجع السابق، ص  د. -5
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ىي عملية البحث اليت يقـو هبا اػببَت اؼبعلومايت من أجل فاؼبعلوماتية الشرعية ، ةاليت تؤدم إىل اكتشاؼ اعبريب
 . 1بغية إعادة بناء ؾبريات القضية كتوضيحها للمحكمةاغبصوؿ على الدليل اإللكًتكين، 

فبلشك أف اػبربة تعد من أىم العوامل اؼبساعدة لسلطات التحقيق يف التعامل مع الواقعة اإلجرامية 
حىت ال يتم إتبلؼ الدليل، كلذلك ال زبتلف اػبربة يف اعبرائم التقليدية عن تلك اػبربة اؼبتطلبة يف اعبرائم 

نتدب كالذم ينبغي أف يكوف على دراية بنظم ككذا يف نوعية اػببَت اؼباؼبعلوماتية، من حيث القواعد اؼبنظمة ؽبا 
ما زبص القضية اؼبعركضة أمامو، فإنو يسعى إىل فالقاضي حُت يقـو باإلستعانة باػبربة يف مسألة ،2اغباسوب

اػببَت حبسب زبصصو، كؾباؿ التخصص ؿبكـو بقاعدة طبيعية كىي قاعدة العلم اؼبؤسس على التحصيل 
 دراسة الطب أك اؽبندسة أك العلـو الفنية يف ؾباؿ اعبريبة كدراسة علم الدكرم الدراسي، كما ىو الشأف يف

 . 3كعلـو الصيدلةالبصمات 
كصبيع اؼبسائل اؼبتعلقة  َت التقٍت كأنواع اػبربة التقنيةكيفية اعتماد اػببل سيتم التطرؽكمن ىذا اؼبنطلق 

 ، كذلك على النحو التايل:هبا
 التقني.عتماد الخبير إاألول: كيفية  الفرع

طبقا للقانوف اعبزائرم، حىت يصبح اػببَت خبَتا قضائيا هبب أف يكوف معتمدا من طرؼ القضاء، 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية ينظمو اؼبرسـو  (144)كاعتماد اػبرباء من طرؼ القضاء تنفيذا لنص اؼبادة 

الذم وبدد شركط التسجيل يف قوائم اػبرباء القضائيُت ككيفياتو، كما وبدد  (313-95)رقم  التنفيذم
فق ااختيار اػبرباء القضائيُت يكوف على أساس القوائم اليت يو  اؼبرسـو الذم يبُت أفا  وكى، 4حقوقهم ككاجباهتم

مهم خارج عليها كزير العدؿ يف دائرة اختصاص اجمللس القضائي، كيبكن تعيينهم استثناءا ؼبمارسة مها
و هبوز للجهة القضائية يف حالة الضركرة أف تعُت خبَتا ال يوجد اظبو أنا اختصاص اجمللس الذم ينتموف إليو، ك 

ا القضاء الفرنسي يستلـز ندب خبَت من خارج جدكؿ اػبرباء ضركرة أف تقـو يف القوائم اؼبنصوص عليها، أما 
 .5ذا القرار بندب اػببَتى ترتب البطبلف على يب قراره كإالا بجهة التحقيق بتس

                                         

 .446طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
 .622فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  طارؽد. -2
 .120حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. -3
الذم وبدد شركط التسجيل يف قوائم اػبرباء  6551أكتوبر سنة  62اؼبوافق لػ  6062صبادل األكىل عاـ  61اؼبؤرخ يف  462-51اؼبرسـو التنفيذم رقم  -4

 القضائيُت ككيفياتو.
 .000السابق، ص قبيمي صباؿ، اؼبرجع .أ-5
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كقد ترؾ القانوف لقاضي التحقيق حرية ندب خبَت كاحد أك خرباء متعددين طبقا لنص اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كىذا ىو حاؿ التشريع اؼبقارف، حيث يعًتؼ بتعدد اػبرباء يف 1(147)

اؼبشرع اعبنائي مل ينص  ددا، كمن ناحية أخرل فإفا الدعول الواحدة، حبيث يبكن أف يكوف لكل متهم دكرا ؿب
ها من تعقيد تنفعلى ضركرة أف يكوف اػببَت يف الدعول كاحد، كىذا يتجاكب مع اعبرائم االلكًتكنية كما يك

 هبب أف يكوف متستعانة باػببَت، كمن ن اإلكتطور سريع يصعب اللحاؽ بو ألجل الوصوؿ إىل النتائج اؼببتغاة م
كما مل وبدد اؼبشرع طبيعة ،2خبَت يف الدعول اليت يكوف موضوعها تكنولوجيا اؼبعلومات ىناؾ أكثر من

 سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا. شخص اػببَت
الذم يتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة  (34-39)كبالرجوع إىل القانوف رقم 

اؽبيئة الوطنية  ضركرة إنشاء ون الفصل اػبامس منكمكافحتها، فقد تضم اإلتصاؿبتكنولوجيات اإلعبلـ ك 
 ،منو 3(14)كمكافحتها، كحدد مهامها يف اؼبادة  اإلتصاؿللوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ ك 

أىم فقرة يف ىذه اؼبادة ىي الفقرة )ب( اليت جعلت من ىذه اؽبيئة خبَتا قضائيا يف خدمة الشرطة  غَت أفا 
 القضائية كالسلطات القضائية.
غَتىا من ك  اعبنسية، حسن السَتة اشًتاطن ؼبتطلبة يف اػببَت )شخص طبيعي( مكإىل جانب الشركط ا

التسجيل يف قوائم اػبرباء القضائيُت السابق اإلشارة اليت أقرىا اؼبرسـو التنفيذم الذم وبدد شركط  الشركط
جامعية أك تأىيل مهٍت معُت يف ما يلفت النظر اشًتاط أف تكوف لدل اػببَت شهادة  ، غَت أفا 4إليو

                                         

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" هبوز لقاضي التحقيق ندب خبَت أك خرباء." 147تنص اؼبادة  -1
 .632د. طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  –2
 ية:أعبله، خصوصا اؼبهاـ التال 64على ما يلي: تتوىل اؽبيئة اؼبذكورة يف اؼبادة  60تنص اؼبادة  -3
 كافحتو.بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمتنشيط كتنسيق عمليات الوقاية من اعبرائم اؼبتصلة  -

تصاؿ دبا يف ذلك ذبميع اإلمساعدة السلطات القضائية كمصاٌف الشرطة القضائية يف التحريات اليت ذبريها يف شأف اعبرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ ك  -
 ربات القضائية.اؼبعلومات كإقباز اػب

ربديد مكاف اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ ك تبادؿ اؼبعلومات مع نظَتاهتا يف اػبارج قصد صبع كل اؼبعطيات اؼبفيدة يف التعرؼ على مرتكيب اعبرائم  -
 تواجدىم.

 يلي:الشركط الواجب توافرىا يف اػببَت )الشخص الطبيعي( حددىا اؼبرسـو التنفيذم اؼبذكور كما  -4
 أف تكوف جنسيتو جزائرية مع مراعاة اإلتفاقية الدكلية. -

 أف تكوف لو شهادة جامعية أك تأىيل مهٍت معُت يف االختصاص الذم يطلب التسجيل فيو. -

 أالا يكوف قد تعرض لعقوبة هنائية بسبب ارتكابو كقائع ـبلة باآلداب العامة أك الشرؼ. -

 يكوف قد تعرض لئلفبلس كالتسوية القضائية. أالا  -

 أالا يكوف ضابطا عموميا كقع خلعو أك عزلو، أك ؿباميا شطب إظبو من نقابة احملامُت، أك موظف عزؿ دبقتضى إجراء تأدييب. -

 أالا يكوف قد منع بقرار قضائي من فبارسة اؼبهنة. -

 ( سنوات.3أف يتحصل على تأىيل كاؼ ؼبدة ال تقل عن ) أف يكوف قد مارس ىذه اؼبهنة أك ىذا النشاط يف ظركؼ ظبحت لو -
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هذا الشرط ضركرم كمنطقي أف يتوافر يف اػببَت التقليدم على أساس فاإلختصاص الذم يطلب التسجيل فيو، 
يف عملو يستند إىل حقائق العلم، يف حُت ال يتطلب ذلك يف اػببَت يف اعبرائم أف اؼبنهج الذم ينتهجو 

و ؼبا أنا استعانة خببَت غَت دارس طاؼبعلومات، كمن مت ال مانع من اإلااللكًتكنية نظرا للتطور السريع يف تكنولوجيا 
ال ترتبط  اإلنًتنتاغباسوب ك دراسات  يبلك من اػبربات ما يبكنو من الوصوؿ إىل اغبقيقة، فينبغي التقرير بأفا 

ا ترتبط نهج دراسي أك حبثي معُت أك حىت مدة زمنية يقضيها الشخص يف اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتخصصة، كإمبا دب
دبهارات خاصة إذ أنو من اؼبمكن أف يكوف أمهر برؾبي نظم التشغيل مل يتجاكز ربصيلو العلمي اؼبرحلة الثانوية 

بذؿ عناية، فبل يسأؿ إذا مل يصل إىل بلتزاـ إالتزاـ اػببَت ىو  كما أفا ،  1(Bill Gatesمثل بيل غيتس )
النتيجة اؼبطلوبة نتيجة ضعف خربتو أك بسبب العقبات اليت كاجهتو أثناء مباشرتو ؼبهمتو، ىذا كيبكن أف تثور 

 .2فظهامسؤكليتو اعبنائية يف حالة ما إذا قاـ عمدا بإتبلؼ البيانات اؼبطلوب منو التعامل معها أك ح
كفضبل عن ىذه الشركط، ىناؾ إجراءات شكلية يتطلبها القانوف يف اػببَت ككلها إجراءات يًتتب على 

ة ظكي يصبح اػببَت معتمدا بصفة رظبية، مع مبلح3ُتـبالفتها البطبلف إذا مل يقم اػببَت دبراعاهتا كحلف اليم
النص القانوين مل وبدد من يقـو بأداء اليمُت  من طرؼ شخص معنوم فإفا  مقدماعتماد إذا كاف طلب اإل أفا 

 قانوف اإلجراءات كمن باب القياس فإفا عنوم أك اػبرباء العاملوف لديو،ىل ىو اؼبمثل القانوين للشخص اؼب
طبقا لنص اؼبادة  4اليمُت من طرؼ اػبرباء التابعُت ؽبذا الشخص لاعبزائية الفرنسي ينص على أف تؤد

(157-1)5. 

                                                                                                                            

 أف تعتمد السلطة الوصية يف اختصاصو أك يسجل يف قائمة تعدىا ىذه السلطة. -

 أماا إذا كاف الطلب مقدما من شخص معنوم، فإفا اؼبرسـو التنفيذم اؼبذكور يشًتط ما يلي:
 من اؼبادة الرابعة السابقة. 1ك0ك4يف الفقرات أف تتوفر يف اؼبسَتين اإلجتماعيُت الشركط اؼبنصوص عليها  -

 ( سنوات الكتساب تأىيل كاؼ يف التخصص الذم يطلب التسجيل فيو.1أف يكوف الشخص اؼبعنوم قد مارس نشاطا ما ال يقل مدة عن طبس ) -

 أف يكوف لو مقر رئيسي أك مؤسسة تقنية تتماشى مع زبصصو يف دائرة اختصاص اجمللس القضائي. -
 .120ص، اؼبرجع السابق، بن سعيد الغافرم حسُتد. - 1
 .020سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، صد. - 2
لس من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" وبلف اػببَت اؼبقيد ألكؿ مرة باعبدكؿ اػباص باجمللس القضائي يبينا أماـ ذلك اجمل 145تنص اؼبادة  - 3

 بالصيغة اآلتية بياهنا: 
 ... "-أقسم باهلل العظيم بأف أقـو بأداء مهميت كخبَت على خَت كجو كبكل إخبلص ك أف أبدم رأيي بكل نزاىة كاستقبلؿ-
 .002قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ -4

5
- Article 157-1 (C.P.P.FCréé par Loi 75-701 1975-08-06 art. 24 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 

1976) :Si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de la 

juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront  

l’expertise. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=206A73738E4B22F9C04464C20B234154.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000700423&dateTexte=19750807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=206A73738E4B22F9C04464C20B234154.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000700423&dateTexte=19750807
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ربدد دائما يف األمر أك اغبكم أك القرار الذم انتدبو، كهبب لزكما أف  َتمهمة اػبب أفا  إضافة إىلىذا 
ذلك من مهاـ  تقتصر اؼبهاـ اؼبسندة إليو على فحص مسائل ذات طابع فٍت كليس ربليل مسائل قانونية ألفا 

وف اإلجراءات اعبزائية من قان 2(148جل إقباز اػبربة طبقا لنص اؼبادة)، كما ينبغي عليهم التقيد بأ1القضاة
اعبزائرم، كهبوز أف سبد ىذه اؼبهلة بناءا على طلب اػبرباء كيف حالة عدـ إيداعهم لتقاريرىم كاحًتاـ اؼبدة اؼبعينة 
يبكن استبداؽبم خبرباء آخرين مع رد صبيع األشياء كاألكراؽ كالوثائق اليت تكوف قد منحت إليهم من أجل إقباز 

 جراءات تأديبية تصل إىل حد الشطب من جدكؿ اػبرباء.مهمتهم، كقد تتخذ ضدىم إ
على أف يؤدم اػببَت القضائي مهمتو ربت سلطة القاضي  هكقد نص اؼبرسـو التنفيذم السابق ذكر 

اػببَت القضائي ىو اؼبسؤكؿ الوحيد عن الدراسات كاألعماؿ اليت  ، كأفا 3كربت مراقبة النائب العاـ عيانوالذم 
ينجزىا كيبنع عليو أف يكلف غَته دبهمة أسندت إليو، كيتعُت عليو يف صبيع اغباالت أف وبفظ سر ما اطلع 

، كىو اؼبسؤكؿ عن صبيع الوثائق اليت تسلم لو دبناسبة تأدية مهمتو، كيتعُت عليو يف كل األحواؿ أف 4عليو
 .5حقها بتقرير اػبربة الذم يقدـ إىل اعبهة القضائيةيل
 

 الثاني: أنواع الخبرة التقنية. الفرع
التعليمية، كقد تتم عن طريق جهات ف خاصة كتكوف عن طريق اؼبؤسسات اػبربة يف اجملاؿ التقٍت تكو 

 :6الضبط القضائي، كفيما يلي بياف ذلك
 أوال: الخبرة الخاصة:

أنواع اػبربات على اإلطبلؽ لكوهنا تنطلق من مفهـو السعي إىل خلق فرص أقول ىذه اػبربة من تعد 
 ة ػاػبربة اػباصة تضم يف جنباهتا اػبربة الفرديكذا منافسة حقيقية بُت اؼبنظمات اػباصة العاملة يف ؾباؿ التقنية، ك 

                                         

 . 043قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ-1
اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " كل قرار يصدر بندب خرباء هبب أف ربدد فيو مهلة إلقباز مهمتهم، كهبوز أف سبد من قانوف اإلجراءات  148تنص اؼبادة  - 2

كإذا مل يودع اػبرباء تقاريرىم ىذه اؼبهلة بناءا على طلب اػبرباء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة كيكوف ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أك اعبهة اليت ندبتهم، 
ظرؼ شباف كأربعُت ساعة  يف اؼبيعاد احملدد ؽبم جاز يف اغباؿ أف يستبدؿ هبم غَتىم إذ ذاؾ أف يقدموا نتائج ما قاموا بو من أحباث كما عليهم أيضا أف يردكا يف

 . صبيع األشياء كاألكراؽ كالوثائق اليت تكوف قد عهد هبا إليهم على ذمة إقباز مهمتهم
 ... ".144كعبلكة على ذلك فمن اعبائز أف تتخذ ضدىم تدابَت تأديبية قد تصل إىل شطب أظبائهم من جدكؿ اػبرباء اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

 .462-51من اؼبرسـو التنفيذم رقم  62اؼبادة  -3
 .462-51من اؼبرسـو التنفيذم رقم  60اؼبادة  -4
 .006نقبل عن: أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .462-51من اؼبرسـو التنفيذم رقم  64اؼبادة  -5
 .634ص ، اؼبرجع السابق، طارؽ فوزم الفقيد. -6
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أفا ذكر نكفي ىنا أف ي، ك اإلنًتنتاليت تعد أقول كأىم مظاىر اػبربة السائدة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ك 
ستعانة بأشخاص أثبتوا  كل جهدىا إىل اإلتسعى ب اإلنًتنتاؼبؤسسات الكربل اؼبتخصصة يف ؾباؿ اغباسوب ك 

اذباىا اقتصاديا وباكؿ جاىدا إثبات عدـ جدكل  كفاءهتم يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات حىت اؽباكرز، فإفا 
ظلوا عاملُت يف إطار ا يلـز اللجوء إىل اغبلوؿ االقتصادية حىت يالتخلص من ىؤالء دبعاقبتهم كفقا للقانوف، كإمب

 قتصادية.األىداؼ اإل
كإىل جانب األفراد توجد اؼبنظمات اػباصة يف كافة اجملاالت، كاليت سوؼ يكوف ؽبا السبق يف ؾباؿ 

التعدم على مات اػباصة ما بُت منظمات أىلية تتصدل لكل ؿباكلة من اجملرمُت بقصد ظاػبربة، كزبتلف اؼبن
ية، فقد استطاعت على أسس ذبار  فًتاضيوعية تسعى إىل فك رموز العامل اإلاغبقوؽ اإللكًتكنية، كبُت ن

 Scottichكىي شركة ) اإلنًتنتسكتلندية اؼبتخصصة يف برؾبيات اغباسوب ك إحدل الشركات اإل

Softwareاف من أىم نتائج تلك اػبريطة أف سبكنت اػبربة كك ،مشركع خريطة للعامل اإلفًتاضي ( من إعداد
كمعرفة تطوراهتا يف كافة مظاىرىا كأشكاؽبا، كلقد استفاد أىل  اإلنًتنتاػباصة من رصد حركة اعبريبة عرب 

، كما يبكن أف يكوف  1التعرؼ على التهديدات اليت تواجو الدكؿ كاألفراد يفاػبربة من رصد ىذه اػبريطة 
سنويا،  %13إىل  %8صة دكر يف ىذا اجملاؿ، حيث أصبح سوؽ اإلنًتنت ينمو منكذلك للشركات اؼبتخص

 .2عتمادىا على مهندسُت متخصصُت يف ؾباؿ التقنيةمن خبلؿ ا
 ثانيا: المؤسسات التعليمية:

فًتاضي يبكن أف تكوف من ستعانة هبا ؼبواجهة اعبريبة يف العامل اإلأقول مظاىر اػبربة اليت يبكن اإل إفا 
اؼبؤسسات التعليمية، فهذه األخَتة تعد مصدر دعم متكامل ؼبؤسسات الدكلة ككل، كىذه اؼبؤسسات خبلؿ 

تعتمد منهج علمي غَت ذبارم ىدفها تطوير العلم ليقضي على اؼبشكبلت القائمة، كما أف التفكَت العلمي ال 
و إىل جيت اإلنًتنتريبة عرب ذباه العاؼبي يف رصد تطورات اعبلظاىرة اإلنسانية، كاإلل هيبكن ذبنبو يف رصد

 .3اإلنًتنتاؼبؤسسات التعليمية، فليس ىناؾ أفضل من التقنيُت يف اؼبعلوماتية لفك شر اعبريبة عرب 
 
 

                                         

 .630طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص د.-1
2

- Veronique Guillermard, la lutte contre la cybercriminalité est un marché d’avenir, le 06/03/2014, 

disponible à l’adresse suivante : www.lefigaro.fr 
 .630د.طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  -3
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 ثالثا: جهات الضبط القضائي:
، من بينها الواليات اإلنًتنتشرعت بعض الدكؿ يف إعداد أجهزة متخصصة للخربة يف اإلجراـ عرب 

مريكية اليت ذباكز نشاطها يف ىذا اجملاؿ اإلطار الدكيل اؼبمثل يف اإلنًتبوؿ، ككاف آخر نشاط اؼبتحدة األ
ق عليو أطل   FBIمؤسسي يف ىذا اإلطار ىو ذلك الفرع اعبديد الذم تأسس يف اؼبباحث الفيدرالية األمريكية 

 .1اإلنًتنتحاسوب غرضو مكافحة اعبريبة عرب لاؼبعمل اإلقليمي الشرعي ل
 : دور المجني عليو:رابعا

ذباىات اغبديثة يف القانوف اعبنائي تبٌت على دراسات تتعلق بالبحث يف دكر اجملٍت عليو إذا كانت اإل
اجملٍت عليو يف ىذه النوعية من اعبرائم  ، حيث أفا اإلنًتنتذباه هبد مغزاه عرب مثل ىذا اإل يف اعبريبة ذاهتا، فإفا 

كما يلجأ إىل ازباذ دكر سليب ضباية ؼبصاغبو اليت تتعلق بصفة خاصة بسمعتو إذا كاف لو صفة ذبارية   اكثَتا م
 لو كاف مصرفا أك ؿببل ذباريا.

 تقنُتإذا كاف شخصا طبيعيا يف دكلة مل تتخذ اػبطوات اعبادة كبو  اجملٍت عليو أضف إىل ذلك أفا  
سلوؾ الضبط القضائي فيها قد هبعل من اؼبستحيل إقامة ذلك التوازف بُت العدالة  كاغباسوب، فإفا  اإلنًتنت

ربة ىنا، اعبنائية كبُت اجملٍت عليو، لذلك ال يوجد مانع من التقرير بأنبية دكر اجملٍت عليو يف الدخوؿ ميداف اػب
وف اؼبستقبل بالضركرة، ىناؾ نوعية من اجملٍت عليو )صغار السن( يبثل حيث أفا  خاصة يف النواحي الفنية،

 .2ىي تقنية اؼبستقبل، فاؼبسألة فيها توازف كبَت من ىذه الزاكية اإلنًتنتكعلماء التقنية متفقوف على أف 
 خامسا: التعاون الدولي:

يل يف ؾباؿ اػبربة التقنية، كيثور حينها ك قد يكوف مفيدا يف ىذا اإلطار التعرض ؼبنطق التعاكف الد
ستدالؿ كالتحقيق أثناء األجنيب؟ فقد تواجو سلطات اإلإشكاؿ يتعلق دبدل جواز انتداب اػببَت اؼبعلومايت 
ستعانة خببَت معلومايت ذك التقنية اليت تستلـز معاعبتها اإلالتحقيق يف اعبرائم اإللكًتكنية بعض اؼبشاكل الفنية 

 ص، كقد ال تتوفر مثل ىذه النوعية من اػبربة فيمن وبملوف جنسية الدكلة.زبصص دقيق كخا
ه اؼبسألة، فبعض الدكؿ ذبد الدكلة قد اختلفت يف معاعبتها ؽبذ كيف اإلجابة على ىذا التساؤؿ، فإفا 

ستعانة خببَت أجنيب مصدر هتديد كخطر على سيادهتا كأمنها، خصوصا بالنسبة للجرائم اإللكًتكنية يف اإل
 .3لواقعة على أمنها الداخلي أك اػبارجي، فيما ال ذبدىا دكؿ أخرل كذلكا

                                         
 .123حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. -1
 .664د.عمر ؿبمد بن يونس، الدليل الرقمي، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .622رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص .أ -3
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اؼبشرع اعبزائرم اشًتط صراحة أف يكوف الشخص متمتعا باعبنسية اعبزائرية لكي يكوف  فيبلحظ أفا 
من  1(144)الفقرة الثالثة من اؼبادة  أفا  دبقدكره تسجيل إظبو يف جدكؿ اػبرباء كلكي يبكن من مت انتدابو، إالا 

قانوف اإلجراءات اعبزائية أجازت للجهات القضائية بصفة استثنائية أف زبتار بقرار مسبب خرباء غَت مقيدين 
راءات من قانوف اإلج 2(145)قرة الثالثة من اؼبادة فيف اعبداكؿ كلكن بشرط أدائهم اليمُت القانونية طبقا لل

 .انوف اعبزائرم من انتداب خبَت أجنيبرل أنو ال مانع بالنسبة للقاعبزائية، كبناءا على ذلك أ
( قبده يشًتط اعبنسية اعبزائرية مع إضافة عبارة )مع 313-95بالرجوع إىل اؼبرسـو التنفيذم رقم )ف

و ستعانة باػببَت األجنيب الذم قد يكوف شخصا طبيعيا، كما كأنا فاقيات الدكلية(، فيمكن عندىا اإلتاإل ةمراعا
ز كاؽبيئات كاؼبؤسسات اغبكومية كغَت اغبكومية اليت يتم انتداهبا كفق اتفاقيات قد يكوف شخصا معنويا كاؼبراك

ضركرة تقييد ىذا اعبواز بعدـ تأثَت ذلك على  أنو ينبغيإال ترـب بينها كبُت السلطة اؼبختصة يف الدكلة اؼبنتدبة، 
األمن الداخلي أك اػبارجي للدكلة، ؼبا يف مثل ىذا الندب من خطر يف كثَت من األحياف على اؼبعلومات 

 .3ستعانة باػببَت األجنيبكن عندىا اإلىذا القيد، فيم نكالوثائق الوطنية، فإذا مت التحقق م
 

 .اإلنترنتيستعان فيها بالخبير في مجال الحاسوب و الثالث: أىم المسائل التي  الفرع
أمر بالغ  اإلنًتنتالبحث عن اؼبعلومات داخل جهاز اغباسوب كالتنقيب عنها داخل شبكة  إفا 

ستعانة باػبربة التقنية غاية يف ىناؾ مسألة يكوف فيها اإل التعقيد كوبتاج إىل كجود خبَت يف ىذا اجملاؿ، كما أفا 
 سائل ما يلي:األنبية، كمن تلك اؼب

 :4لوصف اإلنترنتأوال: يستعان بالخبرة في مجال الحاسوب و 

تركيب اغبواسيب كصناعتها كطرازىا كنوع نظاـ التشغيل كأىم األنظمة الفرعية اليت يستخدمها، باإلضافة  -1
 إىل األجهزة الطرفية اؼبلحقة بو ككلمات اؼبركر كنظاـ التشفَت.

                                         

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ... كهبوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أف زبتار بقرار مسبب خرباء  3فقرة  144تنص اؼبادة  - 1
 ليسوا مقيدين يف أم من ىذه اعبداكؿ ."

يؤدم اػببَت الذم ىبتار من خارج اعبدكؿ قبل مباشرة مهمتو اليمُت من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ... ك  3فقرة  145تنص اؼبادة -2
 السابق بياهنا أماـ قاضي التحقيق أك القاضي اؼبعُت من اعبهة القضائية ...".

 .623رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص .أ -3
 .614أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السابق، ص  د.-4
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من حيث تنظيم كمدل تركيز أك توزيع عمل اؼبعاعبة اآللية كمبط كسائط  ،طبيعة بيئة اغباسوب أك الشبكة -2
 كتردد موجات البث كأمكنة اخًتاقها. تاإلتصاال

 اؼبوضع احملتمل ألدلة اإلثبات كالشكل أك اؽبيئة اليت تكوف عليها. -3
 قتصادية كاؼبالية على اؼبشاركة يف استخداـ ىذا النظاـ.أثر التحقيق من الوجهة اإل -4

 :1لبيان اإلنترنتكما يستعان بالخبرة في مجال الحاسوب و   ثانيا:

قتضاء عزؿ النظاـ اؼبعلومايت دكف إتبلؼ األدلة أك تدمَتىا أك إغباؽ ضرر باألجهزة كيف يبكن عند اإل   -1
 اؼبشًتكة يف ىذا النظاـ.

 قتضاء نقل أدلة اإلثبات على أكعية مبلئمة من غَت أف يلحقها تلف.كيف يبكن عند اإل   -2
مع  ،كيفية ذبسيد األدلة صورة مادية بنقلها إذا أمكن إىل أكعية كرقية يتاح للقاضي مطالعتها كفهمها   -3

 .ما ىو موجود على الورؽ مطابق للمسجل على اغباسوب أك الشبكة أك الدعائم اؼبمغنطة إثبات أفا 
 ر التقني.يالرابع: أساليب عمل الخب الفرع

ستعانة بكل ما يبكنو من التوصل إليها، كىو يف إطار اغبقيقة اإليقـو اػببَت التقٍت يف سبيل ربرم 
كما   ،القياـ بعملو قد يستخدـ العديد من األدكات كالربؾبيات اليت سبكنو من اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكين

لقياـ على ا ايقـو بفحص األجهزة الرقمية اؼبتعلقة باعبريبة، كلذلك هبب على اػببَت اؼبعلومايت أف يكوف قادر 
 باؼبهاـ التالية:

 أوال: حجز البيانات:
أم شخص  ىناؾ مبدأ شهَت يف ؾباؿ اؼبعلوماتية يعرؼ باسم "مبدأ لوكارد التباديل"، كيقصد بو أفا 

يدخل إىل مسرح اعبريبة هبب أف يأخذ منو شيئا، كأف يًتؾ خلفو شيئا ما، فمثبل إذا أرسل شخص رسالة 
 اإلنًتنتىذه الرسالة سوؼ زبزف لدل مزكد خدمة  ىل أحد األشخاص، فإفا إلكًتكنية ربمل مضمونا احتياليا إ

مع التاريخ كالوقت، إضافة إىل مسار الرسالة كعنواف رقم النفاذ، لذلك هبب على اػببَت اؼبعلومايت أف يقـو يف 
األجهزة اليت  بادئ األمر بعملية حجز للبيانات اؼبتعلقة باعبريبة اؼبوجودة لدل مزكد اػبدمة، إضافة إىل حجز

 ربوم ىذه البيانات كاليت تكوف حبيازة اؼبشتبو بو كيف مسرح اعبريبة.
 

                                         
 .614بق، صد.أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السا -1
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 ثانيا: حفظ البيانات:
يقـو اػببَت اؼبعلومايت يف ىذه اؼبرحلة بنسخ البيانات اليت مت حجزىا، حبيث يصبح لديو منها نسختُت: 

حبيث تبقى ؿبفوظة بشكل جيد، كالثانية عبارة النسخة األكىل يتم زبزينها يف األجهزة الرقمية اليت مت حجزىا، 
 .1ختبار أك الفحص عليهاخة طبق األصل يتم إجراء عملية اإلعن نس

كتتم عملية حفظ األدلة داخل اغباسب بأساليب متعددة تتشكل يف أبسط مظاىرىا باستخداـ 
الدليل  كأقول مظاىرىا يف عمليات حجز اغباسب على الدليل اؼبوضوع فيو، ذلك أفا  ،أسلوب اغبفظ العادم

ملف وبتوم على بيانات رقمية تعطي مظهرا معلوماتيا ؿبددا غَت قابل للتحويل إىل عادة اإللكًتكين ىو يف ال
ذاكرة  إىل ءفقد يكتفي دبجرد اللجو  اإلنًتنتإذا كانت اعبريبة من جرائم النشر عرب  ، فمثبلمظهر آخر

اغباسوب اؼبستخدـ دكف اغباجة إىل ربديد اػبادـ، ففي مثل ىذه اغباالت يقـو اػببَت باستخداـ برؾبيات 
ما ىو اغباؿ يف حجز كتشفَت مثل ىذه اؼبواقع بعد اـ باغبفظ يف العامل الرقمي، مثلمساعدة للتوصل إىل القي

عدـ إمكانية حذفها يف العامل الرقمي، كإذا قاـ أحدىم ربديد جدليتها ككقتها كمسارىا، كىذا أمر يًتتب عليو 
 .2بذلك فإنو يكوف قد ارتكب جريبة

 :بياناتالستعادة إثالثا: 
هبب على اػببَت اؼبعلومايت أف يستعيد البيانات احملذكفة، كىو أمر ضركرم من أجل إعادة بناء 

ر الذم تًتكو ىذه ثحبذفها عن طريق تتبع األالقضية، فيمكن للخبَت أف يستعيد صبيع الوسائل اليت قاـ اعباين 
 الرسائل على جهاز التخزين.

 رابعا: تحليل البيانات:
صها بدقة من حيف ىذه اؼبرحلة يقـو اػببَت اؼبعلومايت بعملية تقييم حملتول البيانات الرقمية، حبيث يف

 أجل ربديد كسائل اعبريبة كدكافعها كالغرض منها.
 :خامسا: إعادة بناء القضية

م اغبصوؿ ػادة بناء القضية، العملية اليت يقـو هبا اػببَت بعد ذبميع كربليل البيانات كاؼبعلومات اليت تػد بإعػكيقص
 كًتكين الذم مت اغبصوؿ عليو وبتوم على آثار سلوكية ػل اإللػعليها نتيجة البحث، فالدلي

                                         
 .634د.ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص -1
 .600د.ؿبمد عمر بن يونس، الدليل الرقمي، اؼبرجع السابق، ص -2



632 
 

كاؼبواقع اليت قاـ بتصفحها على الشبكة، ، اإلنًتنتللمجـر مثل الكلمات اليت استخدمها اجملـر يف تصفح 
 .1ات تؤدم إىل معرفة مكاف ككقت ارتكاب اعبريبة كالطريقة اليت سبت هبايفالربط بُت ىذه السلوك

ا  ذتصوير ؿبتواىا إ كىيئة مادية كذلك عن طريق طباعة اؼبلفات أ ربويل الدليل اإللكًتكين إىلكما يتم 
 البيانات كاؼبعلومات اؼبكونة للدليل.نوع اء آخر حسب كانت صور أك نصوص أك كضعها يف أم كع

 :سادسا: تحديد مدى الترابط بين الدليل المادي والدليل اإللكتروني
 كمن مت اإللكًتكين يف شكلو اؼبادميتم فحص كل من الدليل اؼبادم اؼبضبوط كالدليل  اؼبرحلةيف ىذه 

 .2كاغبكم اللتاف تؤدياف إىل قبولو لدل جهات التحقيق قينيةالربط بينهما، فبا يكسب الدليل اؼبوثوقية كالي
 :سابعا: مرحلة تدوين النتائج وإعداد التقرير

يتضمن تقرير اػبربة النتائج اليت توصل إليها اػببَت من خبلؿ عملية البحث كهبب أف يتضمن التقرير 
إعادة أحداث  ،القياـ هباعملية الفحص اليت مت عن  فًتاضية، ملخصمواصفات مسرح اعبريبة اإلما يلي:
كمكتوب  يكوف ـبتصرا من الناحية التقنية رير متسلسبل من حيث األحداث، كأفالتق كأف يكوف القضية

كإذا تعدد اػبرباء كاختلفوا يف الرأم أك كانت ،3بأسلوب كاضح كبسيط حىت تتمكن احملكمة من فهمو بسهولة
د منهم رأيو أك ربفظاتو مع تعليل كجهة نظره، كذلك ات يف شأف النتائج اؼبشًتكة، سجل كل كاحظؽبم ربف

ة لكل كاحد منهم، كيودع التقرير كاألحراز لدل كاتب اعبهة القضائية اليت أمرت باػبربة، مياحًتاما للنزاىة العل
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم. 4(153)كيثبت ىذا اإليداع دبحضر طبقا للمادة 

اػببَت من طرؼ اػبصـو أماـ القضاء اعبزائي، فلم يتضمن قانوف اإلجراءات كفيما يتعلق دبسألة رد 
 مح ػػس دػػػمن نفس القانوف يتبُت أف اؼبشرع ق5(154اؼبادة ) نصقابل من خبلؿ ػاعبزائية ذلك، غَت أنو يف اؼب

                                         
 .440د.ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص -1
 .605ص ، اؼبرجع السابق، عائشة بن قارة،.أ -2
 .442السابق، ص طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع د. -3
بو من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" وبرر اػبرباء لدل انتهاء أعماؿ اػبربة تقريرا هبب أف يشتمل على كصف ما قاموا  153تنص اؼبادة -4

 ىا كيوقعوا على تقريرىم .من أعماؿ ك نتائجها كعلى اػبرباء أف يشهدكا بقيامهم شخصيا دبباشرة ىذه األعماؿ اليت عهد إليهم بازباذ
 فإذا اختلفوا يف الرأم أك كانت ؽبم ربفظات يف شأف النتائج اؼبشًتكة عُت كل منهم رأيو أك ربفظاتو مع تعليل كجهة نظره.

 كيودع التقرير ك األحراز أك ما تبقى منها لدل كاتب اعبهة اقضائية اليت أمرت باػبربة كيثبت ىذا اإليداع دبحضر ."
على ما يلي:" على قاضي التحقيق أف (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم 154ادة تنص اؼب- 5

، 106ك 105يستدعي من يعنيهم األمر من أطراؼ اػبصومة كوبيطهم علما دبا انتهى إليو اػبرباء من نتائج كذلك باألكضاع اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 
القياـ خبربة  كيتلقى أقواؽبم بشأهنا كوبدد ؽبم أجبل إلبداء مبلحظاهتم عنها أك تقدمي طلبات خبللو كال سيما فيما ىبص إجراء أعماؿ خربة تكميلية أك

 مضادة...".
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ػببَت إذا كانت لؤلطراؼ بإبداء مبلحظاهتم كطلباهتم بشأف اػبربة، فيمكن عندئذ للمعٍت باألمر أف يلتمس رد ا
 ىناؾ أسباب تدعو لذلك .

فيو مسائل معينة ربتاج إىل إيضاح من اػببَت،  تا يف تقرير اػبربة، أك كانصت احملكمة نقا إذا رأأما 
أثناء يسوغ ؽبم يبكن استدعاء اػبرباء عبلسة احملاكمة، كيعرضوف نتيجة أعماؽبم الفنية بعد أف وبلفوا اليمُت، ك 

 .من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 2(155طبقا لنص اؼبادة ) 1يراجعوا تقريرىمظباع أقواؽبم أف 
اؼبوضوع تقٍت  ة ؽبذه النوعية من القضايا، نظرا ألفا ضركرة حضور اػببَت بالنسب الفقو يرل غَت أفا 

قد خصوصا يف اعبانب التحليلي من التقرير الذم وبتوم على مصطلحات جديدة، لذلك من اؼبفيد جدا ع
م اعبيد لتقارير فهدكرات تكوينية للقضاة كاحملامُت من أجل تدارؾ ىذا النقص كسبكُت رجاؿ القانوف من ال

 اػبرباء التقنيُت.
 

 الخامس: القيود التي ترد على عمل الخبير التقني. الفرع
غَت مشركعة يرتبط عمل اػببَت يف ؾباؿ اعبرائم اإللكًتكنية باؼبشركعية، فليس لو أف يلجأ إىل أساليب 

 ستعانة خبربة اجملـر اؼبعلومايت؟ قاـ يثور تساؤؿ حوؿ مدل جواز اإلمن أجل إقباز اؼبهمة اؼبكلف هبا، كيف ىذا اؼب
كربل الشركات األمريكية قد دعت يف سنة   بداية إىل أفا  ينبغي اإلشارةكيف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ، 

ك أك عدـ قبولو يظل دكما للقضاء يف مدل قبوؿ ذل أفا  إالا مع اؽبكرة ذبنبا الخًتاقاهتم، إىل التعاقد 1999
 فإنو على الرغم من استعانة اػببَت دبجـر معلومايت متمدل تقبل دليل مستمد من استعانة اػببَت هبكرة، كمن 

إذ أف األمر مرجعو للخبَت مث  ،للتعرؼ على أسلوب ارتكاب اعبريبة اإللكًتكنية ال هبعل منو خبَتا يف الدعول
 أحد مساعد للخبَت، كيف ذلك سابقة للكوقبرس األمريكي من استدعاء لقاضي اؼبوضوع كما ذلك اجملـر إالا 

، فللخبَت أف يطلب مساعدة من يشاء يف ىذا اإلطار، كإف كاف ذلك يتم 3وهادتو أماماؽبكرة لئلدالء بش كبار
 .4يف الغالب بشكل سرم

                                         
 .000قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ -1
ا يلي:" يعرض اػبرباء يف اعبلسة عند طلب مثوؽبم هبا نتيجة أعماؽبم الفنية اليت باشركىا بعد من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على م 155تنص اؼبادة  -2

 قاتو ...".أف وبلفوا اليمُت، على أف يقوموا بعرض نتائج أحباثهم كمعايناهتم بذمة كشرؼ كيسوغ ؽبم  أثناء ظباع أقواؽبم أف يراجعوا تقريرىم كمرف
 .642بق، ص طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع الساد.-3
 .136حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د.-4
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يشًتط يف مادتو الرابعة  (313-95)اؼبرسـو التنفيذم رقم  جد أفا القانوف اعبزائرم، أكبالرجوع إىل 
كاؽباكر قد  يكوف اػببَت قد تعرض لعقوبة هنائية بسبب ارتكابو كقائع ـبلة باآلداب العامة أك الشرؼ، أالا 

حسب ،فبذلك يكوف ارتكب جريبة إلكًتكنية من ضمن اعبرائم اؼباسة بالشرؼ كقد صدر حبقو حكم قضائي
 ستعانة خبربتو ماداـ ال يتوفر فيو شرط حسن السَتة كالنزاىة.هبوز اإلنص اؼبادة ال 

من قانوف العقوبات اؼبصرم قد قضت بعدـ جواز إناطة مهمة اػببَت  (25)اؼبادة كباستقراء نص 
 قطعا للشخص الذم سبق كأف حكم عليو بعقوبة أشغاؿ شاقة عن جناية، كما اشًتط كبالنص الصريح أالا 

يكوف من يعُت يف كظائف اػبربة من احملكومُت عليهم سابقا سواء من احملاكم أك من ؾبالس التأديب عن أمر 
ن قانوف تنظيم اػبربة أماـ م (18)سن السمعة كىذا طبقا للمادة رؼ، كأف يكوف ؿبمود السَتة كحـبل بالش

 .1جهات القضاء اؼبصرم
 

 : التسرب.المطلب السادس
السالف  (22-36)لقد منحت التعديبلت اعبديدة لقانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبتضمنة بالقانوف رقم 

كذلك ؼبواجهة أنواع معينة من اعبرائم  ،قبل مل يكن يتمتع هبا منجديدة لقاضي التحقيق صبلحيات  الذكر
كىذه الصبلحيات تتمثل يف اعًتاض اؼبراسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط  ،نظرا ػبطورهتا كلطبيعتها اػباصة

األشخاص بإيهامهم من طرؼ الشخص اؼبتسرب مراقبة الصور ككذلك اإلذف بإجراء عملية التسرب ألجل 
عهم أك شريك ؽبم أك خاؼ ؼبتحصبلت اعبريبة، كذلك مىت كانت الوقائع احملقق فيها متعلقة جبرائم بأنو فاعل م
أك جرائم تبييض األمواؿ أك  لية للمعطيات أك اعبريبة اؼبنظمةاعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآل كأاؼبخدرات 

 .اإلرىاب أك اعبرائم اؼبتعلقة بالصرؼ، ككذا جرائم الفساد
 تعريف عملية التسرب كالضمانات القانونية ؽبذه العملية، كذلك على النحو التايل:تطرؽ إىل كسيتم ال

 
 
 

 

                                         
 .632أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص -1
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 عملية التسرب.تعريف األول:  الفرع
يعرؼ التسرب بأنو: قياـ ضابط أك عوف الشرطة القضائية ربت مسؤكلية ضابط الشرطة القضائية 

أك  ارتكاهبم جناية أك جنحة بإيهامهم أنو فاعل معهماؼبكلف بتنسيق العملية، دبراقبة األشخاص اؼبشتبو يف 
 1شريك ؽبم أك خاؼ.

إشراؾ ضابط أك عوف الشرطة القضائية يف التسرب يف اعبرائم اإللكًتكنية ب كيبكن ذبسيد عملية
ؿبادثات غرؼ الدردشة أك حلقات النقاش حوؿ دعارة األطفاؿ أك كبلـ يقـو حوؿ قياـ أحدىم باخًتاؽ 

دبظهر طبيعي كما لو كاف فاعل معهم،  سرب أظباء مستعارة كيظهرتفَتكسات، فيتخذ اؼبشبكات أك بث 
أك مباشرة اغبديث يف اؼبوضوع اعبنسي حىت  ستفادة من معرفتهم حوؿ كيفية اقتحاـ اؽباكر ؼبوقع ماكوباكؿ اإل

 .2يتمكنوا من اكتشاؼ كضبط اعبرائم اليت تتم من خبلؽبا كالدعوة للدعارة مثبل
 الثاني: ضمانات عملية التسرب. الفرع

 :3كتتمثل ىذه الضمانات فيما يلي
التحقيق كتتم العملية ربت  التسرب ال يكوف إال بإذف قضائي سواء من ككيل اعبمهورية أك قاضيإفا  -

ر ما إذا كاف األمر يستدعي اللجوء إىل التسرب حىت ال تكوف ىناؾ ذباكزات دا ىو الذم يق، أم مراقبتو
 .4من كضع حد ؽبا يف أم كقت إذا تطلبت خطورة الوضع ذلككحىت يتمكن 

ن قاضي التحقيق مكتوبا كمسببا ربت مهبب أف يكوف اإلذف القضائي الصادر عن ككيل اعبمهورية أك  -
كىوية ضابط الشرطة  طائلة البطبلف، كينبغي أف يذكر يف اإلذف اعبريبة اليت تربر اللجوء إىل ىذا اإلجراء

 .5ربت مسؤكليتو العمليةتتم  القضائية الذم
أشهر على أف ذبدد  (34بعة )التسرب اليت ال يبكن أف تتجاكز أر أف وبدد ىذا اإلذف مدة عملية  ينبغي -

العملية حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق ضمن نفس الشركط الشكلية كالزمنية، كما يبكن للقاضي 

                                         

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم. 1فقرة  12مكرر 65ىذا التعريف مأخوذ من نص اؼبادة  -1
 .602أ.عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص -2
 .010صأ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق،  -3
على ما يلي: " عندما (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم 11مكرر  65تنص اؼبادة  - 4

يق، بعد إخطار ككيل أعبله، هبوز لوكيل اعبمهورية أك لقاضي التحق 5مكرر  65تقتضي ضركرات التحرم أك التحقيق يف إحدل اعبرائم اؼبذكورة يف اؼبادة 
 اعبمهورية، أف يأذف ربت رقابتو حسب اغبالة دبباشرة عملية التسرب ضمن الشركط اؼببينة يف اؼبواد أذناه ". 

على ما يلي: (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم 1/2فقرة  15مكرر  65تنص اؼبادة  -5
 أعبله، مكتوبا كمسببا كذلك ربت طائلة البطبلف. 11مكرر  65أف يكوف اإلذف اؼبسلم تطبيقا للمادة  "هبب

 تذكر يف اإلذف اعبريبة اليت تربر اللجوء إىل ىذا اإلجراء كىوية ضابط الشرطة القضائية اليت تتم العملية ربت مسؤكليتو ...".
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كقد يكوف ذلك ضباية للضابط أك العوف  الذم رخص بإجرائها أف يأمر بوقفها حىت قبل انقضاء اؼبدة،
 .1نتهاء من عملية التسرباؼبتسرب، كما تودع الرخصة يف ملف اإلجراءات كذلك بعد اإل

يبنع إظهار اؽبوية اغبقيقية لضباط كأعواف الشرطة القضائية الذين يباشركف عملية التسرب ربت ىوية  -
الة اؼبخالفة رتب اؼبشرع اعبزائرم على ذلك كيف حمستعارة كذلك يف أم مرحلة من مراحل اإلجراءات، 

 2عقوبات جزائية.
هبوز ظباع ضابط الشرطة القضائية اليت ذبرم عملية التسرب ربت مسؤكليتو دكف سواه بوصفو شاىد عن  -

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، معٌت ذلك أنو ال هبوز ظباع 3(18مكرر  65)العملية كىذا طبقا لنص اؼبادة 
كإف كاف ىذا األمر يناقض القواعد العامة للشهادة اليت  ،العوف الذم قاـ بعملية التسرب فعلياالضابط أك 

 تقضي بضركرة حضور الشاىد شخصيا لئلدالء بشهادتو أماـ احملكمة.
الوطٍت إذا تعلق األمر جبرائم معينة من بينها  اإلقليميبتد اختصاص ضابط الشرطة القضائية إىل كامل  -

بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، كيعمل ىؤالء ربت إشراؼ النائب العاـ لدل اجمللس  اعبرائم اؼباسة
القضائي اؼبختص إقليميا، كيعلم ككيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا بذلك يف صبيع اغباالت كىذا طبقا لنص 

 .من قانوف اإلجراءات اعبزائية 4(16)اؼبادة 
 

                                         

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " ... كوبدد ىذا اإلذف مدة عملية التسرب اليت ال يبكن أف  3/4فقرة  15مكرر  65تنص اؼبادة  - 1
 ( أشهر.4تتجاكز أربعة )

 يبكن أف ذبدد العملية حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق ضمن نفس الشركط الشكلية كالزمنية...".
على ما يلي: " ال هبوز  (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  16مكرر  65اؼبادة  تنص - 2

 ت.إظهار اؽبوية اغبقيقية لضباط أك أعواف الشرطة القضائية الذين باشركا عملية التسرب ربت ىوية مستعارة يف أم مرحلة من مراحل اإلجراءا
 دج.  200.000دج إىل  50.000( سنوات كبغرامة من 5( إىل طبس )2يعاقب كل من يكشف ىوية ضابط أك أعواف الشرطة القضائية باغببس من سنتُت )

ة اغببس وبكإذا تسبب الكشف عن اؽبوية يف أعماؿ عنف أك ضرب كجرح على أحد ىؤالء األشخاص أك أزكاجهم أك أبنائهم أك أصوؽبم اؼبباشرين فتكوف العق
 دج. 500.000دج إىل  200.000( سنوات كالغرامة من 10( إىل عشر)5من طبس )

دج إىل  500.000( سنة كالغرامة من 20( سنوات إىل عشرين)10كإذا تسبب ىذا الكشف يف كفاة أحد ىؤالء األشخاص فتكوف العقوبة اغببس من عشر )
 دج ...". 1000.000

على ما يلي:" هبوز ظباع  (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22القانوف رقم )  18مكرر  65تنص اؼبادة  - 3
 ضابط الشرطة القضائية الذم ذبرم عملية التسرب ربت مسؤكليتو دكف سواه بوصفو شاىدا عن العملية."

على ما يلي:" ... غَت أنو فيما يتعلق (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222 ديسمرب 02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم 16تنص اؼبادة  - 4
األمواؿ كاإلرىاب كاعبرائم ببحث كمعاينة جرائم اؼبخدرات كاعبريبة اؼبنظمة عرب اغبدكد الوطنية كاعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كجرائم تبييض 

 اص بالصرؼ، يبتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إىل كامل اإلقليم الوطٍت.اؼبتعلقة بالتشريع اػب
 ."كيعمل ىؤالء ربت إشراؼ النائب العاـ لدل اجمللس القضائي اؼبختص إقليميا كيعلم ككيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا بذلك يف صبيع اغباالت
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اعبنائي تستوجب النزاىة كالشرعية يف اغبصوؿ على الدليل كترفض أم كإذا كانت القواعد العامة يف اإلثبات 
التسرب يسمح لرجل السلطة  أفا  دليل ناجم عن ربريض الضبطية القضائية للمتهم على ارتكاب اعبرائم، إالا 

كىذه جزائيا،  يف الظركؼ العادية، دكف أف يكوف مسؤكال بالقياـ ببعض األفعاؿ اإلهبابية اليت تشكل جريبة
أك منتوجات أك كثائق أك  قتناء أك حيازة أك نقل أك تسليم أك إعطاء مواد أك أمواؿإاألفعاؿ تتمثل فيما يلي: 

استعماؿ أك كضع ربت تصرؼ مرتكيب  ،معلومات متحصل عليها من ارتكاب اعبرائم أك مستعملة يف ارتكاهبا
، 1اإلتصاؿأك التخزين أك اإليواء أك اغبفظ أك  وين أك اؼبايل ككذلك كسائل النقلاعبرائم كسائل ذات الطابع القان

قيدا كاحدا لضابط أك عوف الشرطة  ، كاؼبشرع اعبزائرم مل يضع إالا (14مكرر  65)كىذا طبقا لنص اؼبادة 
من قانوف  2(2ؼ  12مكرر  65)مادة للالقضائية كىو أال تشكل األفعاؿ ربريضا على ارتكاب اعبرائم طبقا 

 .اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم
عبمع الدليل اإللكًتكين، كإف كاف ؽبا دكر مهم يف ربديد  العامةاإلجراءات  أفا  اؼببلحظ و منأنغَت 

لذلك كاف البد من إهباد طرؽ  أهنا ال تتبلئم مع طبيعة اعبرائم اإللكًتكنية، ، إالا كإثباهتامرتكيب ىذه اعبرائم 
ألف اإلجراءات التقليدية قد تصبح عاجزة عن إثبات ىذه النوعية من اعبرائم كال ربقق ، أخرل أكثر حداثة

التطرؽ إليها بالتفصيل  سيتم كمن أجل توضيح ىذه اإلجراءات اػباصة ،اؽبدؼ اؼبنشود من كراء صبع األدلة
 من خبلؿ ىذا اؼببحث.

 
 المبحث الثاني: اإلجراءات الخاصة لجمع الدليل اإللكتروني.

 ،مقابل اإلجراءات العامة عبمع الدليل عموما ىناؾ إجراءات أخرل خاصة جبمع الدليل اإللكًتكينيف 
التقدـ العلمي الكبَت الذم فمصطلح اإلجراءات اػباصة أم أهنا خاصة باعبريبة اإللكًتكنية،  مت استخداـكقد 

عت أف تتغلب على كل ؿباكالت ربقق يف كسائل اإلثبات اعبنائي كما نتج عنو من كسائل علمية حديثة استطا
داء أفضل للمشركع اإلجرامي، فهو كيستعُت هبا من أجل أ اؼبتهم لتضليل العدالة، فاجملـر ال يًتؾ كسيلة إالا 

لذلك فاألمر يتطلب من رجاؿ األمن كالقانوف أف يتصدكا للجريبة  ،يستعُت جبميع معطيات العلـو اغبديثة
، 3ديثة اليت توصل إليها العقل البشرم من أجل مقاكمة التيار اإلجراميبالبحث العلمي كالوسائل العلمية اغب
                                         

 .016قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ-1
على ما يلي: "... (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  2فقرة  12رر مك 65تنص اؼبادة  - 2

 كال هبوز، ربت طائلة البطبلف، أف تشكل ىذه األفعاؿ ربريضا على ارتكاب جرائم ."
 .46د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  -3
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غَت أنو ينبغي أف تكوف ىناؾ موازنة بُت الكشف عن اغبقيقة القضائية كضباية اغبياة اػباصة لؤلفراد، كذلك 
 ماداـ أف الوسائل العلمية اغبديثة أصبحت ىي األخرل تنتهك خصوصيات األفراد، لذلك فإف استخدامها

 .هبب أف يكوف كفق ضوابط معينة
اإللكًتكنية إىل ثبلثة أقساـ : إجراءات صبع البيانات ة عبمع األدلة يبكن تقسيم اإلجراءات اػباصك 

اإللكًتكنية اؼبخزنة ) اؼبطلب األكؿ (، كمراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية يف حينها )اؼبطلب الثاين(، كاعًتاض 
 طلب الثالث(.اإلتصاالت السلكية كالبلسلكية )اؼب

 
 .إجراءات جمع البيانات اإللكترونية المخزنةالمطلب األول: 

نظرا للطبيعة اػباصة للجرائم  اإللكًتكنية ، أصبحت اإلجراءات التقليدية عاجزة  ك غَت كفيلة عبمع 
، كسيتم ةالدليل اإللكًتكين، ك إمبا يتعُت اإلستعانة بأساليب ك تقنيات حديثة تتناسب مع ىذه الطبيعة اػباص

 التطرؽ ؽبذه اإلجراءات يف الفركع التالية : 
 الفرع األول: التحفظ السريع على محتوى البيانات المخزنة.

النظاـ اؼبعلومايت، عندما تكوف  البيانات اؼبخزنة يف مضموفتتمثل إجراءات التحفظ السريع على 
 ؿبددة لفًتة زمنية ىناؾ أسباب تدعو لئلعتقاد بأف ىذه البيانات تكوف معرضة لئلتبلؼ أك التعديل، كذلك

 .1ضباية غبق األفراد يف اػبصوصية
و هبب على كل دكلة طرؼ أف تتبٌت اإلجراءات التشريعية على أنا  اإلتفاقيةمن  (16)قد نصت اؼبادة ك 

ا ضركرية لتخويل سلطاهتا اؼبختصة أف تأمر بالتحفظ العاجل على البيانات هنأترل كأية إجراءات أخرل 
من  اإلنًتنتالغرض من ذلك ىو سبكُت السلطة اؼبختصة بالتحقيق يف جرائم الكمبيوتر ك  اؼبخزنة، كال شك أفا 

سواء عن طريق طلبها من مقدمي اػبدمة أك خبلؿ  ،بيانات اليت أرسلها اؼبشًتؾ أك استقبلهامعرفة مضموف ال
 القياـ بالتفتيش.

األمر الذم تصدره السلطة اؼبختصة يف الدكلة يلتـز دبقتضاه مقدمي اػبدمة باغبفاظ  كعلى ذلك فإفا 
سريتها كمنع الغَت من اغبصوؿ أك  على البيانات كضبايتها من الضياع أك التعديل أك احملو، كباغبفاظ على

ا دبدة ال قد حددهت اإلتفاقيةانات من تشريع آلخر، كإف كانت الوصوؿ إليها، كزبتلف مدة التحفظ على البي

                                         
1
-Bertrand Warusfel, Procédure pénale et technologies de l’information (de la convention sur la cyber 

criminalité – à la loi sur la sécurité quotidienne), Revue droit et défense, N°1, 2002, p 03.  
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، كىبتص بإصدار أمر التحفظ السلطة اليت اإلتفاقيةمن  (3فقرة  16)طبقا لنص اؼبادة يوما  93تتجاكز 
 .1وبددىا التشريع الداخلي لكل دكلة

 فا أل،ازباذ مثل ىذا اإلجراء لو أنبية كبَتة يف ؾباؿ التحقيق يف اعبرائم اإللكًتكنية كذبدر اإلشارة إىل أفا 
، كذلك اإللكًتكنية غالبا ما تتم إزالتها كؿبوىا فوريا تاإلتصاالالبيانات اإللكًتكنية اؼبخزنة لدل مزكد خدمات 

 .2احًتاما غبرمة اغبياة اػباصة
 حفظ السريع على البيانات المتعلقة بخط سير البيانات.الفرع الثاني: الت

أك شركات  يقصد بالتحفظ على البيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات إلزاـ مقدمي اػبدمات من أفراد
ككقتها كمقدمي اػبدمة الذين سانبوا يف نقل  تاإلتصاالمصدر  يفباغبفاظ على البيانات كاؼبعلومات اؼبخزنة 

البيانات، كيرجع السبب يف ازباذ ىذا اإلجراء يف أنو يسهم يف التعرؼ على مرتكيب اعبرائم اإللكًتكنية 
تنفيذ ىذا اإلجراء يتطلب سعة زبزين كبَتة، كغالبا ما يتم ربديد مراقبة خط سَت  أفا  كاؼبسانبُت معهم، إالا 

 طات اؼبتخصصة بالتحرم عنها كمتابعة أصحاهبا.بيانات معينة للسل
من إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية ىذا النوع من  3(فقرة د 31كقد عرافت اؼبادة األكىل )

لنظاـ قانوين ؿبدد، حيث يتم توالد ىذه اؼبعطيات البيانات بأهنا صنف من بيانات اغباسوب اليت تشكل ؿببل 
حركة اإلتصاالت لتحديد مسلك اإلتصاالت من مصدرىا إىل اعبهة اؼبقصودة،  من اغبواسيب عرب تسلسل

كىي بذلك تشمل طائفة من اؼبعطيات تتمثل يف مصدر اإلتصاؿ ككجهتو اؼبقصودة، كخط السَت ككقت أك 
 زمن اإلتصاؿ، حجم اإلتصاؿ كمدتو كنوع اػبدمة اؼبؤداة.

ف مضمو   البيانات عن التحفظ السريع علىَتإجراء التحفظ على البيانات اؼبتعلقة خبط س كىبتلف
 ة ػعلى البيانات اؼبتعلق حفظ يقتصرػػالت ، يف أفا اقيةػػػاإلتفمن (01/16) مادةػػػػيو الػػػصت علػػػػػذم نػػانات الػػػالبي

بلها كمن ساىم يف نقلها، كال يشمل ؿبتول البيانات كما حيث مصدرىا ككقتها كمرسلها كمستقمن  اإلتصاؿب
تتضمنو من معلومات، كىذا اإلجراء كسابقو وبتاج إىل تقنية عالية تساعد مقدـ اػبدمة يف القياـ بو يف كقت 

كقد  كضبط أدلتها، سريع بغية إعطاء السلطة اؼبختصة فرصة ازباذ اإلجراء البلـز لكشف مرتكب اعبريبة

                                         
 .602لسابق، صاؼبرجع امكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية،  د.رامي متويل القاضي،  -1
 .004شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص   د. -2

3
-Article 1/D du C.C.C : «données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une 

communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne 

de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la 

communication ou le type du service sous-jacent. 
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على ضركرة تبٍت الدكلة تشريعات تكفل قياـ مستخدمي  األكركبية اإلتفاقيةمن  1(17/31)ادة نصت اؼب
على ضركرة أف تتبٌت الدكؿ اإلجراءات ك  ،انات اؼبتعلقة خبط سَت البياناتاػبدمات بالتحفظ السريع على البي

 .2اليت تتضمن قياـ مقدـ اػبدمة باإلفشاء السريع لتلك البيانات للسلطة اؼبختصة
اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة  (34-39) إىل القانوف اعبزائرم رقم كبالرجوع

فقرة ىػ(  32فقد عراؼ اؼبعطيات اؼبتعلقة حبركة السَت يف مادتو ) كمكافحتها، اإلتصاؿبتكنولوجيا اإلعبلـ ك 
بأهنا : " أم معطيات متعلقة باإلتصاؿ عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها ىذه األخَتة باعتبارىا جزءا يف 

كتاريخ كحجم  حركة اإلتصاؿ، توضح مصدر اإلتصاؿ، كالوجهة اؼبرسل إليها، كالطريق الذم يسلكو، ككقت
 كمدة اإلتصاؿ كنوع اػبدمة".

لتزامات مقدمي اػبدمات"، كنصت اؼبادة إربت عنواف " لقانوفكقد خصص الفصل الرابع من ىذا ا
حبفظ اؼبعطيات  اإلنًتنت يلتـز مقدمو خدماتك ،على التزاـ حفظ اؼبعطيات اؼبتعلقة حبركة السَت 3منو (11)

 اؿ،ػػتصاؼبستعملة لئل زات الطرفيةػػػػػبالتجهية ػػػػػػات اؼبتعلقػػػػػػػة، اؼبعطيػػػػػػػح بالتعرؼ على مستعملي اػبدمػػػي تسمػالت
اػبصائص التقنية ككذا تاريخ ككقت كمدة كل اتصاؿ، اؼبعطيات اؼبتعلقة باػبدمات التكميلية اؼبطلوبة أك 

، ككذا اإلتصاؿ،ككذلك اؼبعطيات اليت تسمح بالتعرؼ على اؼبرسل إليو أك اؼبرسل إليهم ،اؼبستعملة كمقدميها
شرع اعبزائرم مدة حفظ اؼبعطيات اؼبذكورة بسنة كاحدة ابتداء من عناكين اؼبواقع اؼبطلع عليها، كما حدد اؼب

 تاريخ التسجيل.

                                         
1
-Article 17/1  du C.C.C : 

Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic en application de l’article 16, chaque Partie 

adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour: 

a. veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de 

service aient participé à la transmission de cette communication; et 

b. assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une personne désignée par cette 

autorité, d’une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permettre l’identification des 

fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise. 
بست، حبث مقدـ لندكة الواقع األمٍت، مركز حبوث الشرطة بأكاديبية الشرطة، القاىرة، مصر، سنة اد.كليد نبيو طو، اعبرائم اإللكًتكنية طبقا التفاقية بود -2

 .603نقبل عن: د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق، ص .02ص ،0266
 ( السالف الذكر على ما يلي:" مع مراعاة طبيعة كنوعية اػبدمات، يلتـز مقدمو اػبدمات حبفظ : 04-09( من القانوف رقم )11تنص اؼبادة ) - 3
 اؼبعطيات اليت تسمح بالتعرؼ على مستعملي اػبدمة. -أ

 بالتجهيزات الطرفية اؼبستعملة لئلتصاؿ .اؼبعطيات اؼبتعلقة  -ب
 اػبصائص التقنية ك كذا تاريخ ككقت كمدة كل إتصاؿ . -ج
 اؼبعطيات اؼبتعلقة باػبدمات التكميلية اؼبطلوبة أك اؼبستعملة كمقدميها . -د
 .اؼبطلع عليهااؼبعطيات اليت تسمح بالتعرؼ على اؼبرسل إليو أك اؼبرسل إليهم، اإلتصاؿ ك كذا عناكين اؼبواقع  -ق

 على مصدر اإلتصاؿ كربديد مكانو  بالنسبة لنشاطات اؽباتف يقـو اؼبتعامل حبفظ اؼبعطيات اؼبذكورة يف الفقرة "أ" من ىذه اؼبادة ككذا تلك اليت تسمح بالتعرؼ
 ."كاحدة ابتداءا من تاريخ التسجيل اؼبذكورة يف ىذه اؼبادة بسنة اؼبعطياتربدد مدة حفظ 
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كاؼبعنويُت  مسؤكلية جزائية لؤلشخاص الطبيعيُت رتب اؼبشرع اعبزائرم ناىيك عن العقوبات اإلدارية،ك 
طبس  ، حيث رتب عقوبات قد تصل إىل1يف حالة ما إذا شكلت أفعاؽبم عرقلة غبسن سَت التحريات القضائية

دج بالنسبة للشخص الطبيعي، أما الشخص اؼبعنوم فيعاقب 533.333( سنوات كغرامة قد تصل إىل 35)
 سالف الذكر.المن القانوف  (11)كفقا للقواعد اؼبقررة يف قانوف العقوبات كىذا طبقا لنص اؼبادة 

اؼبتعلقة  ؼبعطياتازبزين  ضباية حرمة اغبياة اػباصة يف إطار ضركرة نص علىأماا اؼبشرع الفرنسي فقد 
 كما قررصاالت اإللكًتكنية،  من قانوف الربيد كاإلت 2(20فقرة  L34-1)ؼبادة كذلك طبقا لنص ا باألفراد

 إال أنو يبكن، 3(20فقرة  L39-3)يف حالة عدـ مسح اؼبعطيات اؼبخزنة كذلك دبوجب اؼبادة أخرل عقوبات 
فقرة  L34-1)كىذا طبقا لنص اؼبادة  ذلك التحقيق استلـزاإلحتفاظ بتلك اؼبعطيات ؼبدة أقصاىا سنة إذا 

24)4. 

 

 

 

                                         
السالف الذكر بأنو : " ... دكف اإلخبلؿ بالعقوبات اإلدارية اؼبًتتبة على عدـ احًتاـ  20-25من القانوف رقم  66األخَتة من اؼبادة  تنص الفقرة -1

ات القضائية، التحري اإللتزامات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة، تقـو اؼبسؤكلية اعبزائية لؤلشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت عندما يؤدم ذلك إىل عرقلة حسن سَت
 دينار جزائرم. 122222دينار جزائرم إىل  12222( سنوات كبغرامة من 21( أشهر إىل طبسة )22كيعاقب الشخص الطبيعي باغببس من ستة )

 يعاقب الشخص اؼبعنوم بالغرامة كفقا للقواعد اؼبقررة يف قانوف العقوبات".
2
- Article L34-1/2 (C.P.T.E Modifié par LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 24) : II.-Les 

opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à 

des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au 

trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI. 
3
- Article L39-3/I/1° (C.P.T.E Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 19 JORF 10 juillet 2004) :I. 

- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de 

communications électroniques ou ses agents : 

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux 

communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi; 
4
- Article L34-1/3 (C.P.T.E Modifié par LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 24) :III.-Pour les 

besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à 

l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la 

prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les 

articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à 

disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la 

propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article 

L. 2321-1 du code de la défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant 

à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. 
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عليو اليت ينبغي  ىذا إىل جانب عقوبات أخرل على مزكد اػبدمات يف حالة عدـ حفظو للمعطيات
 .1(L39-3)زبزينها كذلك دبوجب اؼبادة 

الطلب  اإلتفاقيةا فيما يتعلق بالتحفظ العاجل على بيانات الكمبيوتر اؼبخزنة، فيجوز ألطراؼ ىذه أما 
من األطراؼ األخرل التحفظ العاجل على بيانات كمبيوتر يقع يف إقليم الطرؼ اآلخر، كقد بينت اؼبادة 

 جية اعبريبة، كلو حق الرفضاإلجراءات اؼبتبعة، كهبوز للطرؼ اآلخر اشًتاط ازدكا اإلتفاقيةمن نفس  2(29)
إذا ما تعلق الطلب يتعلق جبريبة سياسية أك أف تنفيذ الطلب يبس السيادة أك األمن أك النظاـ العاـ، كفيما 

كانت ما  وافقة أك إذا اؼبيتعلق بالدخوؿ على بيانات الكمبيوتر يف إقليم دكلة أخرل، فيجوز الدخوؿ عن طريق 
 تعيُت نقطة اتصاؿ لضماف توافر اؼبساعدة الفورية. متاحة علنا، كعلى الدكؿ األعضاء

قد تضمنت عدة أحكاـ  3العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات اإلتفاقية كينبغي اإلشارة إىل أفا 
إجرائية لتعزيز التعاكف بُت الدكؿ العربية يف مكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات، لتسهيل إجراءات صبع األدلة 

 .4تفاقية األكركبيةأحكامها كانت مشاهبة لئل ئم اإللكًتكنية، غَت أفا كالتحقيق يف اعبرا

 
 

 
                                         

1
- Article L39-3/I/2° (C.P.T.E Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 19 JORF 10 juillet 2004) :I. 

- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour un opérateur de 

communications électroniques ou ses agents : 

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est 

exigée par la loi. 
2- Article 29 du C.C.C : – Conservation rapide de données informatiques stockées 

1. Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la conservation 

rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre 

Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de 

la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou 

de la divulgation desdites données. 

2. Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser : 

a. l’autorité qui demande la conservation ; 

b. l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un bref exposé des faits qui s’y rattachent ; 

c. les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec l’infraction ; 

d. toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données informatiques stockées 

ou l’emplacement du système informatique ; 

e. la nécessité de la mesure de conservation ; et  

f. le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un 

moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données 

informatiques stockées. 
3
 ك ، حيث كافقا عليو ؾبلسا كزراء الداخلية21/12/2010ىػ اؼبوافق لػ  15/01/1432حررت ىذه اإلتفاقية دبدينة القاىرة يف صبهورية مصر العربية يف -

 .www.arablegalnet .orgالدكؿ العربية. أنظر يف ذلك اؼبوقع اإللكًتكين:العدؿ العرب يف اجتماعهما اؼبشًتؾ اؼبنعقد دبقر األمانة العامة عبامعة 
4
 .128د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق، ص  -
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خاصة  انصوصفاؼببلحظ من خبلؿ اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات أهنا أفردت 
، التحفظ العاجل كالكشف اعبزئي 1(23)متعلقة بإجراءات التحفظ العاجل على البيانات اؼبخزنة اؼبادة

 .2(24)ؼبعلومات تتبع اؼبستخدمُت اؼبادة 
ناىيك عن إجراءات ، 3(25)اؼبادة فقد نصت عليها يف  أكامر تسليم اؼبعلوماتأما فيما يتعلق ب

 4(26اؼبواد)التفتيش كالضبط للمعلومات اؼبخزنة أخرل تلعب دكرا يف إجراءات صبع األدلة تتمثل يف 
 .6(28)مع الفورم ؼبعلومات تتبع اؼبستخدمُت اؼبادة ، اعب5(27ك)

                                         

 السلطات لتمكُت الضركرية اإلجراءات بتبٍت طرؼ دكلة كل تلتـز–من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : "  04تنص اؼبادة  -1

 كخصوصا معلومات تقنية على خزنت كاليت اؼبستخدمُت تتبع معلومات ذلك يف دبا ،اؼبخزنة للمعلومات العاجل اغبفظ على اغبصوؿ أك األمر إصدار من اؼبختصة

 . التعديل أك  للفقداف عرضة اؼبعلومات تلك أف،اعتقاد ىناؾ كاف إذا

 ك اؼبخزنة اؼبعلومات تقنية معلومات حفظ أجل من شخص إىل أمر إصدار بواسطة( 6)      بالفقرة يتعلق فيما الضركرية اإلجراءات بتبٍت طرؼ دكلة كل تلتـز-
 من اؼبختصة السلطات سبكُت أجل من، للتجديد قابلة يوما 52 أقصاىا ؼبدة اؼبعلومات تلك سبلمة كصيانة حبفظ إلزامو أجل كمن،سيطرتو أك حبيازتو اؼبوجودة

 ...".كالتقصي البحث
تص دبعلومات تتبع الضركرية فيما ىب اإلجراءاتتلتـز كل دكلة طرؼ بتبٍت من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : " 00تنص اؼبادة  -2

 : جلأاؼبستخدمُت من 
 . تصاالتبث تلك اإل مزكدم اػبدمة يفضماف توفر اغبفظ العاجل ؼبعلومات تتبع اؼبستخدمُت بغض النظر عن اشًتاؾ كاحد أك أكثر من أ. 

كلة الطرؼ من ضماف الكشف العاجل للسلطات اؼبختصة لدل الدكلة الطرؼ أك لشخص تعينو تلك السلطات ؼبقدار كاؼ من معلومات تتبع اؼبستخدمُت لتمكُت الدب. 
 . "ربديد مزكدم اػبدمة كمسار بث االتصاالت

تلتـز كل دكلة طرؼ بتبٍت اإلجراءات الضركرية لتمكُت السلطات  كافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : "من اإلتفاقية العربية ؼب 01تنص اؼبادة  -3
 : اؼبختصة من إصدار األكامر إىل

 .كسيط زبزين معلومات أم شخص يف إقليمها لتسليم معلومات معينة يف حيازة ذلك الشخص كاؼبخزنة على تقنية معلومات أكأ. 
 .تو"أك ربت سيطر  اػبدمةخدمة يقدـ خدماتو يف إقليم الدكلة الطرؼ لتسليم معلومات اؼبشًتؾ اؼبتعلقة بتلك اػبدمات يف حوزة مزكد  أم مزكدب. 

لطاهتا تلتـز كل دكلة طرؼ يتبٍت اإلجراءات الضركرية لتمكُت س -من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : " 02تنص اؼبادة  -4
 : اؼبختصة من التفتيش أك الوصوؿ إىل

 .تقنية معلومات أك جزء منها كاؼبعلومات اؼبخزنة فيها أك اؼبخزنة عليها -أ
 ..."بيئة أك كسيط زبزين معلومات تقنية معلومات كالذم قد تكوف معلومات التقنية ـبزنة فيو أك عليو -ب

تلتـز كل دكلة طرؼ بتبٍت اإلجراءات الضركرية لتمكُت السلطات  -رائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : "من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة ج 03تنص اؼبادة  -5
 . من اؼبادة السادسة كالعشرين من ىذه االتفاقية( 6)اؼبختصة من ضبط كتأمُت معلومات تقنية اؼبعلومات اليت يتم الوصوؿ إليها حسب الفقرة 

 : ىذه اإلجراءات تشمل صبلحيات
 . ضبط كتأمُت تقنية اؼبعلومات أك جزء منها أك كسيط زبزين معلومات تقنية اؼبعلومات -أ

 . حتفاظ هباسخة معلومات تقنية اؼبعلومات كاإلعمل ن -ب
 . اغبفاظ على سبلمة معلومات تقنية اؼبعلومات اؼبخزنة -ج
 ..."الوصوؿ إليهاإزالة أك منع الوصوؿ إىل تلك اؼبعلومات يف تقنية اؼبعلومات اليت يتم  -د

تلتـز كل دكلة طرؼ بتبٍت اإلجراءات الضركرية لتمكُت السلطات  -من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي : " 04تنص اؼبادة  -6
 : اؼبختصة من

 . صبع أك تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدكلة الطرؼ -أ
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 : إصدار أمر بتقديم بيانات محددة.الفرع الثالث
يقصد بإصدار أمر بتقدمي بيانات ؿبددة زبويل السلطة اؼبختصة بإصدار أمر إىل مقدـ اػبدمة أك أم 

سواء كانت ىذه البيانات تتعلق  ،شخص يف حيازتو أك ربت سيطرتو بيانات معينة بتقدمي تلك البيانات
كينفذىا أشخاص  ن سلطة ـبتصةغَته من اإلجراءات السابقة يصدر عباحملتول أك خبط السَت، كىذا اإلجراء ك

ال يتبعوف ىذه السلطة، فهم عبارة عن أشخاص يف حيازهتم أك ربت سيطرهتم بيانات ـبزنة داخل منظومة 
األمر يصدر لصاحب اغبيازة اؼبادية للبيانات كلصاحب  دبعٌت أفا  الكمبيوتر أك يف دعامة زبزين اؼبعلومات،

 .1السيطرة كلو مل وبوزىا حيازة مادية
األكركبية على ضركرة أف تتبٌت الدكؿ تشريعات تلـز مقدـ  اإلتفاقيةمن  2(18)كقد نصت اؼبادة 

مة اػبدمة كغَته من األشخاص بتقدمي بيانات معينة تكوف يف حيازهتم أك ربت سيطرهتم كـبزنة يف منظو 
طبلع رجاؿ الضبط القضائي إ( أجاز ECPA)ػ القانوف األمريكي اؼبعركؼ بػالكمبيوتر أك دعامة التخزين، أما 

اؼبوجودة يف حوزة مزكدم اػبدمات، كيشمل اؼبعلومات الشخصية اػباصة باؼبشًتؾ مثل إظبو  على البيانات
أك يدخل معو يف  كرقم ىاتفو كعنوانو، اؼبعلومات الشخصية اػباصة باؼبتعامل مع اؼبشًتؾ أم كل ما يتصل بو
لفات، فاؼبشًتؾ ال صفقة، ككذا اؼبعلومات اؼبتعلقة دبحتول اؼبلفات كتشمل مضموف احملادثات كمضموف اؼب

 .3يتمتع باغبق يف اػبصوصية بالنسبة ؽبذه األنواع الثبلثة من اؼبعلومات
اليت  اإلتصاؿاؼبقصود بتلك البيانات بقوؽبا أهنا تتعلق بنوع خدمة  4األكركبية كقد حددت اإلتفاقية

 ولو للحصوؿ علىاشًتؾ فيها الشخص كالوسائل الفنية لتحقيقها كمدة اػبدمة كشخصية اؼبشًتؾ كرقم دخ

                                                                                                                            

 : الفٍت بأف اختصاصودمة ضمن إلزاـ مزكد اػب -ب
 .هبمع أك يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدكلة الطرؼ  -
طة تقنية يتعاكف كيساعد السلطات اؼبختصة يف صبع كتسجيل معلومات تتبع اؼبستخدمُت بشكل فورم مع االتصاالت اؼبعنية يف إقليمها كاليت تثبت بواس -

 ...".اؼبعلومات
 .604اؼبرجع السابق، صمكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية، متويل القاضي،  د.رامي -1

2
- Article 18 du C.C.C : 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner : 

a. à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en la 

possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un système informatique ou un support de 

stockage informatique; et 

b. à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les 

données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services… » 
 .062د.شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص -3

4
- Article 18/3 du C.C.C : Aux fins du présent article, l’expression « données relatives aux abonnés » désigne 

toute information, contenue sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un 

fournisseur de service et qui se rapporte aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au 

trafic ou au contenu, et permettant d’établir: 
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تلك اػبدمة كالفواتَت اليت ترسل إليو كأم معلومات تتعلق بطريقة الدفع، أك أم معلومات أخرل تتعلق بأداء 
تلك البيانات تشمل  ذاهتا بالقوؿ أفا  اإلتفاقية عنيتتفاؽ بُت ىذا اؼبشًتؾ كمزكد اػبدمة، كما اػبدمة أك باإل

شكل آخر كاليت تتواجد لدل مزكد اػبدمات كتتعلق باؼبشًتؾ يف أم معلومات زبتزف يف الكمبيوتر أك يف أم 
ال تستلـز سبق اغبصوؿ على إذف قضائي للكشف عن ىذه البيانات، كبناءا عليو هبوز  اإلتفاقيةخدماتو، ف

طبلع على تلك البيانات يف إطار قيامهم لديها سلطة اإلللدكؿ األطراؼ أف زبوؿ رجاؿ الضبط القضائي 
 .1ؿبتول البياناتك كلكنها استثنت أية معلومات متعلقة حبركة  ،ستدالالتع اإلبواجبهم يف صب

ربديد اؼبقصود  فسيتمماداـ أفا مقدمي اػبدمات ىم اغبائزين ؽبذه البيانات اليت مت التطرؽ إليها، ك 
 دبقدمي اػبدمات، كمدل التزامهم بالتعاكف مع رجاؿ الضبط القضائي، كذلك على النحو التايل:

 
 األول: تعريف مقدمي الخدمات. البند

اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة  (34-39)عراؼ القانوف اعبزائرم رقم 
بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها مقدمو اػبدمات بأهنم : "أم كياف عاـ أك خاص يقدـ ؼبستعملي 

ية ك/أك نظاـ لئلتصاالت، كأم كياف آخر يقـو دبعاعبة خدماتو، القدرة على اإلتصاؿ بواسطة منظومة معلومات
 .2أك زبزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة اإلتصاؿ اؼبذكورة أك ؼبستعمليها"

بأنو كل من يقـو  3( فقرة )ج(1كقد عرفتو إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية يف اؼبادة )
خبدمات اإليصاؿ أك خدمات معاعبة البيانات أك خدمات زبزين البيانات، كقد يكوف جهة عامة أك جهة 

مزكد  كما أف  خدمُت الذين يشكلوف ؾبموعة مغلقة،خاصة، كقد يقدـ خدماتو للجمهور أك جملموعة من اؼبست

                                                                                                                            

a. le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de 

service ; 

b. l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro 

d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un 

arrangement de service ; 

c. toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible 

sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de service. 
 .603. نقبل عن : د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق، ص 04كليد نبيو طو، اؼبرجع السابق، ص  د.-1
 السالف الذكر . 04-09فقرة د من القانوف رقم  02طبقا لنص اؼبادة  - 2

3
- Article 1/C du C.C.C : «fournisseur de service» désigne : 

i. toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au 

moyen d’un système informatique ; 

ii. toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses 

utilisateurs … ». 
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، كما يقسموف إىل 1إلتصاالت اإللكًتكنيةاػبدمات ىو من يقدـ خدمتو إىل اعبمهور بوجو عاـ يف ؾباؿ ا
 .2أربعة فئات: موردم اؼبعلومات، متعهدم اإليواء، موردم الدخوؿ ك القائم بالعمليات

كقد يعراؼ مزكدك خدمات اإلنًتنت بأهنم أكلئك األشخاص الذم ينحصر دكرىم يف سبكُت اؼبستخدـ 
ريد، كما يسرم على اؼبعلومات يف عملية كسطاء للشبكة من الدخوؿ إليها كالتجوؿ فيها كاإلطبلع على ما ي

اإلنًتنت يسرم كذلك على التجارة عرب الشبكة، كذلك ألفا التجارة اإللكًتكنية ىي األخرل تعتمد على نظاـ 
 . 3معلومايت عرب اإلنًتنت، كىذا النظاـ يشارؾ يف إعداده كتشغيلو كتنفيذه أشخاص كثَتكف

 5(14)، كقد حددت اؼبادة 4(257-98دار مرسـو تنفيذم رقم )كيف ىذا اإلطار متا يف اعبزائر إص
-32من ىذا اؼبرسـو إلتزامات مقدـ خدمات اإلنًتنت خبلؿ فبارسة نشاطاتو، كما أفا اؼبرسـو التنفيذم رقم )

نصا على عدة إلتزامات أخرل زبص مقدمي اػبدمات، كمن بُت ىذه اإللتزامات أف يضمن مقدمو  6(141
خدمات ػػكللمتعاملُت كؼبقدمي ال اػبدمات عدـ التميز يف ؾباؿ ربديد تعريفة اػبدمات اؼبقدمة للجمهور

 رضونو يف ػػهور كيعػػػػللجم دمةقػػخدمات اؼبػػات الػػػػػػػػصل لتعريفػػػػزموف بنشر بياف مفػػػا يلتػػػكم،7اآلخرين
 

                                         

 .025شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
2 -Régie Buchillet, La responsabilité des prestataires techniques de l’internet, mémoire DEA droit de 

l’économie, faculté de droit et de  sciences politiques, Université de Bourgogne, France, 2002, p 19. 
 .32، ص0222د. عبد الفتاح بيومي حجازم، ضباية اؼبستهلك عرب شبكة اإلنًتنت دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة  -3
، يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات 6554غشت سنة  01ؿ ىػ اؼبوافق 6065صبادل األكىل عاـ  24( مؤرخ يف 013-54مرسـو تنفيذم رقم ) -4

 اإلنًتنت كاستغبلؽبا.
 من اؼبرسـو السالف الذكر على ما يلي: "يلتـز مقدـ خدمات اإلنًتنت خبلؿ فبارسة نشاطاتو دبا يلي: 60تنص اؼبادة  -5

  ذلك باستعماؿ أقبح الوسائل التقنية.أ. تسهيل النفاذ إىل خدمات اإلنًتنت، حسب اإلمكانيات اؼبتوفرة إىل كل الراغبُت يف
 ب. احملافظة على سرية كل اؼبعلومات اؼبتعلقة حبياة مشًتكيو اػباصة كعدـ اإلدالء هبا إال يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف القانوف.

 ذلك.ج. إعطاء مشًتكيو معلومات كاضحة كدقيقة حوؿ موضوع النفاذ إىل خدمات اإلنًتنت كمساعدهتم كلما طلبوا 
 د. عرض أم مشركع خاص باستعماؿ منظومات الًتميز على اللجنة.

 ذباه اؼبستعملُت أك اذباه مقدمي خدمات اإلنًتنت اآلخرين. ق. إحًتاـ قواعد حسن السَتة باإلمتناع خاصة عن استعماؿ أية طريقة مشركعة سواءا
 أكيها طبقا لؤلحكاـ التشريعية اؼبعموؿ هبا.ك. ربمل مسؤكلية ؿبتول الصفحات كموزعات اؼبعطيات اليت يستخرجها كي

 ز. إعبلـ مشًتكيو باؼبسؤكلية اؼبًتتبة عليهم فيما يتعلق دبحتول الصفحات اليت يستخرجوهنا كفقا لؤلحكاـ التشريعية اؼبعموؿ هبا.
لنفاذ إىل اؼبوزعات اليت ربتوم معلومات تتعارض مع النظاـ اذ كل اإلجراءات البلزمة لتأمُت حراسة دائمة ؼبضموف اؼبوزعات اؼبفتوحة ؼبشًتكيو، قصد منع اح. إزب

 العاـ أك األخبلؽ".
، وبدد القواعد اليت يطبقها متعاملو الشبكات العمومية 0220أبريل سنة  62اؼبوافق لػ  6004صفر عاـ  24( مؤرخ يف 606-20مرسـو تنفيذم رقم ) -6

 .04قدمة للجمهور، ج ر رقم اػبدمات اؼبللمواصبلت السلكية كالبلسلكية من أجل ربديد تعريفة 
 ( من اؼبرسـو السالف الذكر.24/26اؼبادة ) -7
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مكاتبهم اؼبفتوحة للجمهور كعلى مواقعهم على اإلنًتنت، كما يسلموف لكل شخص بياف التعريفات اؼبطبقة 
 .1فيما ىبص اػبدمات اؼبقدمة لو أك اؼبقًتحة عليو إذا طلب ذلك

 
 البند الثاني: إلتزام مزودي الخدمات بالتعاون مع رجال الضبط القضائي.

نصت بعض التشريعات صراحة على إلزاـ مقدمي اػبدمات باغبفاظ على بيانات مستعملي شبكتهم 
كليس  ستخدمُتاؼبمع إلزامهم بالتعاكف مع رجاؿ الضبط القضائي يف حدكد معينة تتمثل يف معرفة ىوية 

 الكشف عن ؿبتول اتصاالهتم، مثل القانوف اإلقبليزم كالقانوف اإلسباين.
حق مزكدم اػبدمات الذين يقدموف خدماهتم إىل اعبمهور أف يقوموا بإفشاء ما  كبالتايل ليس من

لديهم من معلومات إىل الغَت، كاألمر على خبلؼ ذلك بالنسبة للتعاكف مع رجاؿ الضبط القضائي، فقانوف 
اػبدمات  ضباية اغبياة اػباصة يف ؾباؿ اإلتصاالت اإللكًتكنية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يعطي ؼبزكدم

اغبق يف الكشف عما حبوزهتم من معلومات طواعية كاختيارا كذلك للجهات العامة يف بعض اغباالت، فإذا 
 .2قاموا بذلك فإفا رجاؿ الضبط القضائي ليسوا حباجة إىل اللجوء إىل األمر بتقدمي اؼبعلومات أك إذف التفتيش

اية اغبياة اػباصة لؤلفراد ك بناءا على ذلك أما بالنسبة للدكؿ األكركبية فقد أدركت مبكرا ضركرة ضب
قامت بإنشاء مركز ؼبكافحة اعبرائم اإللكًتكنية، ك ذلك بعد اإلحصائيات اليت قامت هبا ك اليت أفضت إىل 

 .3تزايد يف حجم ىذه اعبرائم 
خر لو دكر يف اغبد من ىذه اعبرائم اليت أصبحت تنتهك فكاف ىو اآلاجمللس األكركيب  أما

األفراد ك ضركرة ترتيب مسؤكلية على عاتق مزكدم اػبدمات، ألف ىؤالء من يبتلكوف اؼبعلومات خصوصيات 
، فبل شك أف اؼبسؤكلية تعد ؿبور أم نظاـ قانوين، فهي القادرة على تفعيلو حىت يصبح التزاما 4اؼبتعلقة باألفراد

 .5التزاما قانونيا، كقباحو مرىوف دبدل اإلستجابة ألصداء ذلك التطور
 

                                         

 ( من اؼبرسـو السالف الذكر.24/20اؼبادة ) -1
 .064شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د.-2

3
- Julien, l’Europe s’arme contre la cybercriminalité, le 30/07/2014, disponible à l’adresse suivante : 

www.numerama.com. Et voir : Nicolas Aguila, l’Europe durcit des sanctions contre la cybercriminalité, le 

05/07/2013, disponible à l’adresse suivante : www.tomsguide.fr. 
4 - Alexandra Greenwood, Le statut de l’hébergeur et le web, mémoire master  ,droit de l’internet, université 

Paris, France, 2009, P 45. 
 .044، ص0222، سنة 6ديثة )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، طظبَت حامد عبد العزيز اعبماؿ، التعاقد عرب تقنيات اإلتصاؿ اغب د.-5

http://www.numerama.com/
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( اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم 34-39قانوف رقم )الشرع اعبزائرم من خبلؿ أماا اؼب
مقدمي اػبدمات  التزاماتعلى  1(13)اؼبادة  يف اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها نص

إذ يتعُت على مقدمي اػبدمات تقدمي اؼبساعدة للسلطات اؼبكلفة بالتحريات  ،اؼبتمثلة يف مساعدة السلطات
 .القضائية عبمع كتسجيل اؼبعطيات اؼبتعلقة دبحتول اإلتصاالت يف حينها

اؼبادة على أناو يتعُت عليهم أيضا كضع اؼبعطيات اليت هبب عليهم حفظها كفقا  ىذه تضيف كما
من القانوف اؼبذكور ربت تصرؼ السلطات، كقد سبق كأشرنا ؽبذه اؼبعطيات اؼبنصوص عليها يف  (11)للمادة 
 من نفس القانوف. (11)اؼبادة 

هبوية  اصةاؼبعطيات اػبب اؼبتعلق التحفظنص على أفا اؼبشرع اعبزائرم  كمن خبلؿ ىذا القانوف يبلحظ
كيًتتب على ، اؼبعطيات اؼبتعلقة دبحتول اإلتصاالت كأيضااؼبرسل إليو ككذا اؼبواقع ككافة مستعملي اػبدمة، 

الضبط بالتعاكف مع رجاؿ العكس ىم ملزمُت  على ، بلاػبدمات ال يتمتعوف بسر اؼبهنة ذلك أفا مزكدك
كيف اؼبقابل يتعُت عليهم  ،،كذلك من أجل اؼبسانبة الفعالة يف الكشف عن اعبريبة كالوصوؿ إىل اغبقيقةالقضائي

 كذلك ربت طائلة ،العمليات اليت ينجزكهنا بطلب من احملققُت ككذا اؼبعلومات اؼبتصلة هباكتماف سرية 
سالف المن القانوف  (13)لعقوبات اؼبقررة إلفشاء أسرار التحرم كالتحقيق طبقا للفقرة األخَتة من نص اؼبادة ا

 الذكر.
من ذات  2(12)ؼبادة يها اؼبشرع يف الناىيك عن ىذه اإللتزامات، ىناؾ إلتزامات خاصة نص ع

طبلع عليها جملرد العلم بطريقة مباشرة أك م لسحب احملتويات اليت يتيحوف اإلالقانوف تتمثل يف التدخل الفور 
غَت مباشرة دبخالفتهم للقوانُت أك على األقل جعل الدخوؿ إليها غَت فبكن، كما ألزمهم القانوف بوضع 

                                         

( السالف الذكر على ما يلي:" يف إطار تطبيق أحكاـ ىذا القانوف، يتعُت على مقدمي اػبدمات تقدمي 04-09( من القانوف رقم )10تنص اؼبادة ) -1
تسجيل اؼبعطيات اؼبتعلقة دبحتول اإلتصاالت يف حينها، كبوضع اؼبعطيات اليت يتعُت عليهم حفظها اؼبساعدة للسلطات اؼبكلفة بالتحريات القضائية عبمع ك 

 أدناه ، ربت تصرؼ السلطات اؼبذكورة . 11كفقا للمادة 
ات اؼبقررة إلفشاء كيتعُت على مقدمي اػبدمات كتماف سرية العمليات اليت ينجزكهنا بطلب من احملققُت، ككذا اؼبعلومات اؼبتصلة هبا كذلك ربت طائلة العقوب

 أسرار التحرم ك التحقيق." 
أعبله ، يتعُت على  11ات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ( السالف الذكر على ما يلي:" زيادة على اإللتزام04-09( من القانوف رقم )12تنص اؼبادة ) - 2

 مقدمي خدمات اإلنًتنت ما يأيت: 
أك جعل الدخوؿ إليها  ،التدخل الفورم لسحب احملتويات اليت يتيحوف اإلطبلع عليها دبجرد العلم بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة دبخالفتها للقوانُت كزبزينها -أ

 غَت فبكن.
كإخبار اؼبشًتكُت لديهم  ،تسمح حبصر إمكانية الدخوؿ إىل اؼبوزعات اليت ربوم معلومات ـبالفة للنظاـ العاـ أك اآلداب العامة كضع ترتيبات تقنية -ب

 بوجودىا."
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اؼبوزعات اليت ربوم معلومات ـبالفة للنظاـ العاـ أك اآلداب  ترتيبات تقنية تسمح حبصر إمكانية الدخوؿ إىل
 العامة، كإخبار اؼبشًتكُت لديها بوجودىا.

 
 ي لبيانات خط سير البيانات.ل: التجميع في الوقت الفعالفرع الرابع
على التجميع يف الوقت الفعلي ػبط سَت البيانات، كذلك بأف تتبٌت  اإلتفاقيةمن  1(23)نصت اؼبادة 

الدكؿ األطراؼ تشريعات زبوؿ سلطة معينة القياـ جبمع أك تسجيل عن طريق كسائل معينة موجودة على 
أرضها البيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات يف الوقت الصحيح، أك إلزاـ مقدـ اػبدمة يف حدكد قدرتو الفنية 

 كتسجيل البيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات يف الوقت الصحيح. جبمع
ىذا اإلجراء اػباص بالتجميع يف الوقت الفعلي للبيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات الذم قد  كيهدؼ

أك ينفذه مقدمو اػبدمة بناءا على أكامر صادرة إليهم من السلطة اؼبختصة  ،تقـو بو السلطة اؼبختصة يف الدكلة
 ذا اإلجراء إىل تسهيل مهمة اعبهات القائمة جبمع األدلة.هب

كىبتلف إجراء التجميع يف الوقت الفعلي للبيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات عن إجراء التحفظ 
البيانات يف  أفا ب اإلتفاقيةمن  (16)الذم نصت عليو اؼبادة ،ك السريع على البيانات اؼبتعلقة خبط سَت البيانات

ينما يف دة لدل مقدـ اػبدمة أم ـبزنة بالنظاـ اؼبعلومايت للكمبيوتر أك يف دعامة التخزين، بو موج حالة التحفظ
قت مباشرة ك فالبيانات ليست ـبزنة، كهتدؼ ىذه اإلجراءات إىل صبعها أك زبزينها  حالة التجميع أك التسجيل

فهو وبتاج إىل كسائل تقنية حديثة  بالوقت الفعلي أك الصحيح، كؽبذا اإلتفاقية، كىذا ما عربت عنو اإلتصاؿ
القياـ  اإلتفاقيةقد ال تتوافر لدل السلطة اؼبختصة أك قد ال يكوف دبقدكرىا القياـ بو، كعلى ىذا أسندت 

أك تنفذه من خبلؿ مقدـ اػبدمة أك  للسلطة اؼبختصة يف الدكؿ لتقـو بو بنفسها التسجيلبإجراء التجميع أك 
 .2دبساعدتو

 

                                         
1
- Article 20 du C.C.C : 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour habiliter ses autorités compétentes à : 

a. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; 

b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à : 

i. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou 

ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps 

réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire 

au moyen d’un système informatique… 
 .646اؼبرجع السابق، ص مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية، د.رامي متويل القاضي، -2
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 .في حينها اإللكترونية تاإلتصاال: مراقبة المطلب الثاني
تسمت حضارة ىذا العصر بقفزات تكنولوجية مذىلة يف شىت اجملاالت بصفة عامة كيف ؾباؿ إ
ىبرج عن نطاؽ تكنولوجيا  اإلتصاؿبصفة خاصة، إذ مل يعد ىناؾ أم شكل من أشكاؿ  تاإلتصاال

تصاؿ، على ذلك، إذ قدمت كسائل فريدة لئلأفضل مثاؿ  اإلنًتنتاؼبعلومات اإللكًتكنية كلعل شبكة 
فاستطاع الشخص أف ىباطب مراسلو كيراه يف ذات الوقت عن طريق استخداـ ملحقات الصوت كالصورة 

 .1اػباصة جبهاز الكمبيوتر
كلكن كما ىو شأف كل تقدـ علمي، أدل التطور التكنولوجي إىل إفراز أجهزة للمراقبة ذات تقنية 

تلتقط أحاديث الشخص دكف أف يشعر، كمل تقتصر ىذه األجهزة على احملادثات  عالية كإمكانات خارقة
، فبا أفقد اإلنساف اإلنًتنتالشخصية السلكية كالبلسلكية، بل امتدت إىل التقاط األحاديث اليت يتم بطريق 

عرب أجهزة الكمبيوتر  اإلتصاؿ حريتو كخصوصيتو، كىدد على كبو خطَت كرامتو كإنسانيتو، حيث أفا 
 مةخدتقدـ بأف يتصل بالرقم اػباص بإحدل الشبكات اليت  اإلتصاؿيلـز ؾبرل  اإلنًتنتباستخداـ شبكة 

 .كاؼبعلومات فبا يسمح بالتنصت عليها اإلتصاؿ، كيف ىذه اغبالة سبر احملادثة عرب شبكة اإلنًتنت
 ،ائي عرب الستااليتالفض اإلنًتنتكىي  اإلتصاؿغَت أنو ظهر يف اآلكنة األخَتة تقنية جديدة يف علم 

اؼبباشر باألقمار الصناعية كسبرير مكاؼبات دكلية من خبلؽبا دكف اؼبركر على  اإلتصاؿكتسمح ىذه التقنية ب
عرب شبكة األقمار الصناعية سيلغي  اإلنًتنتتلقي خدمة  كاؼبعلومات، كىذا أمر خطَت ألفا  اإلتصاؿشبكة 

 ،كعلى اؼبكاؼبات كالرسائل اؼبتبادلة بواسطة شبكة اؼبعلومات اإلنًتنتدكر األجهزة األمنية يف السيطرة على 
 الفضائي عرب الستااليت ال ىبضع ألم رقابة. اإلنًتنت باعتبار أفا 

كقد تتعارض خصوصية  ،ةحق اإلنساف يف اػبصوصية ليس حق مطلق بل مقيد باؼبصلحة العام أفا  إالا 
فبا يستلـز كجود توازف كثيق بُت  ،ريبة كمعاقبة اعبناةاإلنساف مع مصلحة اجملتمع يف كشف اغبقيقة يف شأف اعب

اغبق يف اػبصوصية كحق اجملتمع يف العقاب، كإدراؾ ىذا التوازف من أصعب اؼبشاكل اليت تواجهها النظم 
اإلجرائية اؼبعاصرة، إذ يتطلب التوفيق بُت اعتبارات تبدك متعارضة، فبينما تتطلب مصلحة اجملتمع إنزاؿ العقاب 

 افة اجملرمُت دبا يستوجب أف تكوف قواعد اإلجراءات اعبزائية صارمة لن يفلت على ك
 

                                         
 .23األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص نقبل عن: د. ياسر.1د.مدحت عبد اغبليم رمضاف، جرائم اإلعتداء على األشخاص كاإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص -1
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، فإف متطلبات عتماد على اإلجراءات اعبزائية اءة ترفض اإلضباية اغبق يف اػبصوصية عمبل بقرينة الرب  منها ؾبـر
 الصارمة على كبو ينبغي فيو أف تكوف قواعد اإلجراءات اعبزائية سياجا للحرية الشخصية.

التوازف بُت حق اجملتمع يف كشف اغبقيقة يف شأف اعبريبة كبُت اغبق يف اػبصوصية يتحقق  أفا  إالا 
كدبقتضى قانوف يعمل جاىدا على إقامة ىذا التوازف من خبلؿ ربديده شرعية اؼبراقبة بصورة استثنائية،  بتقرير

لضمانات عديدة ربوؿ دكف التعسف يف  هاكعلى كبو كاضح اغباالت اليت هبوز فيها اؼبراقبة مع إخضاع
كعلى ىذا  ،1استعماؽبا، فضبل عن ربديد جزاءات يف حالة ـبالفة القواعد القانونية اؼبنظمة للمراقبة اإللكًتكنية

اؼبصطلح يف حد ذاتو أثار العديد من  االلكًتكنية باعتبار أفا  تاإلتصاالتطرؽ أكال ؼبفهـو مراقبة األساس سأ
اآلثار اؼبًتتبة على تطرؽ بعد ذلك إىل مث يتم ال ،ل ضمانات مشركعيتهايفصكسيتم ت ية،اؼبشكبلت القانون

 كذلك على النحو التايل:،مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية

 
 اإللكترونية. تاإلتصاالمراقبة  الفرع األول: مفهوم

الفقهاء كالباحثُت مل يتفقوا بعد على تسمية ؿبددة لو، ففي  نظرا غبداثة اإلجراء ؿبل الدراسة، فإفا 
ا يف القانوف اؼبصرم ما ًتكين، أالسمع اإللك اسًتاؽالقانوف اؼبقارف قد يستخدـ مصطلح اؼبراقبة اإللكًتكنية أك 

ؽ إىل إطبل 3ذباه ذىب رأم، كيف ذات اإلإىل تسمية ىذا اإلجراء دبراقبة احملادثات كتسجيلها 2فقد ذىب رأم
كلمة احملادثات   ىذه التسميات غَت جامعة ألفا  مصطلح التنصت على احملادثات اػباصة كتسجيلها، غَت أفا 

التسمية قاصرة على مثل ىذا اغبديث دكف  تعٍت يف اللغة تبادؿ اغبديث بُت شخصُت أك أكثر فبا يشعر أفا 
 غَته من اغبديث الفردم الذم ينطق بو صاحبو ليسجلو بنفسو.

استخداـ مصطلح كما مت لكًتكنية،الرقابة اإلك  دـ بعض الفقو تسمية اإلجراء بالتنصتكقد استخ
قد اذبو اؼبشرع ك ؿبل اإلجراء، حىذه التسمية بشقيها ؿبل نظر ألهنا مل توضك  لكًتكين،التسجيل اإلك  التنصت

 اعبزائية تسمية اإلجراء "دبراقبة احملادثات السلكية تمن قانوف اإلجراءا (022ك51)اؼبصرم يف اؼبادتُت 
تعبَتا  ب على ىذه التسمية أهنا ال تعدا يعاقد ك  إجراء تسجيبلت ألحاديث يف مكاف خاص"،ك  البلسلكيةك 

األحاديث ؿبل اغبماية ىي األحاديث اليت  جوىر اإلجراء ؿبل البحث، فهي توىم بأفا ك  صادقا عن مضموف

                                         
 .00، ص0225، سنة 6د.ياسر األمَت فاركؽ، مراقبة األحاديث اػباصة يف اإلجراءات اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ط -1
 .024، ص6555ىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة د.عوض ؿبمد عوض، اؼببادئ العامة يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، القا -2
نقبل عن .466، ص6550األدلة اؼبتحصلة بطرؽ غَت مشركعة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة  د.أضبد عوض ببلؿ، قاعدة استبعاد -3

 .02: د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص 
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ؿبل  يف حُت أفا  ،باػبصوصية اتسمتإف ك  يف مكاف عاـ لاألحاديث اليت ذبر  يف مكاف خاص دكف لذبر 
 ألفا ، سواء كاف عاما أك خاصا اغبماية ىي األحاديث اػباصة مطلقا بغض النظر عن اؼبكاف الذم تدكر فيو

 ال حرمة اؼبكاف. موضوع اغبماية ىو حرمة اغبديث
دبوضوع احملادثة إلضفاء صفة اػبصوصية على د غَت أفا ىذا الكبلـ ينطبق على اإلذباه الذم يعت
ال عبلقة لو باغبياة اػباصة لو تناكؿ موضوعا عاما  اغبديث، فيكوف اغبديث خاصا إذا جرل يف مكاف خاص

إف كاف البعض ك  ،1أسرارهك  لو تناكؿ أخص شؤكف قائلوك  جرل يف مكاف عاـيعترب اغبديث عاما إذا ك  ،لقائلو
فمعيار  ،اإلنًتنتكاؽباتف أك اؽباتف احملموؿ أك يف   اإلتصاؿذا مت عرب كسائل اغبديث يكوف خاصا إ يرل أفا 

 .الوسائل ىذهاػبصوصية ىو جرياف احملادثة عرب كسيلة من 
ىل إ إضافة(Chat)اؼبعركفة بنظاـ التشات ك  دثات الفوريةااحمل على العكس من ذلك يرل البعض أفا ك  

شخص يف الوقت ذاتو، ال تنطبق عليها اغبماية  ديث مع أكثر مناحملادثات اؼبعركفة بالدردشة أين يبكن اغب
 ال تعترب مكانا خاصا اإلنًتنتشبكة  ، ألفا ات الشفوية اليت تتم يف مكاف خاصاعبنائية اليت تتمتع هبا احملادث

يعتد ، غَت أفا ىذا الكبلـ ينطبق على اإلذباه الذم 2من مت هبوز مراقبة ىذه األحاديث دكف أم قيد أك شرطك 
 بطبيعة اؼبكاف.

اإللكًتكنية  تاإلتصاالعمليات مراقبة  علىإستعمل عبارة "لئلعًتاض" للداللة اؼبشرع األمريكي ف
األمر ك ،اإلجراءات اعبنائية األمريكيك  من قانوف اعبرائم(4/ؼ2510)اإلجراء دبقتضى اؼبادة  ؽبذاتعريفو لدل 

بية ؼبكافحة اعبرائم ك األكر  اإلتفاقية يفالعبارة نفسها  نفسو ينطبق أيضا على اجمللس األكركيب الذم يستخدـ
 من نفس اإلتفاقية، كما أهنا مل تعراؼ اؼبقصود باؼبعطيات اؼبتعلقة باحملتول. 3(21)اإللكًتكنية طبقا للمادة 

 
 

                                         
ج بينهما، كمن مت فوفقا ؽبذا الرأم فإفا اغبديث الذم يدكر ارين كإنباؿ اآلخر كإمبا هبب اؼبز تماد على أحد اؼبعيأعلن جانب من الفقو أنو من اػبطأ اإلع -1

دكف باألماكن اػباصة مىت كاف بصوت غَت مسموع يعد حديثا خاصا بغض النظر عما إذا كاف صاحب اغبديث ىو مالك أك حائز أك ؾبرد زائر للمكاف ك 
فاؼبكاف اػباص كالبفاض الصوت قرينة قاطعة على كوف اغبديث خاصا، بينما إذا مت يف مكاف خاص بصوت مرتفع فإفا ذلك يعد  البحث عن مضموف اغبديث

يكوف إرتفاع الصوت نتيجة الستفزاز معُت، أما بالنسبة للحديث الذم يدكر باألماكن العامة فإذا مت  قرينة على تعلقو حبديث عاـ ما مل يثبت العكس كأف
ع نخفض غَت مسموع كعلى انفراد ؼبن يتواجد باؼبكاف، فإنو يعد حديثا خاصا ما مل يثبت العكس. أنظر يف ذلك: د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجبصوت م

 .142السابق، ص
 .620عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص .أ -2

3
- Article 21 du C.C.C : Interception de données relatives au contenu. 
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فاستعماؿ ىذه التسمية ال ىبلو من اػبطأ، سواء من الناحية اللغوية أك العملية، فمن الناحية اللغوية 
 تأيت ىذه العبارة دبعٌت )صار عارضا لو أم منعو(، كىذا يعٍت من الناحية العملية ينبغي أف يتم اعًتاض احملادثة

بالتنصت، مبا تقـو فقط إك  اؼبراقب اإلتصاؿجهة ك ك  ؿبتولظمة اؼبراقبة ال تؤثر يف أن قطع الطريق عنها، غَت أفا ك 
 .1مع اآللية اؼبقدمة للمراقبةتفاقا لذلك استعماؿ عبارة "اإللتقاط" يكوف أكثر إ

يل كاحد، أك بُت نظامُت آكيعرؼ اإلعًتاض بأنو معرفة ؿبتول إتصاؿ قد يتم داخل نظاـ حاسب 
ـبتلفُت، أك بُت عدة أنظمة ترتبط فيما بينها من خبلؿ شبكة إتصاالت، كذلك بالتقاط اؼبعلومات اليت 

 يتضمنها ىذا اإلتصاؿ.
كتعد الوسيلة األساسية العًتاض نظاـ اغباسب اآليل، ىي استخداـ اؼبوجات الكهربائية الصادرة عن 
اغباسب اآليل، كيعرؼ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية باسم إلتقاط اؼبوجات الكهربائية، كىو صبع معلومات 

عرض يتم توصيلها جبهاز اغباسب اآليل داخل مبٌت، كذلك باستعماؿ شاشة يتم إرساؽبا من خبلؿ نظاـ 
، كاليت تتحوؿ تسجيل خارج اؼببٌت، كتقـو ىذه الشاشة بالتقاط اؼبوجات الكهربائية اليت ربيط باغباسب اآليل

 .2من ناحية أخرلإىل معلومات مقركءة على الشاشة من ناحية، كما يتم تسجيلها 
ؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ اؼبتعلق بالوقاية من اعبرائم ا(09/04)م رقم ر ا القانوف اعبزائأما 

استقباؿ عبلمات أك إشارات أك  ك  اإللكًتكنية بأهنا أم تراسل أك إرساؿ تاإلتصاالؼ قد عرا كمكافحتها، ف
من  (20)أصوات أك معلومات ـبتلفة بواسطة أم كسيلة إلكًتكنية طبقا لنص اؼبادة الثانية ك  كتابات أك صور

، كما ىو الشأف بالنسبة للمشرع القانوف خاليا من تعريف مصطلح اؼبراقبةقد جاء ىذا ك  نفس القانوف،
 .3(L32/1°)الفرنسي من خبلؿ نص اؼبادة 

 انتهك سرية األحاديث اػباصة، تأمر هبيك  باشر خلسةإجراء ربقيق ي ابأهن 4بعض الفقو  اكما يعرفه
َت مادم عبريبة ربقق كقوعها، كيتضمن السلطات القضائية يف الشكل احملدد قانونا هبدؼ اغبصوؿ على دليل غ

طريق أجهزة ـبصصة ؽبذا عن  من ناحية أخرل حفظو على األشرطةك  من ناحية اسًتاؽ السمع إىل اغبديث،
 الغرض.

                                         

 .640أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق،ص  -1
 .014أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السابق، ص  د. -2

3
- Article L32/1°(C.P.T.E Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 1, Modifié par 

Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 2) : Communications électroniques. 
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de 

signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. 
 .612د.ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  -4
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كىذا ما أكد عليو  اإللكًتكنية حاؿ إجرائها، تاإلتصاالعلى  اؼبراقبة اإللكًتكنية ال ترد إالا  غَت أفا  
 اؼبتعلق بتكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ (20-25)من القانوف رقم  1(24)اؼبشرع اعبزائرم دبوجب اؼبادة

جل التعامل مع الطبيعة اغبركية ؽبذه البيانات اليت ال أاستثنائي مقرر من ك أهنا إجراء خطَت كمكافحتها، ذلك 
 اإللكًتكنية اؼبخزنة يبكن تفتيشها تاإلتصاالجراء، خببلؼ من خبلؿ ىذا اإل ال ضبطها إالا ك  يبكن تفتيشها

ضبطها مباشرة إذا كانت ـبزنة يف الكمبيوتر اػباص باؼبستخدـ أك التحفظ اؼبستعجل إذا كانت ـبزنة يف ك 
 ف اغباجة إىل مراقبتها إلكًتكنيا.اؼبعلومايت لدل مزكد اػبدمات من دك اػبادـ 

من خبلؿ التوصية اليت طالب فيها بضركرة إقامة التمييز بُت األكركيب  ليو اجمللسكىذا ما أكد ع 
اؼبراقبة  للقوؿ أفا  ىذا يدعوك  ضبط البيانات اإللكًتكنية الساكنة،ك  تفتيشك  مراقبة البيانات اإللكًتكنية اؼبتحركة

 اإللكًتكنية الساكنة، إالا اإللكًتكنية ال تعد نوعا من التفتيش ألف ىذا الوضع األخَت ال يرد إال على البيانات 
اإللكًتكين من خبلؿ  اإلتصاؿأهنا تعد إجراء خاص كلكنها ليست إجراء مستقل،كوهنا تبدأ من غبظة التقاط 

 .2تنتهي دبجرد كصوؿ احملادثة أك اؼبراسلة إىل حيازة اعبهة اؼبراقبةك  التقنيات اؼبعدة ؽبذا الغرض،ك  األجهزة
ة اإللكًتكنية ىي عمل أمٍت أساسي لو نظاـ معلومات إلكًتكين، يقـو كىناؾ من يرل أف اؼبراقبة األمني

فيو اؼبراقب )بكسر القاؼ( دبراقبة اؼبراقب )بفتح القاؼ( بواسطة األجهزة اإللكًتكنية كعرب شبكة اإلنًتنت 
 .3لتحقيق غرض ؿبدد كربرير تقارير بالنتيجة

يرل الدكتور ياسر  ذلكك يف عيار اؼبوضوعي ميل إىل تأييد اؼبأفيما يتعلق باألحاديث ؿبل اغبماية، 
  نفسي،عن سلوؾ كىي عبارة عبَت من قبل صاحبها، أفا احملادثات الشخصية تصدر عن حرية ت األمَت فاركؽ

يقضي بأنو ال هبوز انتهاؾ  منو كالذم (45)مادتو كما أفا ىذا اؼبعيار يساير أحكاـ الدستور اعبزائرم يف 
كاإلتصاالت بكل أشكاؽبا مضمونة،  حرمة حياة اؼبواطن اػباصة كحرمة شرفو كوبميها القانوف، سرية اؼبراسبلت

يعة اؼبكاف الذم طب دكف األخذ بعُت اإلعتبار األحاديث اػباصة بصفة مطلقة، نص على ضركرة ضبايةفهو قد 
 فيو اغبديث. يتم

                                         

( السالف الذكر على ما يلي : " مع مراعاة األحكاـ القانونية اليت تضمن سرية اؼبراسبلت كاإلتصاالت ، 04-09نوف رقم )( من القا03تنص اؼبادة ) - 1
ىذا جراءات اعبزائية كيف يبكن ؼبقتضيات ضباية النظاـ العاـ أك ؼبستلزمات التحريات أك التحقيقات القضائية اعبارية ، كفقا للقواعد اؼبنصوص عليها يف قانوف اإل

 "منظومة معلوماتية. القانوف، كضع ترتيبات تقنية ؼبراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية كذبميع كتسجيل ؿبتواىا يف حينها ك القياـ بإجراءات التفتيش كاغبجز داخل
 .640أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق،ص -2
اػبامس، ؿبمد موسى، اؼبراقبة اإللكًتكنية عرب شبكة اإلنًتنت )دراسة مقارنة(، سلسلة اللواء األمنية يف مكافحة اعبريبة اإللكًتكنية، الكتاب  مصطفىد. -3

 .192بدكف ناشر، ص 
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اصة بالوقاية من اعبرائم الذم يتضمن القواعد اػب (20-25)ف اعبزائرم رقم كبالرجوع إىل القانو 
 مراقبةعبارة " استعملقد ائرم ز ع اعبػر ظ أفا اؼبشػالحافحتها،أػا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكػيبتكنولوجاؼبتصلة 

تتم من  االفقهاء يركف أهن عتقد أفا ىذا اؼبصطلح ىو األكثر إتفاقا، على اعتبار أفا اإلتصاالت اإللكًتكنية" كأ
 طبلع على ؿبتواىاعد، كمن مت يتم التنصت عليها كاإلخبلؿ تقنيات كبرامج تقـو بالتقاط تلك احملادثات عن ب

كىذا األمر يفًتض أف يتم دكف أف يشعر بو أطراؼ اإلتصاؿ، كما أنو ينبغي  أك ضبطها من قبل اعبهة اؼبراقبة،
 يرل الفقو ، كلذلك1صاؿ أك احملادثة كإال سينتفي الغرض من إجراء اؼبراقبةأف يتم دكف أف يؤدم إىل قطع اإلت

أفا ىذه العملية ال تتم من خبلؿ اعًتاض احملادثة كإمبا من خبلؿ التقاطها عرب تلك التقنيات كاألجهزة، كأنو 
 نصت عليها.عًتاض" للداللة على مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية كالت"اإل من غَت الصائب استعماؿ عبارة

 
 الثاني: مشروعية مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية. الفرع

إفا األصل ىو التزاـ مزكد اػبدمات بعدـ مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية للمشًتكُت ، ألفا البيانات 
بية ك الشخصية اؼبتعلقة دبستخدمي الشبكة تدخل ضمن إطار اغبق يف اػبصوصية الذم ربميو اإلتفاقية األكر 

كال هبوز ؼبزكد اػبدمة أك غَته أف يقـو بزرع برامج التتبع بغرض التجسس على مستخدمي  ،ؽ اإلنسافغبقو 
 فبل هبوز زرعها إالا دبوافقة صاحب النظاـ كبعلم من يتصلوف. ،الشبكة

كذلك  ،غَت أنو من حق مزكدم اػبدمات أف يعلموا بالبيانات اؼبتعلقة هبوية مستخدمي الشبكات
عند متابعتهم ألداء الشبكة كإصبلح ما هبا من عطل يف نقل اؼبعلومات ككذلك بغرض إعداد الفواتَت اؼبطلوبة 

أنو ال هبوز ؼبزكدم اػبدمات أف ينشركا بيانات عن مستخدمي الشبكات يف دليل  إالمن اؼبشًتكُت فيها، 
يز يف ىذا اؼبقاـ بُت مراقبة يمالت سيتمك ، 2يطلع عليو العامة على الشبكة دكف موافقة أصحاب ىذه البيانات

 على إذف ، ككذا سلطة مزكدم اػبدمات يف مراقبة النظاـ دكف إذف. ااإلتصاالت االلكًتكنية بناء
 

 على إذن. ا: مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية بناءالبند األول
نساف يف اػبصوصية، لذلك فقد ستثنائيا كخطَتا ؼبساسها حبق اإلؼبراقبة االلكًتكنية إجراءا إؼبا كانت ا

 جموعة من الضمانات كاليت منها ػػجوء إىل ىذا اإلجراء دبػػػػة على إحاطة اللػػػحرصت التشريعات اإلجرائي

                                         

 .640رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص .أ-1
 .063د.شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  -2
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كىي تشًتؾ يف ىذه الضمانات مع اعًتاض  ،ما ىي ضمانات موضوعية، كمنها ما ىي ضمانات شكلية
، اؼبتضمن القواعد اػباصة (20-25)اإلتصاالت السلكية كالبلسلكية، فبالرجوع إىل القانوف اعبزائرم رقم 

كذلك  للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها، فقد نص على ىذه الضمانات
 :1على النحو التايل

 إختصاص السلطة القضائية بمنح اإلذن إلجراء عملية مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية:أوال: 

ال هبوز مراقبة ؿبتول اإلتصاالت اإللكًتكنية إال بعد اغبصوؿ على إذف بذلك من جهة ـبتصة قانونا 
جهة اؼبختصة بإصداره، كإال كاف إجراءا معيبا بعدـ اؼبشركعية، كيف الواقع اختلفت التشريعات يف ربديدىا لل

قانونا بإصدار اإلذف باؼبراقبة، إالا أفا اؼبشرع اعبزائرم حددىا بالسلطة القضائية كاؼبقصود بالسلطة القضائية 
 . 2قضاة النيابة كالتحقيق كاغبكم

 ينبغي أن يكون ىذا اإلذن مكتوبا: ثانيا: 

أفا ىذا األمر من إجراءات التحقيق فيسرم عليو  كذل ،فيشًتط يف أمر اؼبراقبة أف يكوف ثابتا بالكتابة
صاغبا ؼبا يبٌت عليو من  كذلك لكي يبقى حجة كيكوف أساسا ،ما يسرم على ىذه اإلجراءات من أحكاـ

 . أف كتابة األمر ىي الدليل الوحيد على حصولو، فبل يصح إثباتو بوسيلة أخرلذلك النتائج 
 : الجرائم التي يجوز فيها المراقبةثالثا: 

زبتلف التشريعات اؼبعاصرة يف ربديد اعبرائم اليت تربر عملية اؼبراقبة تبعا لفلسفة التشريع من ناحية 
كالسياسة اعبنائية اليت تتبناىا من ناحية أخرل، غَت أفا أغلب التشريعات تلتقي يف إجازة اؼبراقبة مىت كانت 

قبة مىت كانت اعبريبة اؼبرتكبة بسيطة كىو األمر الذم اعبريبة على قدر كبَت من اػبطورة، بينما ربظر ازباذ اؼبرا
، إالا أفا اؼبشرع اعبزائرم يف القانوف رقم 3يستوجب بياف اؼبعيار الذم تعتمده التشريعات يف ىذا اجملاؿ

لكًتكنية يت تسمح باللجوء إىل اؼبراقبة اإلاعبرائم ال (20)السالف الذكر قد حدد يف اؼبادة الرابعة  (25/20)
ينها: الوقاية من األفعاؿ اؼبوصوفة جبرائم اإلرىاب أك التخريب أك اعبرائم اؼباسة بأمن الدكلة، كذلك يف كمن ب

على منظومة معلوماتية على كبو يهدد النظاـ العاـ كالدفاع الوطٍت أك  اعتداءحالة توفر معلومات عن احتماؿ 
 مؤسسات الدكلة أك اإلقتصاد الوطٍت.

                                         

 ك ما بعدىا. 012ركؽ، اؼبرجع السابق، ص ياسر األمَت فاد. -1
السالف الذكر على ما يلي: " ... ال هبوز إجراء عمليات اؼبراقبة يف اغباالت اؼبذكورة أعبله إال بإذف  04-09من القانوف رقم  2فقرة  4تنص اؼبادة  - 2

 مكتوب من السلطة القضائية اؼبختصة ...".
 .510األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  د. ياسر  -3
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مل ربدد جرائم كإمبا حالتُت إذا  (25/20)من القانوف  (20)ن اؼبادة الرابعةأماا الفقرة )ج( ك)د( م

كالتحقيقات  لتحرياتكتتمثل يف أنو إذا اقتضت ا ،لكًتكنيةء إىل إجراء مراقبة اإلتصاالت اإلتوفرت يبكن اللجو 
يكوف من الصعب الوصوؿ إىل نتيجة دكف اللجوء إىل اؼبراقبة، فحُت تقرر النصوص  القضائية ذلك حُت

القانونية إجراء، فإهنا ذبعل ؽبذا اإلجراء غرضا من كراء مباشرتو، سيما إذا كاف ىذا اإلجراء ينطوم على مساس 
ية ىذا اإلجراء، باغبقوؽ كاغبريات،فوجود اؽبدؼ الذم يبكن أف ينتج عن إجراء معُت ىو الذم يبُت مشركع

، ككذلك يتم ازباذ ىذا اإلجراء يف إطار تنفيذ طلبات 1يف حُت إذا زبلف اؽبدؼ يصبح اإلجراء باطبل
 .2اؼبساعدة القضائية الدكلية اؼبتبادلة

 مدة المراقبة: رابعا: 

حرصت معظم التشريعات اؼبعاصرة على ربديد مدة معينة للمراقبة للحد من التعسف كإساءة 
استعماؿ السلطة، غَت أفا ىذه التشريعات مل تسر على كتَتة كاحدة يف شأف ىذه اؼبدة، فمنها من حدد اؼبدة 

اقبة ، كطبقا لنص اؼبادة بأمد قصَت، كمنها من أطاؿ زمن اؼبدة، كمنها من عبأ إىل تقرير نظاـ ذبديد مدة اؼبر 
، فقد حدد اؼبشرع أنو عندما يتعلق األمر باغبالة اؼبنصوص عليها يف الفقرة )أ(  (25/20)من القانوف  (0)

كاؼبتمثلة يف الوقاية من األفعاؿ اؼبوصوفة جبرائم اإلرىاب أك التخريب أك اعبرائم اؼباسة بأمن الدكلة، فيختص 
الشرطة القضائية اؼبنتمُت للهيئة الوطنية للوقاية من اعبرائم  دبنح ضباطزائر النائب العاـ لدل ؾبلس قضاء اعب

 .3( أشهر قابلة للتجديد22اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها إذنا ؼبدة ستة )

كتضيف اؼبادة، أنو تكوف الًتتيبات التقنية اؼبوضوعة لؤلغراض اؼبنصوص عليها يف الفقرة )أ( موجهة 
عتداءات على أمن الدكلة لوقاية من األفعاؿ اإلرىابية كاإلحصريا لتجميع كتسجيل معطيات ذات صلة با

                                         
 . 450د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص -1

أعبله يف اغباالت  3السالف الذكر على ما يلي :" يبكن القياـ بعمليات اؼبراقبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  04-09من القانوف رقم  1فقرة  4تنص اؼبادة  - 2
 اآلتية : 

 للوقاية من األفعاؿ اؼبوصوفة جبرائم اإلرىاب أك التخريب أك اعبرائم اؼباسة بأمن الدكلة. -أ
 قتصاد الوطٍت.يف حالة توفر معلومات عن احتماؿ إعتداء على منظومة معلوماتية على كبو يهدد النظاـ العاـ أك الدفاع الوطٍت أك مؤسسات الدكلة أك اإل -ب
 قيقات القضائية، عندما يكوف من الصعب الوصوؿ إىل نتيجة هتم األحباث اعبارية دكف اللجوء إىل اؼبراقبة اإللكًتكنية.ؼبقتضيات التحريات كالتح -ج
 يف إطار تنفيذ طلبات اؼبساعدة القضائية الدكلية اؼبتبادلة..." -د
ائب العاـ لدل ؾبلس قضاء اعبزائر دبنح ضباط الشرطة السالف الذكر على ما يلي:" ... ىبتص الن 04-09من القانوف رقم  3فقرة  4تنص اؼبادة  - 3

 ( أشهر قابلة للتجديد ..."6أدناه، إذنا ؼبدة ستة ) 13القضائية اؼبنتمُت للهيئة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
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كمكافحتها، كذلك ربت طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات بالنسبة للمساس باغبياة اػباصة 
 .1لف الذكرالسا (20-25)( من القانوف رقم 0للغَت طبقا للفقرة األخَتة من اؼبادة )

 اعبرائم أنواع بعض إثبات يف اإللكًتكنية اإلتصاالت مراقبة عن الناجم الصويت التسجيل ألنبية كبالنظر

 صحتو تكفل أخرل بضمانات إحاطتو على اإلجرائية التشريعات حرصت فقد اإللكًتكنية، اعبرائم ضمنها كمن

 فيو. كثقتها إليو اؼبوضوع ؿبكمة طمأنة من يزيد دبا كحفظو إحرازه كيفية تنظيم خبلؿ من كمشركعيتو
 ختمها مت كمن مغلقة، أحراز يف كإحرازىا هبا ؿبضر ربرير ضركرة على نص الفرنسي اؼبشرع أف اكم

 يتم أف على كاحملاكمة، التحقيق انتهاء بعد التسجيبلت تلك إتبلؼ إمكانية كأجاز كما اؼبغلقة، الرظبية باألختاـ

 ،اؼبسألة ؽبذه يتطرؽ فلم اعبزائرم اؼبشرع أما ،2العامة النيابة أك اؼبقاطعة يف عاـال اؼبدعي طلب على بناء ذلك
 تنظيمها هبب لذلك الشريعي، الفراغ لتجاكز كافية غَت األخَتة ىذه أف غَت العامة، للقواعد الرجوع يتعُت كعليو

 .خاصة بقوانُت
 

 لكترونية بدون إذن.: مراقبة اإلتصاالت اإلالبند الثاني
مسبق؟  السؤاؿ الذم يطرح يف ىذا اؼبقاـ، ىل هبوز ؼبزكدم اػبدمات مراقبة النظاـ دكف إذف قضائي

تطرؽ غبالة اؼبراقبة اؼبعتادة لعمل الشبكة، كحالة اؼبراقبة بناءا على شكول لئلجابة عن ىذا التساؤؿ سيتم ال
 اصة بالعاملُت لديو.غبق رب العمل يف مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية اػب باإلضافةاؼبشًتؾ، 

 المراقبة المعتادة لعمل الشبكة.أوال: 
تقرر بعض التشريعات كالقانوف األمريكي استثناء خاصا ؼبزكدم اػبدمات يستطيعوف دبقتضاه أف 
يقوموا دبراقبة اؼبشًتكُت يف خدماهتم، كذلك من خبلؿ معرفة ما يقـو ىؤالء اؼبشًتكوف من نشاط التداخل يف 

مراعاة غبقوؽ كذلك اإلستثناء  أجهزة اآلخرين أك زبزين مواد ـبالفة للقانوف، كقد قرر القانوف األمريكي ىذا
 ركُت يف اػبدمات اليت يقدموهنا ػي مواجهة اؼبشتػحقوؽ فػمكنهم من الدفاع عن تلك الػمزكدم اػبدمات حىت ي

                                         
وعة لؤلغراض اؼبنصوص عليها يف الفقرة أ السالف الذكر على ما يلي:" ... تكوف الًتتيبات التقنية اؼبوض 04-09فقرة أخَتة من القانوف رقم  4تنص اؼبادة  -1

كذلك ربت من ىذه اؼبادة موجهة حصريا لتجميع ك تسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من األفعاؿ اإلرىابية كاإلعتداءات على أمن الدكلة كمكافحتهما، 
 .طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات بالنسبة للمساس باغبياة اػباصة للغَت "

 .654أ.رشاد خالد عمر، اؼبرجع السابق، ص  -2
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كمن  األداء اليومي ألجهزهتم كمعداهتم،أك الذين يستعملوف تلك اػبدمات حىت يبكنهم من  ،دبقابل
ل ىذه التداخبلت كالتبليغ عنها لرجاؿ الضبط القضائي، كال هبوز مت فإفا القانوف األمريكي يسمح ؽبم بتسجي

 لرجاؿ الضبط القضائي
 .1أف يبادركا إىل تلك اؼبراقبة دكف تبليغ من مزكدم اػبدمات أك سبق حصوؽبم على إذف بذلك 

 المراقبة بناء على شكوى المشترك.ثانيا: 
على الطلب  الكًتكنية بناءالسماح دبراقبة اإلتصاالت اإل نيةلقد اختلفت التشريعات حوؿ مدل إمكا

ستثناء يسمح ؼبزكد اػبدمات بأف يقـو بذلك، مع توافر شركط ، كبالتايل فإفا اإلالصادر من صاحب اعبهاز
 معينة تتمثل يف:

 أف يسمح اؼبالك لرجاؿ الضبط بوضع اعبهاز اػباص بو ربت اؼبراقبة. -

 جنائي قائم.أف يتم ذلك يف إطار ربقيق  -

أف تتوافر دالئل كافية على أف تسجل اإلتصاالت القادمة من اعبهاز الصادر منو اإلعتداء تفيد يف كشف  -
 اغبقيقة.

 أف يقتصر رجاؿ الضبط على اعًتاض اإلتصاالت الصادرة من كإىل األجهزة ؿبل التحقيق. -
 بالعاملين لديو.حق رب العمل في مراقبة اإلتصاالت االلكترونية الخاصة ثالثا: 

يتعُت التمييز بُت كمبيوتر الشخص اؼبتواجد يف منزلو كالكمبيوتر اػباص بالعمل، ففي اغبالة األكىل 
الشك أف صاحب اعبهاز يتمتع حبرمة اغبياة اػباصة بالنسبة ؼبا وبتويو ىذا اعبهاز من معلومات، أما يف اغبالة 

بالتايل إذا كاف ما هبرم عليو العمل يف شركة معينة أك يف إدارة الثانية فإف الكمبيوتر يعترب من أدكات العمل، ك 
معينة ىو جواز أف يتابع الرئيس اإلدارم أجهزة اؼبوظفُت ؼبتابعة سَت عملهم ككاف ذلك معلنا كمعركفا، فإف 

 ضاء الضمٍت باؼبراقبة.ذلك يعترب من قبيل الر 

 

                                         
قد عمد ىذا اؼبختطف إىل استخداـ خط ك  ىذا ما قضي بو يف قضية تتلخص كقائعها يف أف رجاؿ الضبط القضائي كانوا يتتبعوف متهما يف جريبة اختطاؼك  -1

اػبط استنادا إىل أف القانوف يسمح ؽبم بتلك الرقابة يف حالة االعتداء على ىاتفي مقلد، لذا عبأ رجاؿ الضبط إىل مزكد خدمات االتصاالت السلكية ؼبراقبة ىذا 
قد الحظت احملكمة أف اؼببادرة بالرقابة على اػبطوط هبب أف تبدأ من مزكدم اػبدمات يف أثناء قيامهم بأعماؽبم، فلهم ك  حقوؽ ىؤالء اؼبزكدين بتلك اػبدمات،
من ذلك غَت جائز قانونا كما ىو اغباؿ يف ىذه الدعول.أنظر يف ذلك: د.شيماء عبد الغٍت ، اؼبرجع السابق،  العكسك  عندئذ أف يقوموا بتبليغ رجاؿ الضبط،

 .006ص 
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ردة إىل العاملُت لديو يف شركتو، كيرجع ذلك إىل فرب العمل لو اغبق يف مراقبة الرسائل اإللكًتكنية الوا
أفا رب العمل يف القطاع اػباص يبتلك أدكات العمل كىبصصها ؼبصلحة العمل، كيعترب جهاز الكمبيوتر من 

 .1األدكات
كيقصد  كذبدر اإلشارة، إىل أفا اؼبراقبة اإللكًتكنية قد تستخدـ كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية

ـ احملكـو عليو باإلقامة يف منزلو أك ؿبل إقامتو خبلؿ ساعات ؿبددة، كيتم متابعة ذلك عن طريق بذلك إلزا
اؼبراقبة اإللكًتكنية، كيتحقق ذلك من الناحية الفنية بوضع أداة إرساؿ على يد احملكـو عليو تشبو الساعة، 

و موجودا يف اؼبكاف كالزماف احملددين كتسمح ؼبركز اؼبراقبة من كمبيوتر مركزم ؼبعرفة ما إذا كاف احملكـو علي
 بواسطة اعبهة القائمة على التنفيذ أـ ال.

تتمثل يف جهاز  ،تنفيذ ىذه اؼبراقبة من خبلؿ ثبلثة عناصرلك من الناحية الفنية، أنو يتم كمؤدل ذ
كجهاز  موضوع يف مكاف اإلقامة كيرتبط خبط ىاتفي  قباؿتاسإرساؿ يتم كضعو يف يد اػباضع للرقابة، جهاز 

كمبيوتر مركزم يسمح بتعقب احملكـو عليو عن بعد، كيتم حصر ربرؾ ىذا األخَت يف مساحة ال تتجاكز 
طبسُت مًتا، حبيث إذا ذباكز ىذه اؼبساحة أك حاكؿ تعطيل جهاز اإلرساؿ أك العبث بو يتم تلقائيا إرساؿ 

 لكي تتخذ بعد ذلك اإلجراءات البلزمة. مإشارة إىل الكمبيوتر اؼبركز 
غَت أفا ىذه الوسيلة تفًتض صدكر حكم بعقوبة سالبة للحرية قصَتة اؼبدة ال تتجاكز كقاعدة عامة 
مدة عاـ، فهي ال تسرم على احملكـو عليهم الذين تتوافر لديهم القابلية على اإلندماج يف اجملتمع، كذلك 

قة لتنفيذ العقوبة السالبة باغبرية بواسطة مواصلة دراستهم كأعماؽبم،كما ال تعد عقوبة قائمة بذاهتا كإمبا طري
 .2خارج اؼبؤسسة العقابية

 
 الثالث: اآلثار المترتبة على مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية. الفرع

تًتتب على مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية، كأثر رئيسي تسجيل ؿبتول تلك اإلتصاالت كزبزينها على 
 ن زبتلف نوعية التسجيل ىنا ػة، كلكػإلثبات اعبريبة الواقعكسائط مادية قابلة للنقل بغية استخدامها 

 

 

                                         
 .042ص د. شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق،  -1
 .5، بدكف سنة، ص0، القاىرة، مصر، طعربيةد. عمار سامل، اؼبراقبة اإللكًتكنية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة ال -2
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، 1مرئيحبسب ما إذا كانت احملادثة اإللكًتكنية اؼبراقبة ىي عبارة عن إتصاؿ صويت فقط، أك أهنا إتصاؿ صويت 
 كذلك على النحو التايل:

 .:التسجيل الصوتيلبند األولا
أك قتة ؼبوجات الصوت اػباصة بالكبلـ          اؼبؤ  يعرؼ التسجيل الصويت بأنو عملية ترصبة للتغيَتات

اؼبوسيقى إىل نوع آخر من اؼبوجات أك التغيَتات الدائمة، أك ىو عبارة عن عملية ترصبة للتغيَتات اؼبؤقتة 
ؼبوجات الصوت اػباصة بالكبلـ أك رنينو بواسطة آلة تنقل موجات الصوت إىل اىتزازات خاصة كاليت تتفق مع 

 لكًتكنيةر مًتتب على مراقبة اإلتصاالت اإلكما يثَت التسجيل الصويت كأث،  2اليت ربدثها بالضبطاألصوات 
 مسألة مدل مشركعيتو .

أخذ التسجيل الصويت للمحادثات قد أثار التسجيل الصويت خلسة للمحادثات اؽباتفية الذم يف
 ذباىات التالية: شركعيتو، فظهرت اإلنائي حوؿ مدل ملكًتكنية حكمو جدال كبَتا بُت فقهاء القانوف اعباإل

 :األول اإلتجاه
 حق يبس أخبلقي غَت سلوكا يعترب ألنو خلسة، الصويت التسجيل إىل اللجوء جواز عدـ أصحابو يرل

 يبس ال أنو إىل باإلضافة الشخصية، اغبرية مع يتناىف كأنو غبرمتو انتهاكا يعترب كما أحاديثو سرية يف اإلنساف

 إىل بريئا،كيضاؼ طرفا الغالب يف يكوف الذم للمحادثة اآلخر الطرؼ أحاديث يبس كإمبا حده،ك  اؼبتهم أحاديث

 صبيع يف للحقيقة مطابقا يكوف أالا  معو وبتمل فبا كالتزكير كالتغيَت للتحريف قابل التسجيل ىذا أفا  ذلك

 .3األحواؿ
 إىل اإلذباه فإف القضائي قيقالتح افتتاح عند األكىل، اغبالة حالتُت: بُت CHAMBON األستاذ كيفرؽ

 استحالة عليو يًتتب فبا ،باألمر اؼبعٍت علم بغَت مت ألنو مشركع غَت عمبل يكوف اؽباتفي التنصت استخداـ

 إدانة فينبغي اؼبتهم، أك الشاىد علم بدكف الوسائل ىذه استعماؿ كىي الثانية اغبالة أماا القانوف، ألحكاـ اإلمتثاؿ

 كبوجو نزاىة بكل التصرؼ عليو هبب الذم القاضي على ؿبظورة كـبادعات حيل على تنطوم ألهنا اؼبمارسة ىذه

 .4مكشوؼ
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  الثاني: اإلتجاه
 يعد منو اؼبستند الدليل إىل ستنادكاإل خلسة الصوت تسجيل بأف القوؿ إىل الرأم ىذا أنصار ذىبي

 يبنع ما ىناؾ فليس ،تأثَت أم دكف كاختيار حبرية صدرت قد كاحملادثات اإلقرارات ىذه أف طاؼبا مشركعا، إجراءا

 الصويت كمرتكبيها،كالتسجيل اعبرائم نع الكشف يف كالتكنولوجي العلمي التطور شبرات من ستفادةاإل من قانونا

 على ينص مل كبالتايل اإلجراء ىذا بطبلف على ينص مل اؼبشرع أف حيث ذلك، على يساعد علمي اكتشاؼ

 .1منو اؼبستمد الدليل بطبلف
 الثالث: اإلتجاه

 ىذا دبشركعية ريقر  الذم كالرأم اؼبشركعية، بعدـ القائل الرأم بُت التوفيق الرأم ىذا أنصار حاكؿ

 خاص مكاف يف باؼبتهم اػباص اغبديث تسجيل مت مىت باطبل يكوف الصويت التسجيل أفا  ىلإ فذىبوا اإلجراء،

 يتم اغبق،بأف ىذا انتهاؾ على ينطوم ال التسجيل كاف إذا أما اػباصة، حياتو يف غبقو انتهاؾ عليو يًتتب

 مشركع، تسجيل ىو عاـ مكاف يف يتم ذمال فالتسجيل ذلك علىك  مشركعا، يكوف فإنو عاـ مكاف يف التسجيل

 يتحدث من ألفا  مشركع، بطريق مت قد دخولو كاف كلو حىت باطل فهو خاص مكاف يف يتم الذم التسجيل أماا

 .2حديثو يف وبذر أف كعليو للسمع مسًتؽ كجود يتصور أف يبكن اؽباتف عرب حديثا
 حالتُت: بُت التمييز من البد الرابع: اإلتجاه
 فرضُت: بُت التفرقة يلـز كىنا إدانة، كدليل مقدما الصويت التسجيل يكوف أف األولى: الحالة

 مشركعا، التسجيل من اؼبستمد الدليل يكوفف اػباصة اغبياة على إعتداء أم الصويت التسجيل يبثل مل إذا - أ

 حديثو. بتسجيل صحيحا ارضاء اؼبتحدث يرضى أف بشرط اإلثبات يف عليو اإلستناد كللمحكمة

 ىذا من اؼبستمد الدليل ىذا يكوف ال اػبصوصية يف اؼبتهم غبق انتهاؾ على التسجيل ىذا انطول إذا - ب

 مشركعا. التسجيل

 
 

                                         

نقبل عن : د.ؿبمد  .01، ص 6514د. أضبد ؿبمد خليفة، مشركعية التسجيل الصويت يف التحقيق اعبنائي، ؾبلة األمن العاـ، مصر، العدد األكؿ، سنة  -1
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 حىت شرط أك قيد ببل إليو اإلستناد هبوز اؼبتهم،كعندئذ براءة على كدليل الصويت التسجيل قدـ إذا الثانية: الحالة

 اؼبتهم حرية تقييد يقبل فبل الرباءة ألصل عودة ذلك كعة،ألفا مشر  غَت بطريقة قدـ قد عليو اغبصوؿ كاف كلو

 .1اإلدانة دليل يف مطلوب ىو ؼبا الرباءة،كفقا دليل مشركعية باشًتاط
 اللجوء فيها يكوف اليت األحواؿ صبيع يف مشركعا يكوف للمحادثات خلسة الصويت التسجيل أفا  الشك

 غَت للمراقبة، اللجوء مشركعية من مشركعيتو يستمد الصويت جيلالتس أفا  أم مشركعا، احملادثات تلك مراقبة إىل

 مشركعا. اؼبراقبة إىل اللجوء كاف كلو حىت باطبل الصويت التسجيل يكوف بو التبلعب أك تزكيره أك ربريفو مت لو أنو
 التطور من مرحلة كصل قد العلمي التقدـ أف فبلشك التسجيل، أدكات مصداقية حيث من أنو غَت

 مت لو أنو يعٍت فبا العبث يد من سلمت إذا تامة مصداقية ذات التسجيل أدكات أف ارتياح بكل لقوؿبا تسمح
 التسجيل مصداقية على يطرح ال فالسؤاؿ ككاقعي، صحيح مبدئيا يكوف وبتويو ما فإف نزيهة، ظركؼ يف التسجيل

 أك التسجيل إعداد نزاىة يف التشكيك ىعل تنصب إمبا حاليا القائمة كاإلنتقادات فيها، أقبز اليت الظركؼ على بل

 .2اؼبناقشة فيو تكوف أف هبب الذم اإلطار ىو كىذا للمتهم، مسجل ىو ما نسبة
 
 المرئي. الصوتي التسجيل :الثاني لبندا

 عرب ذبرل كاليت كالصورة، بالصوت ذبرم اليت اإللكًتكنية احملادثات مراقبة فيها تتم اليت اغباالت يف

 بالصوت احملادثات تلك تسجيل يتم فإنو ، (MMS ) عرب احملموؿ كامَتات خبلؿ من ذبرل ككاليت  كاـ الويب

 ىذه يف الصورة ألفا  الصويت التسجيل عن اؼبرئي الصويت التسجيل ىبتلف ىنا كمن فقط، بالصوت كليس كالصورة

 متحركة. مرئية تكوف اغبالة
 اؼبرئي الصويت التسجيل على أيضا تنطبق خلسة الصويت التسجيل خبصوص شكاالتاإل أفا  من كبالرغم 

 الشخصية، أحاديثو خصوصية يف اإلنساف حبق مساسو إىل باإلضافة أنو ذلك مشاكل، يثَت األخَت أفا  إالا  خلسة،

 .3اػبصوصية يف اغبق على اإلعتداء أشكاؿ أخطر من كاحد الفقهاء هيعد الذم الصورة يف حقو أيضا يبس فإنو
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تقـو على تبادؿ الرسائل أما فيما يتعلق بإشكالية اعًتاض الربيد اإللكًتكين، فبل شك أفا ىذه الفكرة 
كذلك أك أكثر،  ؽبا من اؼبرسل إىل شخصسااإللكًتكنية كاؼبلفات كالرسـو كالصور كالربامج عن طريق إر 

يف عامل اإلنًتنت، مع كجود  لكل مشًتؾ صندكؽ بريدمف، باستعماؿ عنواف الربيد اإللكًتكين للمرسل إليو
فارؽ جوىرم يتمثل يف أنو يف صندكؽ الربيد اإللكًتكين توجد الرسائل اؼبرسلة إليك كتلك اليت سبق إرساؽبا 

باإلضافة إىل قائمة بالعناكين الربيدية، فهو يستخدـ كمستودع  ،كالرسائل اؼبلغاة كمباذج عامة لصيغ الرسائل
للمستخدـ كال  اسبلت اليت سبت معاعبتها رقميا من صندكؽ خاص كشخصيغبفظ اؼبستندات كاألكراؽ كاؼبر 

كلذلك فمن اؼبهم جدا إزباذ صبيع اإلحتياطات اؼبمكنة للحفاظ ،1يبكن الدخوؿ إليو إالا عن طريق كلمة اؼبركر
 .2على أمن البيانات ك إهباد طرؽ أكثر أمنا

ائل اإللكًتكنية، يتعُت البحث عما يقًتب غَت أنو يف حالة عدـ كجود نص وبدد النظاـ القانوين للرس
كاغبقيقة أفا اإلثنُت ،من الرسائل اإللكًتكنية، كال قبد سول النظاـ القانوين اؼبعركؼ كاػباص بالرسائل الربيدية

صاال مكتوبا بُت طرفُت، كما أنو سبر مدة بُت إرساؿ كاستقباؿ من عدة أكجو، فلكل منهما يشكل إت يقًتباف
التُت، كتتفق اغبالتاف يف أنو عندما يتم إرساؿ الرسالة ال يبكن للمرسل أف يسًتدىا مرة أخرل، الرسالة يف اغب

غَت أفا أىم ما يبيزىا أفا الرسائل الربيدية تتميز بالسرية بشكل أكرب من الرسائل اإللكًتكنية اليت تسببت 
 .3خاصة الوسائل التكنولوجية يف إمكانية التقاطها من الغَت باإلستعانة بربامج

ينبغي اإلستعانة بوسائل أكثر أمانا  كحفاظا على سرية اؼبعلومات كعليو كمن أجل ضباية أكرب  
 .4الربيد اإللكًتكين اغبفاظ على بيانات األشخاص دبا يف ذلك كذلك بغرض، كالتشفَت 

بأنو ال هبوز اإلطبلع على اؼبراسبلت  Maxwellكقد قضي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف قضية 
 ض منالنقػػػي، كعلى 5االلكًتكنية لدل اعبهاز اػبادـ إالا بعد سبق اغبصوؿ على إذف بذلك من اعبهة اؼبختصة

 يفبأفا اشًتاؾ الشخص Charbonneauيف قضية ػحدة تػات اؼبػػما حدث يف الواليذلك 
 
 

                                         

 .40،ص 0262، سنة 6طمصر، د.خالد فبدكح إبراىيم، حجية الربيد اإللكًتكين يف اإلثبات )دراسة مقارنة(، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،  -1
2
- Camille Adaoust, la cybercriminalité tisse sa toile, le 19/07/2014, disponible à l’adresse suivante : 

www.lefigaro.fr. 
 .024شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د.-3

4
- Valerie Sédaillan, droit de l’internet, Collection AUI, Paris, France, 1997, P 111. 

5
- United States C.Maxwell 45 M.J 406 (1996), available online:www.lex-electronica.org. 
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 ال يلـز سبق اغبصوؿ على كبالتايل ،ل احملادثة حرمة خاصةغرفة للمحادثات الفورية بُت عدة أشخاص ال هبع
 .1ستماع كالتسجيل ماداـ أف االشًتاؾ يف غرؼ احملادثات اعبماعية مسموحا لغَته من الناسإذف اإل

 
 : إعتراض اإلتصاالت السلكية والالسلكية.المطلب الثالث

التعديبلت اعبديدة لقانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اؼبتضمنة بالقانوف رقم  ،فإفا الذكر كما سبق
بعض الصبلحيات اعبديدة كاؼبتمثلة يف اعًتاض اإلتصاالت السلكية  تضمنتالسالف ذكره (22-00)

ف دك  عًتاض يتعلق باحملادثات اليت تتم عن طريق اؽباتف أم التنصت اؽباتفيكالبلسلكية كالشك أفا ىذا اإل
 كًتكين أك شكل احملادثات الفورية.احملادثات اليت تتم عن طريق الكمبيوتر كاليت تتخذ شكل الربيد اإلل

الذم ك  السالف الذكر (20-25)تأكيدا ؽبذا الكبلـ، فقد أصدر اؼبشرع اعبزائرم القانوف رقم ك  
اإلتصاالت كىو يتعلق ب صاؿاإلتك  يتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ

 سبت التفرقة، لذلك مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية مع احًتاـ ؾبموعة من الضماناتهبيز اإللكًتكنية، كما أناو 
 .إف كاف شبة أكجو للتقارب بينهماك  ،اإللكًتكنية تاإلتصاالك  البلسلكيةك  السلكية تاإلتصاالبُت 

فبعدما أعطى اؼبشرع اعبزائرم للمتهم اغبق يف الصمت، فإنو كبشكل غَت مباشر أكرد استثناء عن ىذا 
اغبق، أين أصبح من اؼبمكن أخذ اعًتاؼ الشخص ضد نفسو بشكل خفي كدكف رضاه عن طريق تسجيل  

 .2كل ما يتفوه بو من كبلـ
األحكاـ القضائية إىل أعماؿ قواعد اؼبتعلقة باالختصاص يف ك  كيتجو الفقو يف غياب النصوص الصروبة

ررة ػػػاإللكًتكنية، حبيث يتم اتباع نفس الضمانات اؼبق تاإلتصااللكي تسرم يف ؾباؿ  اؽباتفية تاإلتصاالمراقبة 
 اهػذبسَت كبو ذات اإلتم الػػػػػنهما، فيػػػػميز بي دػػػػرع اعبزائرم قػػػػػاؼبش اتفية، كلكن ماداـ أفا ػػػػػللمحادثات اؽب

 
 
 

 

                                         
1 - United States V.Charbonneau (1997), available online:www.lex-electronica.org. 

 .026، ص نقبل عن: د. شيماء عبد الغٍت،اؼبرجع السابق
جامعة كلية اغبقوؽ، أ. فوزم عمارة، إعًتاض اؼبراسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور كالتسرب كإجراءات ربقيق قضائية، ؾبلة العلـو اإلنسانية،   -2

 .043، ص 0262، جواف 44اإلخوة منتورم، قسنطينة، اعبزائر، العدد 
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 تاإلتصاالالضمانات القانونية ؼبراقبة ك  بُت الضمانات القانونية ؼبراقبة احملادثات اؽباتفية، ذلك بالتفرقةك 
 :1ما يليفيالضمانات نت متقاربة كتتمثل ىذه إف كاك اليت مت التطرؽ إليها  اإللكًتكنية

 مختصة:قضائية على إذن صادر من جهة  ابناء اللجوء إلى ىذا اإلجراء يكونأوال:

ة يف ربديد السلطة اؼبختصة باؼبراقبة، فمنها من يعهد ىذا اإلجراء يدذباىات عدإ اتتتنازع التشريع
البعض اآلخر هبعل ازباذ اؼبراقبة مشاركة بُت  منها ما ىبوؿ ىذا اإلجراء إىل النيابة العامة، على أفا ك  إىل القضاء

 زبويل ضباط الشرطة سلطة اؼبراقبة.  إىلأخَتا تذىب قلة من التشريعات ك  ة القضائية،السلطالنيابة العامة ك 
نص صراحة على إجازة اؼبراقبة بناءا على أمر مسبب صادر من فقد أماا بالنسبة للقانوف الفرنسي 

يابة العامة أك من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، كبالتايل ال هبوز للن 2(622)طبقا للمادة قاضي التحقيق 
إجراء اؼبراقبة يف أم ظرؼ من الظركؼ إالا بعد اغبصوؿ على إذف من قاضي  ازباذرجل الضبط القضائي 

 التحقيق. 

( من قانوف اإلجراءات اعبنائية 022ك51اؼبادتُت ) نص كبالنسبة للقانوف اؼبصرم، فيتضح من خبلؿ
لكن يف ك  سلطة ىذه األخَتة منعا ألم تعسف، ذلك للحد منك  عًتاض،اؼبشرع استلـز صدكر اإلذف باإل أفا 

كاف تبُت ؽبا ضركرة اعًتاض احملادثات اؽباتفية للمتهم  ك  حالة ما إذا كانت النيابة العامة تتوىل التحقيق بنفسها،
 قاضي دبراقبة احملادثات اؽباتفية.صل على إذف من الربأف عليها 

التحرم يف اعبريبة اؼبتلبس  حالة مهورية اؼبختص يفاعبزائرم، فقد أجاز لوكيل اعب أماا بالنسبة للمشرع
البلسلكية ك  السلكية اإلتصاؿهبا أك التحريات األكلية أف يأذف باعًتاض اؼبراسبلت اليت تتم عن طريق كسائل 

على مستول التحقيق القضائي دبوجب أمر من قاضي  كانت ىذه العمليات ال هبوز ازباذىا إالا   بعدما
لو  ك  أك غَتىا إلذف اؼبسلم ألجل القياـ بالًتتيبات التقنية بالدخوؿ إىل احملبلت السكنيةكما يسمح ا،  التحقيق

رضا األشخاص  أك لك بغَت علملو كاف ذك  من ىذا القانوف (03)كاف ذلك خارج اؼبواعيد احملددة يف اؼبادة 

                                         

 ك مابعدىا. 045ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  د. -1
2
 -Article 100 (C.P.P.F Abrogé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 9 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en 

vigueur le 1er février 1986, Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en 

vigueur le 1er octobre 1991) :En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est 

égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de 

l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises 

par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. 
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun 

recours. 
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اؼبباشرة لوكيل اعبمهورية ، على أف تتم ىذه العمليات ربت اؼبراقبة 1ن ؽبم اغبق على تلك األماكنالذي
 .2اؼبختص

على إذف من قاضي  اىذه العمليات اؼبذكورة تكوف بناء ا يف حالة فتح ربقيق قضائي، فإفا أما 
من قانوف اإلجراءات 3(1مكرر  21)ىذا طبقا لنص اؼبادة ك  التحقيق،كما تكوف ربت اؼبراقبة اؼبباشرة لو

 اعبزائية اعبزائرم.
 :محدداو  مسبباو  عتراض مكتوبادر باإلأن يكون اإلذن الصاثانيا: 

هبب أف يكوف مبنيا على أسباب معقولة خصوصا فيما ك  ال هبوز أف يصدر اإلذف بصورة شفوية،
 ،أف تذكر تلك األسباب يف اإلذفك  يتعلق بعدـ توافر كسائل أخرل بديلة يبكن اللجوء إليها إلثبات اعبريبة،

 اؼبراد التقاطها، تاإلتصاالمتضمنا لكافة اؼبعلومات الضركرية لتحديد نوعية ك  أف يكوف اإلذف مشتمبلك 
 21)كذا اعبريبة اليت تربر اللجوء إىل ىذه التدابَت طبقا لنص اؼبادة ك  ىا،َت األماكن اؼبقصودة سكنية أك غك 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم.4(3مكرر 

 الجرائم الخطيرة: حصر اللجوء إلى ىذا اإلجراء ببعضثالثا:
على نوع اعبرائم اليت هبوز فيها اعًتاض اؼبراسبلت اليت  (1مكرر  21)نص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

اآللية  من بُت ىذه اعبرائم جرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبةك  ،السلكية كالبلسلكية اإلتصاؿتتم عن طريق كسائل 
على معيار جسامة العقوبة، حيث أقر من خبلؿ نص اؼبادتُت  اؼبشرع اؼبصرم قد اعتمد أفا  إالا  ،5للمعطيات

                                         
 .445اؼبرجع السابق، ص أ. قبيمي صباؿ،  - 1
على ما يلي:" ... (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  2/3فقرة  5مكرر  65تنص اؼبادة  - 2

من ىذا القانوف كبغَت علم أك  47عيد احملددة يف اؼبادة يسمح اإلذف اؼبسلم بغرض كضع الًتتيبات التقنية بالدخوؿ إىل احملبلت السكنية أك غَتىا كلو خارج اؼبوا
 رضا األشخاص الذين ؽبم حق على تلك األماكن.

 تنفذ العمليات اؼبأذكف هبا على ىذا األساس ربت اؼبراقبة اؼبباشرة لوكيل اعبمهورية اؼبختص..."
ى ما يلي: "... يف حالة فتح ربقيق قضائي، تتم العمليات اؼبذكورة بناءا على من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم عل 4فقرة  5مكرر  65تنص اؼبادة  - 3

 إذف من قاضي التحقيق كربت مراقبتو اؼبباشرة."
على ما يلي:" هبب أف (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  7مكرر  65تنص اؼبادة  - 4

أعبله، كل العناصر اليت تسمح بالتعرؼ على اإلتصاالت اؼبطلوب التقاطها كاألماكن اؼبقصودة سكنية أك غَتىا  5مكرر  65ذف اؼبذكور يف اؼبادة يتضمن اإل
 كاعبريبة اليت تربر اللجوء إىل ىذه التدابَت كمدهتا ..."

لى ما يلي:" إذا اقتضت ضركرات التحرم يف اعبريبة اؼبتلبس هبا أك التحقيق من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم ع 1فقرة  5مكرر  65تنص اؼبادة  -5
هبوز لوكيل اعبمهورية اؼبختص أف اإلبتدائي يف جرائم اؼبخدرات أك اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد الوطنية  أك اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ... 

 يأذف دبا يأيت : 
 اسبلت اليت تتم عن طريق كسائل اإلتصاؿ السلكية كالبلسلكية ..." إعًتاض اؼبر  -
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اعبنح اؼبعاقب عليها ؼبدة ال ك  ىي اعبناياتك  عًتاضاعبرائم اعبائز فيها اإل( السابق اإلشارة إليهما 022ك 51)
 عًتاض أف تكوف قد كقعت فعبل.تقل عن ثبلثة أشهر، كما يشًتط يف اعبريبة ؿبل اإل

 :ىذا اإلجراء لمدة معينة أن يتم اللجوء إلىرابعا: 
( أشهر قابلة للتجديد 0ؼبدة أقصاىا أربعة ) اللجوء إىل ىذا اإلجراء حيث حدد اؼبشرع اعبزائرم

مكرر  21)الزمنية طبقا لنص اؼبادة ك  ضمن نفس الشركط الشكليةك  حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق
( 0شرع الفرنسي فقد حددىا ىو اآلخر بأربعة )كذلك اؼبك  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم،1(0فقرة 3

ا اؼبشرع اؼبصرم من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، أما  2(0-622)د طبقا لنص اؼبادة يأشهر قابلة للتجد
( من قانوف 022ك 51( يوما قابلة للتجديد ؼبدة أك مدد أخرل طبقا لنص اؼبادتُت )42فقد حددىا بثبلثُت )

 اعبنائية اؼبصرم.اإلجراءات 
ستثنائية الناصبة ذلك بفعل اغبالة اإلك  إذا كانت ىذه التدابَت سبس بصفة فاضحة باغبريات الفردية،ك  

اؼبشرع قد حافظ على ضباية السر  أفا  إالا  ،عن مكافحة ىذه النوعية من اعبرائم اليت تتطلب تدابَت استثنائية
 من القانوف نفسو، على أف تتم عمليات اعًتاض اؼبراسبلت 3(2مكرر  21)اؼبهٍت من خبلؿ نص اؼبادة 

 من نفس القانوف. (01)اؼبهٍت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  بالسرا التقاط الصور دكف اؼبساس ك  تسجيل األصواتك 
أك  ستعانة بكل شخص مؤىل عامل يف القطاع العاـ، فقد ظبح القانوف باإلتقنياكإلقباز العملية 

ة القضائية للقياـ بكل طكيل اعبمهورية أك قاضي التحقيق أك ضابط الشر ك  ن طرؼاػباص يتم تسخَته م
أك موافقة  العمليات التقنية اليت تسمح باعًتاض اؼبراسبلت أك تسجيل الصوت أك الصورة دكف علمك  التدابَت

على أف يتم ، 5(4مكرر  21)ىذا طبقا لنص اؼبادة ك  ،4اؼبعنيُت يف األماكن اػباصة أك العامة على السواء
األصوات كفقا ك  اؼبراسبلت أك الصور سجلت عليهاذبمع الدعائم اليت ك  ربرير ؿبضر دبا تسفر عليو العملية

                                         
( أشهر قابلة للتجديد 4من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ... يسلم اإلذف مكتوبا ؼبدة أقصاىا أربعة ) 2فقرة  7مكرر  65تنص اؼبادة  - 1

 حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق ضمن نفس الشركط الشكلية كالزمنية ."
2
-Article 100-2 (C.P.P.F Créé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 

1er octobre 1991) : Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être 

renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. 
على ما يلي:" تتم العمليات (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22لقانوف رقم ) ا 6مكرر  65تنص اؼبادة  - 3

 من ىذا القانوف ..." 45أعبله ، دكف اؼبساس بالسر اؼبهٍت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  5مكرر  65احملددة يف اؼبادة 
 .003قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  .أ-4
على ما يلي:" هبوز لوكيل (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  8مكرر  65تنص اؼبادة  - 5

كحدة  مصلحة أك اعبمهورية أك ضابط الشرطة القضائية الذم أذف لو ، كلقاضي التحقيق أك ضابط الشرطة القضائية الذم ينيبو أف يسخر كل عوف مؤىل لدل
 مكرر أعبله ." 65أك ىيئة عمومية أك خاصة مكلفة باؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية للتكفل باعبوانب التقنية للعمليات اؼبذكورة يف اؼبادة 



023 
 

، إالا أفا اؼبشرع اعبزائرم مل يبُت مصَت التسجيبلت بعد انتهاء الغرض من ذات القانوف 1(5مكرر  21)للمادة 
 اؼبقصود منها.

 

 .اإللكتروني الدليلإجراءات جمع  مجالالمبحث الثالث: التعاون الدولي في 
ىذا التعاكف يقتضي  إذا كاف التعاكف الدكيل ىو السبيل الفعاؿ ؼبكافحة اعبرائم االلكًتكنية، فإفا 

و الفوارؽ بُت األنظمة العقابية الداخلية، ألف التباعد بُت ىذه األنظمة هبعل اجملـر اؼبعلومايت لغ منالتخفيف 
تفاقيات الدكلية يف ؾباؿ التعاكف لذلك أبرمت العديد من اإلك  القانونية األكثر تساؿبا،يبحث يف األنظمة 

الدكيل، تستهدؼ التقريب بُت القوانُت اعبنائية الوطنية من أجل مكافحة اعبرائم العابرة للحدكد، كتظهر معامل 
 تسليم اجملرمُتك  األدلةختصاص يف ازباذ إجراءات التحقيق كصبع التقارب يف قبوؿ حاالت تفويض اإل ىذا

ىذا التعاكف القانوين الدكيل ال يناؿ من سيادة الدكلة، على العكس ك  ،عًتاؼ باألحكاـ اعبنائية األجنبيةاإلك 
 انعداـ ىذا التعاكف يزيد من التباعد بُت األنظمة العقابية فبا يساعد على تزايد اعبرائم االلكًتكنية. فإفا 

 منها:ك  عتباراته يف بعض اإلالتعاكف الدكيل تربير كهبد ىذا 
على أذىاف  هتيمن إجرائيةك  سبة قواعد موضوعية وأنو يعترب خطوة على طريق تدكيل القانوف اعبنائي، ذلك أن -

من شأف تشابو ىذه القواعد أف ىبلق نوعا من التقارب بُت التشريعات اغبالية، هبعل ك  العديد من اؼبشرعُت،
 اعبنائي أمرا قاببل للتحقيق.اغبديث عن توحيد أك تدكيل القانوف 

اجملـر هبد نفسو ؿباطا بسياج مانع من اإلفبلت  فا ألل التدابَت اؼبانعة من ارتكاب اعبريبة، يأنو يعترب من قب -
من اؼبسؤكلية عن اعبريبة اليت ارتكبها، أك من العقوبة اليت حكم عليو هبا، ما وبقق الردع اػباص للمجـر 

 .2اؼبعلومايت

لكًتكنية غالبا ما تقتضي تتبع أثر النشاط اإلجرامي اإلففعالية التحقيق كاؼببلحقة القضائية يف اعبريبة 
ل ػأك الشركات اؼبقدمة لتلك اػبدمات مع توصي اإلنًتنتمن خبلؿ ؾبموعة متنوعة من مقدمي خدمات 

أجهزة ب تاإلتصاالعوا أثر قناة حىت ينجح احملققوف يف ذلك فعليهم أف يتتبك  ،اإلنًتنتأجهزة اغباسب اآليل ب
اعبهاز اػباص بالضحية أك بأجهزة أخرل تعمل مع مقدمي خدمات كسطاء يف ك  اغباسب اآليل اؼبصدرية

                                         
على ما يلي:" وبرر ضابط  (من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرماؼبتض 0222ديسمرب  02اؼبؤرخ يف  00-22) القانوف رقم  9مكرر  65تنص اؼبادة  - 1

بات التقنية الشرطة القضائية اؼبأذكف لو أك اؼبناب من طرؼ القاضي اؼبختص ؿبضرا عن كل عملية اعًتاض كتسجيل اؼبراسبلت ككذا عن عمليات كضع الًتتي
 كعمليات اإللتقاط كالتثبيت كالتسجيل الصويت أك السمعي البصرم.

 لعمليات كاإلنتهاء منها ."يذكر باحملضر تاريخ كساعة بداية ىذه ا
 .150د.طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية،اؼبرجع السابق،ص  -2
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عتماد على السجبلت فاذ القانوف اإلبلداف ـبتلفة، كلتحديد مصدر اعبريبة غالبا ما يتعُت على أجهزة إن
 من الذم أجراىا.ك  التارىبية اليت تبُت مىت أجريت تلك التوصيبلت

عندما يكوف ك  كقت إجرائوك  ثر التوصيلأجهزة إنفاذ القانوف تتبع أ تطلباف أخرل قد تيف أحيك 
فاذ القانوف تكوف أجهزة إن ىو ما وبدث غالبا، فإفا ك  مقدمو اػبدمات خارج نطاؽ الوالية القضائية للمحقق

يتمثل يف ؾبموعة من الوسائل ك  بالتعاكف القضائي،ىل مساعدة من نظرائها،دبعٌت اغباجة إىل ما يسمى حباجة إ
اليت بواسطتها تقدـ إحدل الدكؿ معاكنة سلطاهتا العامة أك مؤسساهتا القضائية إىل سلطة التحقيق ك  القانونية

 .1أك اغبكم أك التنفيذ يف دكلة أخرل
األكؿ، أما اؼبطلب  كسوؼ تقتصر الدراسة يف ىذا اؼبقاـ على اؼبساعدة القضائية اؼبتبادلة يف اؼبطلب

 ذلك على النحو التايل:ك  لصعوبات التعاكف يف مطلب ثالث،  التطرؽرمُت، كما متلتسليم اجمل فخصصالثاين 

 

 ول: المساعدة القضائية المتبادلة.المطلب األ
ال تعرؼ للحدكد اعبغرافية ك  أهنا عابرة للحدكدك  عاؼبية سبتاز بأهنا دكلية شبكة إالا ما ىي  اإلنًتنت

، ىا يبتد ألكثر من دكلةثر أك  ذات طابع دكيلك  اعبرائم اؼبتصلة هبا تعترب ىي األخرل عاؼبية بالتايل فإفا ك  معٌت،
جل توقيع العقاب يستلـز القياـ بإجراءات خارج أتقديبهم للعدالة من ك  مبلحقة مرتكيب ىذه اعبرائم لذلك فإفا 

أك  يف اػبارج اإلنًتنته اإلجراءات معاينة مواقع من ىذك  حدكد الدكلة حيث ارتكبت اعبريبة أك جزء منها،
كاف كذلك   وألنك  ىذا كلو قد يصطدـ دبشاكل اغبدكدك  ضبط األقراص الصلبة أك تفتيش نظم اغباسب اآليل،

 .2فبل مناص من تقدمي اؼبساعدة القانونية اؼبتبادلة
 
 
 

                                         
 .54يوسف حسن اؼبصرم، اؼبرجع السابق،ص د. -1
 .204، اؼبرجع السابق،ص د.حسُت الغافرم -2
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كلة من شأنو تسهيل مهمة ل إجراء قضائي تقـو بو د"ككتعرؼ اؼبساعدة القضائية الدكلية بأهنا: 
ئية يف اجملاؿ اعبنائي صور عدة سيتم تتخذ اؼبساعدة القضاك  ،1احملاكمة يف دكلة أخرل بصدد جريبة من اعبرائم"

 تطرؽ ؽبا على النحو التايل:ال
 أوال: اإلنابة القضائية:

سبكُت دكلة ما هي تؤدم إىل تعد اإلنابة القضائية إحدل صور اؼبساعدة القضائية للتعاكف الدكيل،ف 
ستفادة من السلطات العامة أك اؽبيئات القضائية لدكلة أخرل، إذا ما حالت اغبدكد اإلقليمية دكف نفاذ من اإل
 ا اذباه اعباين.قانوهن

اإلنابة القضائية بأهنا طلب ازباذ إجرائي قضائي من إجراءات الدعول اعبنائية،  2كيعرؼ الفقو اعبنائي
للفصل يف مسألة معركضة على السلطة  ،ضركرة ذلكلإىل الدكلة اؼبطلوب إليها تتقدـ بو الدكلة الطالبة 
يتعذر عليها القياـ بو بنفسها، فاإلنابة القضائية تعد من اإلجراءات اؼبسهلة ؼبباشرة ك  القضائية يف الدكلة الطالبة

اإلقليمية دبا يكفل إهناء اليت تساعد على التغلب على عقبة السيادة ك  اإلجراءات اعبنائية يف النطاؽ الدكيل،
 احملاكمة يف الدعول اعبنائية.ك  إجراءات التحقيق

يف ضركرة كجود إتفاقيات دكلية  تتمثل ،يشًتط لتنفيذ اإلنابات القضائية بُت الدكؿ عدة شركطك  
ائية ذبيز ازباذ السلطات القضائية إلجراءات اإلنابة القضائية، فضبل عن قياـ السلطات القضثنائية أك صباعية 

اليت مت إجرائها ك  ؿباضر ربقيق،ك  كثائقك  تو من مستنداتااؼبختصة بإرساؿ اؼبلف اػباص بالدعول اعبنائية دبرفق
 .3دبعرفة السلطات القضائية يف الدكلة اؼبطلوب فيها ازباذ بعض إجراءات التحقيق

اعبرائم اؼبتعلقة العامة يف مكافحة ك  عامل السرعة يعترب من العوامل الرئيسية غَت أنو نظرا ألفا 
أك كانت  قد ظهرت اإلنًتنتتفاقيات قد صدرت يف كقت مل تكن شبكة لكوف غالبية ىذه اإلك  ،اإلنًتنتب

تفاقيات التقليدية للتعاكف القضائي الدكيل أصبح ضركرة ملحة تعديل ىذه اإل لكنها ؿبدكدة، فإفا ك  موجودة
 .4تاإلتصاالك  خاصة مع التطور الكبَت يف تكنولوجيا اؼبعلومات

 

                                         

معة عُت مشس، مصر، د. سامل ؿبمد سليماف األكجلي، أحكاـ اؼبسؤكلية اعبنائية عن اعبرائم الدكلية يف التشريعات الوضعية، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جا-1
 .644. نقبل عن د. حسُت الغافرم، ص 425، ص 1997سنة 

 .83د. صبيل عبد الباقي الصغَت، اؼبرجع السابق، ص  -2
 .644اؼبرجع السابق،ص مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية،  يل القاضي،.رامي متو د -3
 .204د.حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  -4
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اؼبشرع اعبزائرم قد نظم مسألة إجراءات اإلنابة القضائية يف الباب الثاين من الكتاب  كيبلحظ أفا 
السابع من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث أقر بأنو يف حالة اؼبتابعات اعبزائية غَت السياسية يف بلد أجنيب 

يتم إرساؽبا إىل كزارة ك   عرب القنوات الدبلوماسيةتسلم اإلنابات القضائية اليت تكوف صادرة من بلد أجنيب
العدؿ، كما تنفذ اإلنابات القضائية إذا كاف ؽبا ؿبل كفقا للقانوف اعبزائرم مع مراعاة مبدأ اؼبعاملة باؼبثل طبقا 

 من نفس القانوف. 1(306)لنص اؼبادة 
ككذا ست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية،غَت أنو سيتم التطرؽ إىل أحكاـ اؼبساعدة اؼبتبادلة يف اتفاقية بوداب

،كما سيتم التطرؽ ؼبوقف القانوف اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلوماتاؼبساعدة اؼبتبادلة يف 
 .اعبزائرم

 .ة المتبادلة في اتفاقية بودابست بشأن الجرائم اإللكترونيةالمساعد -1
واجبة التفاقية طلب اؼبساعدة إزبضع اؼبساعدة اؼبتبادلة لقانوف الدكلة اؼبطلوب منها اؼبساعدة، أك 

يعترب ىذا الشرط مستوىف يف حالة ك  اعبريبة تعد جريبة مالية، ال هبوز رفض اؼبساعدة على أساس أفا ك  التطبيق،
بسبب  أك األخرل يف حالة كجود طار األطراؼإخ اإلتفاقيةكجود جريبة مزدكجة، كما هبوز ألطراؼ ىذه 

 ،اإلتفاقيةازباذ إجراءات بصدد جرائم تتعلق هبذه  كأ قد تساعده يف البدء بالتحقيقدبعلومات أك  ربقيق هبرل
على الطرؼ اؼبتلقي اغبفاظ على سرية اؼبعلومات،كيف حالة العكس عليو إخطار الطرؼ اؼبعطى للمعلومات ك 

 .2ىذه اؼبعلومات من عدمولكي يقرر ما إذا كاف ينبغي تقدمي 
اإلجراءات اؼبتعلقة باؼبساعدة القضائية يف حالة عدـ كجود  اإلتفاقيةمن  3(03)كقد أفردت اؼبادة 

ها بعض أسباب الرفض مثبل إذا ما تعلق الطلب فيإتفاقية دكلية كاجبة التطبيق بشأف الطلبات اؼبتبادلة، ذكرت 
 .تنفيذ الطلب يبس السيادة أك األمن أك النظاـ العاـ جبريبة سياسية، أك أفا 

                                         

ة من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" يف حالة اؼبتابعات اعبزائية غَت السياسية يف بلد أجنيب، تسلم اإلنابات القضائي 721تنص اؼبادة  - 1
كتنفذ اإلنابات القضائية إذا كاف ؽبا ؿبل  703لصادرة من السلطة األجنبية بالطريق الدبلوماسي كترسل إىل كزارة العدؿ باألكضاع اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ا

 كفقا للقانوف اعبزائرم ككل ذلك بشرط اؼبعاملة باؼبثل."
2
 .136د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق، ص -

3
- Article 27 du C.C.C :- En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des législations 

uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des 

paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement 

ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place 

tout ou partie du reste de cet article. 

- Outre les conditions ou motifs de refus prévus à l’Article 25, paragraphe 4, l'entraide peut être refusée par la 

Partie requise : 

a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou 

liée à une infraction de nature politique ; ou 
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 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات: العربية اإلتفاقيةالمساعدة المتبادلة في  -0
أحكاـ اؼبساعدة يف نطاؽ اعبرائم االلكًتكنية، حيث نصت اؼبادة  إىلالعربية  اإلتفاقيةأشارت نصوص 

صبع األدلة يف اعبرائم ك  على حث الدكؿ األطراؼ على تقدمي اؼبساعدة اؼبتبادلة لغايات التحقيق، 1(40)
قد اشًتطت اؼبادة ضركرة تقدمي طلب خطي للمساعدة اؼبتبادلة على أف زبضع شركط اؼبساعدة ك  االلكًتكنية،

معلومات حصلت  ةاء أيعلى جواز إعط 2(44لقانوف الدكلة اؼبطلوب منها اؼبساعدة، كما نصت اؼبادة )
 .اإلتفاقيةعليها الدكلة أثناء التحقيقات إىل دكلة أخرل طرؼ يف 

باإلضافة إىل ازباذ اإلجراءات اػباصة بتحديد سلطة ؿبددة زبتص بإجراءات اؼبساعدة اؼبتبادلة، كما 
إذا كانت  إىل حق الدكلة يف رفض اؼبساعدة يف حالة اعبرائم ذات الطابع السياسي أك اإلتفاقيةأشارت 

 .4اإلتفاقيةمن نفس  3(41اؼبساعدة سبثل انتهاكا ألمن ىذه الدكلة طبقا لنص اؼبادة )
كما ينبغي اإلشارة إليو أف اعبزائر كقعت على اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات كلكن مل 

ع اعبريبة اؼبنظمة فيجب الرجوع إىل تصادؽ عليها، كماداـ أف األمر كذلك فإذا ازبذت اعبريبة اإللكًتكنية طاب
، فتنص ىذه الدكيل التعاكف دبا يف ذلك0222إتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية لسنة 

اإلتفاقية على اؼبساعدة القانونية اؼبتبادلة يف التحقيقات كاؼببلحقات كاإلجراءات القضائية طبقا لنص اؼبادة 
التعاكف مع أجهزة إنفاذ القانوف من أجل اإلدالء دبعلومات مفيدة دبوجب نص اؼبادة  (، كيتم تعزيز64)
(02.) 

عدـ ، فينبغي تطبيق أحكاـ القانوف اعبزائرم يف حالة أما إذا كانت اعبريبة اإللكًتكنية جريبة عادية
 كجود إتفاقيات ؽبذا الغرض.

 

                                                                                                                            

 

b. si la Partie requise estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, 

à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels…. 
يع الدكؿ األطراؼ تبادؿ اؼبساعدة فيما بينها بأقصى مدل فبكن من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي:" على صب 32تنص اؼبادة  - 1

 لغايات التحقيقات أك اإلجراءات اؼبتعلقة جبرائم معلومات كتقنية اؼبعلومات أك عبمع األدلة اإللكًتكنية يف اعبرائم..."
وز ألم دكلة طرؼ ضمن حدكد قانوهنا الداخلي كبدكف طلب مسبق من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي:" هب 33تنص اؼبادة  - 2

ة إليها يف أف تعطي لدكلة أخرل معلومات حصلت عليها من خبلؿ ربقيقاهتا إذا اعتربت أف كشف مثل ىذه اؼبعلومات يبكن أف يساعد الدكلة الطرؼ اؼبرسل
 اإلتفاقية أك قد تؤدم إىل طلب للتعاكف من قبل تلك الدكلة الطرؼ ..."إجراء الشركع أك القياـ بتحقيقات يف اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذه 

 هبوز للدكلة الطرؼ اؼبطلوب منها اؼبساعدة أف ترفض اؼبساعدة إذا : من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي:"  35تنص اؼبادة  -3
 الطرؼ اؼبطلوب منها اؼبساعدة جريبة سياسية . كاف الطلب متعلقا جبريبة يعتربىا قانوف الدكلة-
 إعترب أف تنفيذ الطلب يبكن أف يشكل إنتهاكا لسيادتو أك أمنو أك نظامو أك مصاغبو األساسية ."-
 .642د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق،ص  -4
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 .المساعدة المتبادلة في القانون الجزائري -3
الذم يتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة  (25/20)انوف رقم لقد نص الق 

مكافحتها على ضركرة اؼبساعدة القضائية الدكلية اؼبتبادلة، حبيث أنو يبكن ك  اإلتصاؿك  بتكنولوجيات اإلعبلـ
ظرا للطابع اػباص للسلطات اؼبختصة تبادؿ اؼبساعدة القضائية عبمع األدلة اػباصة باعبريبة االلكًتكنية، لكن ن

خوفا من العبث باألدلة االلكًتكنية يبكن ك  من سرعة اإلنًتنتؽبذه النوعية من اعبرائم،كما تتميز بو شبكة 
 لكًتكينأك الربيد اإل  ذلك أجهزة الفاكسالسريعة دبا يف اإلتصاؿتقدمي طلبات اؼبساعدة عن طريق كسائل 

اإلتفاقيات كل ذلك مع مراعاة ك  ،من صحتهاذلك بقدر ما توفره ىذه الوسائل من شركط أمن كافية للتأكد ك 
 .1مبدأ اؼبعاملة باؼبثلك  الدكلية

أك  يف حالة ما إذا كاف من شأهنا اؼبساس بالسيادة الوطنية فضىذه الطلبات يبكن أف تر  غَت أفا 
ساعدة أف تفرض شركطا تتمثل يف احملافظة على سرية اؼبعلومات النظاـ العاـ، كما هبوز للدكؿ اليت تقدـ اؼب

 .2كذا اشًتاط عدـ استعماؽبا يف غَت ما ىو موضوع يف الطلبك  اؼببلغة
 ثانيا: تبادل المعلومات:

ىي بصدد النظر يف ك  الوثائق اليت تطلبها سلطة قضائية أجنبيةك  البياناتك  ىو يشمل تقدمي اؼبعلوماتك 
قد يشمل ك اإلجراءات اليت ازبذت ضدىم،ك  هتامات اليت كجهت إىل رعاياىا يف اػبارججريبة ما، عن اإل

ؽبذه الصورة من صور اؼبساعدة القضائية الدكلية صدل كبَت يف مثل ىذه ك  التبادؿ السوابق القضائية للجناة،
كذا منظمة اؼبؤسبر ك ،3تفاقيات مثل معاىدة األمم اؼبتحدة النموذجية لتبادؿ اؼبساعدة يف اؼبسائل اعبنائيةاإل

العربية للتعاكف  ضتفاقية الرياإذات الصورة قبدىا يف اؼبادة األكىل من ك  ،4اإلسبلمي ؼبكافحة اإلرىاب الدكيل

                                         
ات اؼبختصة تبادؿ اؼبساعدة القضائية الدكلية عبمع األدلة اػباصة السالف الذكر على ما يلي:" ... يبكن للسلط 25/20م من القانوف رق 62اؼبادة تنص  -1

 باعبريبة يف الشكل اإللكًتكين .
يق كسائل اإلتصاؿ يبكن يف حالة اإلستعجاؿ ، كمع مراعاة اإلتفاقيات الدكلية كمبدأ اؼبعاملة باؼبثل ، قبوؿ طلبات اؼبساعدة القضائية ...إذا كردت عن طر 

 هزة الفاكس أك الربيد اإللكًتكين ...".السريعة دبا يف ذلك أج
السالف الذكر على ما يلي:" يرفض تنفيذ طلبات اؼبساعدة إذا كاف من شأهنا اؼبساس بالسيادة الوطنية أك النظاـ  25/20م من القانوف رق 64اؼبادة تنص  -2

 العاـ .
 ؼبعلومات اؼببلغة أك بشرط عدـ استعماؽبا يف غَت ما ىو موضح يف الطلب"يبكن أف تكوف اإلستجابة لطلبات اؼبساعدة مقيدة بشرط احملافظة على سرية ا

للجمعية العامة لؤلامم اؼبتحدة، كتقضي باتفاؽ أطرافها على أف يقدـ كل منهم لؤلخر  68يف اعبلسة العامة  14/12/1990صدرت ىذه اؼبعاىدة يف  -3
اءات احملاكمة اؼبتعلقة جبرائم يكوف العقاب عليها كقت طلب اؼبساعدة داخل يف اختصاص السلطة أكرب قدر فبكن من اؼبساعدة اؼبتبادلة يف التحقيقات، أك إجر 

 .645نقبل عن: د. حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص القضائية يف الدكلة الطالبة للمساعدة.
 28/06/1999هم اؼبنعقد يف كاغادكغو يف الفًتة من من قبل مؤسبر كزراء خارجية دكؿ اؼبنظمة يف اجتماع 1999كاعتمدت سنة  صدرت ىذه اؼبعاىدة -4

 .645.نقبل عن: د. حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص 01/07/1999إىل 
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اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب ك  الثانية من النموذج االسًتشادمك  اؼبادة األكىلك  ،1القضائي
 .2اػبامس من اؼبادة الثامنة منهاك  الرابعك  الوطنية يف البنود الثالث

اإلستجابة لطلبات اؼبساعدة (، فقد نص على ضركرة 20-25كبالرجوع إىل القانوف اعبزائرم رقم )
اؼبتمثلة يف تبادؿ اؼبعلومات أك ازباذ أم إجراءات ربفظية، كفقا لئلتفاقيات الدكلية ذات الصلة، ككذا 

 .3اؼبعاملة باؼبثلاإلتفاقيات الدكلية الثنائية كمبدأ 
 ثالثا: نقل اإلجراءات.

تفاقية أك معاىدة بازباذ إجراءات جنائية كىي بصدد جريبة إيقصد هبا قياـ دكلة ما بناءا على ك 
يقصد ك  ا التجرمي اؼبزدكجهمن أنب ، مىت توافرت شركط معينةؼبصلحة ىذه الدكلةك  ارتكبت يف إقليم دكلة أخرل

الشخص يشكل جريبة يف الدكلة الطالبة أك الدكلة مطلوب إليها نقل بو أف يكوف الفعل اؼبنسوب إىل 
أف تكوف اإلجراءات اؼبطلوب ازباذىا مقررة  دبعٌتاإلجراءات، باإلضافة إىل شرعية اإلجراءات اؼبطلوب ازباذىا 

را كذلك أف تكوف اإلجراءات اؼبطلوب ازباذىا تؤدم دك ك  يف قانوف الدكلة اؼبطلوب إليها عن ذات اعبريبة،
 مهما يف الوصوؿ إىل اغبقيقة.

اإلقليمية ىذه الصورة كإحدل صور اؼبساعدة ك  تفاقيات الدكلية منهاكلقد أقرت العديد من اإل
األمم كإتفاقية  ،4األمم اؼبتحدة النموذجية بشأف نقل اإلجراءات يف اؼبسائل اعبنائية القضائية الدكلية كمعاىدة

اؼبؤسبر اإلسبلمي ؼبكافحة منظمة كذا معاىدة ك  منها (06)الوطنية يف اؼبادة  اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب
من النموذج االسًتشادم التفاقية التعاكف  (62)( منها،كأيضا اؼبادة 5يف اؼبادة ) 6555اإلرىاب الدكيل سنة 

0224القضائي الصادر عن ؾبلس التعاكف اػبليجي سنة ك  القانوين
5. 

 
 
 

                                         

 دبدينة الرياض باؼبملكة العربية السعودية. 06/04/1993تفاقية  يف صدرت ىذه اإل -1
 .624د.يوسف حسن اؼبصرم، اؼبرجع السابق، ص  -2
السالف الذكر على ما يلي: "تتم اإلستجابة لطلبات اؼبساعدة الرامية لتبادؿ اؼبعلومات أك ازباذ أم إجراءات  25/20م القانوف رقمن  63اؼبادة تنص  -3

 ربفظية كفقا لئلتفاقيات الدكلية ذات الصلة كاإلتفاقات الدكلية الثنائية كمبدأ اؼبعاملة باؼبثل ".
 .646. نقبل عن: حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص 14/12/1990بتاريخ  118/45تحدة رقم إعتمدت دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼب-4
 .202د. حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  -5
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 .تسليم المجرمين المطلب الثاني :
ستقر فقو القانوف الدكيل على اعتبار تسليم اجملرمُت شكبل من أشكاؿ التعاكف الدكيل يف مكافحة إ

ضباية اجملتمعات من اؼبخلُت بأمنها كاستقرارىا،كىذا النوع من التعاكف الدكيل ىو نتيجة طبيعية ك  اجملرمُتك  اعبريبة
تقنية اؼبعلومات،حيث مل تعد اغبدكد ك  تاإلتصاالمنها ؾباالت ك  للتطورات اليت حدثت يف كافة اجملاالت

 لكًتكنية.ىذا ينطبق بالفعل على اعبرائم اإلك  القائمة بُت الدكؿ تشكل حاجزا أماـ مرتكيب اعبرائم
ليم شخص موجود يف كيعرؼ نظاـ تسليم اجملرمُت بأنو قياـ دكلة ما)الدكلة اؼبطلوب منها التسليم( بتس

 لة أخرل )الدكلة طالبة التسليم( بناء على طلبها بغرض ؿباكمتو عن جريبة نسب إليو ارتكاهباىل دك إقليمها إ
قًتاؼ جريبة لة لدكلة أخرل شخصا منسوبا إليو إلتنفيذ حكم صادر ضده من ؿباكمها، دبعٌت آخر تسليم دك ك 

 .1ما أك صدر ضده حكما بالعقاب كي تتوىل ؿباكمتو أك تنفيذ العقاب عليو
تطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل مصادر كأنظمة تسليم اجملرمُت ككيفية تسليمهم يف اتفاقية كسيتم ال

موقف القانوف  ككذا معرفة ،ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات كاإلتفاقية العربية بشأف اعبرائم اإللكًتكنيةبودابست 
 اعبزائرم كذلك على النحو التايل:

 
 مجرمين.الفرع األول: مصادر وأنظمة تسليم ال

فيما يتعلق دبصادر ىذا النظاـ، فهي ليست كاحدة يف كافة التشريعات، كإمبا زبتلف باختبلؼ 
 :2بشكل عاـ يبكن حصرىا يف ثبلثة مصادر ىيك  أنو الدكؿ، إالا 

ىي اليت تتم ك  تفاقيات التسليم الثنائيةإىل ثبلثة أنواع: إىي تنقسم ك تفاقيات الدولية: اإلو  المعاىدات -6
تفاقيات كىي إتفاقيات التسليم اؼبتعددة األطراؼ إالضوابط اؼبوضوعة من قبلهما، ك  كفقا للشركط بُت دكلتُت

تفاقيات دكلية تتضمن أحكاما متصلة بتسليم اجملرمُت هي إف تفاقيات الدكليةا اإليكوف أطرافها عدة دكؿ، أما 
 6552سنة  كضعتمم اؼبتحدة األ منظمة اعبدير بالذكر أفا ك  ،3تفاقيات تسليمإدكف أف تكوف حبد ذاهتا 

 فاقياتػػػػمعاىدة مبوذجية لتسليم اجملرمُت لتكوف إطارا يساعد الدكؿ اليت بصدد التفاكض على ات

                                         

 .649د. حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص -1
 .214لسابق، ص ككذلك: د. حسُت الغافرم، اؼبرجع ا  624يوسف حسن اؼبصرم، اؼبرجع السابق، ص  د.-2
، إتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية لسنة 6554كمن األمثلة على ىذا النوع من اإلتفاقيات : اإلتفاقية العربية ؼبكافحة اإلرىاب سنة  -3

 . 0226، اإلتفاقية األكركبية بشأف اعبرائم اإللكًتكنية سنة 0222
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يتضمن بعض األحكاـ  6553مادة باإلضافة إىل ملحق صدر ؽبا عاـ  64تتكوف من ك  التسليم الثنائية،
 ؾبلس كزراء الداخلية العرب أقر قانونا مبوذجيا لتسليم اجملرمُت. التكميلية، كما أفا 

 .أغلب الدكؿ لديها قوانُت تسليم اجملرمُتإفا  :القوانين الداخلية التي تنظم تسليم المجرمين -0

 .تفاقيات أك قوانُت داخليةإالذم يطبق يف حالة عدـ كجود ك :العرف الدولي -4

كل دكلة يف الطريقة اليت تبحث هبا طلب التسليم حبسب   كما تتنوع أنظمة تسليم اجملرمُت،كزبتلف
 :1ىناؾ ثبلثة أنظمة متبعة يف تسليم اجملرمُت ىيك  ،نوع النظاـ الذم تأخذ بو

 التسليم القضائي: -1

حرياهتم،لذا تعترب السلطة القضائية ىي  كصيانةيقـو ىذا النظاـ على أساس احًتاـ حقوؽ األفراد 
كالدكلة اليت تأخذ ىذا ، ال شأف عبهة اإلدارة يف ىذا اػبصوصك  اعبهة الوحيدة اؼبختصة بإصدار قرار التسليم

أف تكوف احملكمة ىي اعبهة الوحيدة اؼبختصة إصدار قرار  ج يف التنفيذ أحد النهجُت: األكؿاالذباه تنته
على تلقي طلب  عملهاإمبا يقتصر ك  ال دخل للنيابة العامة يف إصدار ىذا القرارك  ،طالبةالالتسليم للدكلة 

لعرض على احملكمة اؼبختصة لتتوىل األخَتة عملية إصدار لتعد أكراؽ اؼبوضوع ك  ،التسليم من اعبهة اؼبختصة
طلوب منها التسليم القرار النهائي حوؿ ىذا الطلب،كالنهج الثاين يتمثل يف إعطاء النائب العاـ يف الدكؿ اؼب

 سلطة الفصل يف إصدار القرار النهائي من عدمو.
 التسليم اإلداري:  -2

تسليم اجملرمُت يعد كفقا ؽبذا النظاـ عمبل من أعماؿ السيادة أك تدبَتا من تدابَت السلطة التنفيذية إفا 
ذلك من غَت ك  اريةاليت سبلك الصبلحية اؼبطلقة لتقرر التسليم من عدمو كفقا العتبارات سياسية أك إد

يتطلب ذلك أف توجو أجهزة اإلنًتبوؿ بالدكلة طالبة التسليم طلبها بشأف القبض على اؼبتهم إىل ك  ،عتباراتاإل
البحث، كمن ك  أنًتبوؿ الدكلة اؼبطلوب منها التسليم، كاليت ربيل الطلب إىل السلطة اإلدارية اؼبختصة للدراسة

  إصدار القرار.مت
 
 

                                         
. ككذلك: د. عبد اعبابر 61، ص6554، سنة 6، اإلنًتبوؿ كمبلحقة اجملرمُت، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة، مصر، طد. سراج الدين ؿبمد الركيب -1

حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع د.. نقبل عن: 02، بدكف سنة، ص 6اظباعيل، ؿباضرات يف قانوف تسليم اجملرمُت، أكاديبية الشرطة اؼبلكية، األردف، ط
 .213-210السابق، ص 
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 التسليم المختلط: -3

انتشارا حيث يوازم بُت اؼبصلحتُت ك  ىو األكثر ركاجاك  اإلدارم،ك  هبمع بُت اعبانبُت القضائي
مصلحة الشخص اؼبطلوب تسليمو،فيكوف للسلطة القضائية حق ك  تُت، مصلحة الدكلة طالبة التسليماؼبتعارض

تقـو الدكلة اؼبطلوب  يبنح الشخص اؼبراد تسليمو كل الضمانات القانونية للدفاع، بشرط أالا ك  فحص الطلب،
 .1كثائق من الدكلة الطالبةك  تكتفي دبا يرد إليها من مستنداتك  منها التسليم نفسها يف فحص كقائع الدعول

 

 الفرع الثاني: تسليم المجرمين في اإلتفاقيات المتعلقة بالجرائم اإللكترونية.
يم اجملرمُت يف إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم تطرؽ من خبلؿ ىذا الفرع إىل كيفية تسلسيتم ال

 ككذلك يف اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات، كذلك على النحو التايل: اإللكًتكنية 

 .دابست بشأن الجرائم اإللكترونيةتفاقية بو إم المجرمين في ي:تسلأوال
معاقب  اإلتفاقيةعلى انطباقها يف حالة ما إذا كانت اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذه  اإلتفاقيةنصت 

تطبق العقوبة ك عقوبة مقيدة للحرية ؼبدة سنة على األقل أك بعقوبة أشد،ها دبوجب قوانُت كبل من الطرفُت بعلي
قد اعتربت ك  ية تسليم،تفاقإاألقل يف حالة إذا ما كاف توجد تشريعات موحدة أك متبادلة باؼبثل أك دبوجب 

من اعبرائم اليت هبب تسليم اجملرمُت فيها، إذا ما 2(64-0) من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبواد اإلتفاقية
تفاقية تسليم ؾبرمُت بُت األطراؼ، هبوز إيف حالة عدـ كجود ك  كجدت اتفاقية لتسليم اجملرمُت بُت األطراؼ،

 لعملية التسليم.  األساس القانوين اإلتفاقيةاعتبار ىذه 
كجرائم هبوز فيها   اإلتفاقيةيعتمدكف اعبرائم اؼبنصوص عليها يف  اإلتفاقيةفالدكؿ بانضمامهم ؽبذه 

واجبة التفاقية تسليم اجملرمُت الدكلة اؼبطلوب منها التسليم أك إىبضع تسليم اجملرمُت لقانوف ك  تسليم اجملرمُت،
 ربيلالدكلة اؼبراد التسليم منها  صاص القضائي،فإفا ػػػػختاإللة الرفض بسبب اعبنسية أك يف حاك  التطبيق،

رتَت العاـ كعلى الدكؿ عند التوقيع أف زبطر السك  إببلغ النتيجة للدكؿ الطالبة،ك  الدعول لسلطاهتا اؼبختصة
 با باسم السلطة اؼبسؤكلة عن طلبات التسليم.ك جمللس أكر 

 

                                         
 .213د.حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  -1
-7(، اعبرائم اؼبعلوماتية )اعبرائم اؼبتصلة باغباسب اؼبواد من )6-2ىذه اعبرائم ىي اعبرائم ضد سرية كسبلمة كإتاحة البيانات كالنظم اؼبعلوماتية )اؼبواد من  -2
(.أنظر 11(، الشركع كاإلشًتاؾ )اؼبادة10اؼبتصلة باإلعتداءات الواقعة على اؼبلكية الفكرية كاغبقوؽ اجملاكرة )اؼبادة(، اعبرائم 9(، اعبرائم اؼبتصلة باحملتول)اؼبادة8

  http://convention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.htm:اؼبوقع إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية على
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 .كافحة جرائم تقنية المعلوماتلم العربية اإلتفاقية: تسليم المجرمين في ثانيا
إىل  اإلتفاقيةمن 1(6فقرة  46قد أشارت اؼبادة )ك  العربية على إجراء تسليم اجملرمُت، اإلتفاقيةنصت 

حددت شركط التسليم ك  كأساس قانوين بُت الدكؿ األطراؼ يف مسألة تسليم اجملرمُت،  اإلتفاقيةعتداد بجواز اإل
 ؼبدة سنة أك أكثر. ةن عقوبة سالبة للحريعتكوف اعبريبة اؼبطلوب فيها التسليم ال تقل عقوبتها  بأالا 

 رفضبل عن خضوع التسليم للشركط اؼبنصوص عليها يف الدكلة اليت يقدـ إليها طلب التسليم، مع تقري
عاقب عليها كفقا مائم يرتكبوف جر  نهتاـ للجناة الذيطلب التسليم مع التعهد بتوجيو اإل حق الدكؿ يف رفض

 3(1فقرة 46طبقا لنص اؼبادة )2لقانوف الدكلتُت بعقوبة ال تقل عن سنة أك بعقوبة أشد لدل أم من الدكلتُت
 .من نفس اإلتفاقية

، فيتم تطبيق أحكاـ تسليم اجملرمُت اليت ا ازبذت اعبريبة اإللكًتكنية طابع اعبريبة اؼبنظمةإذ غَت أنو
من ىذه اإلتفاقية  (62)طبق اؼبادة ت األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية إذنصت عليها إتفاقية 

ك على كجود الشخص الذم ىو موضوع طلب التسليم يف إقليم الدكلة الطرؼ على اعبرائم اؼبذكورة فيها، 
القانوف الداخلي لكل شريطة أف يكوف اعبـر الذم يلتمس بشأنو التسليم معاقبا عليو دبقتضى متلقية الطلب 

 .من الدكلة الطرؼ الطالبة كالدكلة الطرؼ متلقية الطلب
كما تعمل كل دكلة طرؼ على إنشاء أك تطوير أك ربسُت برنامج تدريب خاص للعاملُت يف أجهزهتا   

كاألساليب كإعارة اؼبوظفُت كتبادؽبم، كتتناكؿ تلك الربامج على كجو اػبصوص اؼبعدات اؼبعنية بإنفاذ القانوف  
( من اإلتفاقية 05طبقا لنص اؼبادة ) 4اغبديثة إلنفاذ القانوف دبا يف ذلك اؼبراقبة اإللكًتكنية كالتسليم اؼبراقب

 اؼبذكورة.

                                         
اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي:" ىذه اؼبادة تنطبق على تبادؿ اجملرمُت بُت الدكؿ األطراؼ على من  1فقرة  31تنص اؼبادة  -1

ًتة أدناىا لب اغبرية لفاعبرائم النصوص عليها يف الفصل الثاين من ىذه اإلتفاقية بشرط أف تكوف تلك اعبرائم يعاقب عليها يف قوانُت الدكؿ األطراؼ اؼبعنية بس
 سنة كاحدة أك بعقوبة أشد ...".

 .137د. رامي متويل قاضي، اؼبرجع السابق،ص  - 2
من اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات على ما يلي:"...ىبضع تسليم اعبرمُت للشركط اؼبنصوص عليها يف قانوف الدكلة  5فقرة  31تنص اؼبادة  -3

 طلب أك ؼبعاىدات التسليم اؼبطبقة دبا يف ذلك األسس اليت يبكن للدكلة الطرؼ اإلستناد عليها لرفض تسليم اجملرمُت ...".الطرؼ اليت يقدـ إليها ال
ة سلطاتو التسليم اؼبراقب ىو األسلوب الذم يسمح لشحنات غَت مشركعة أك مشبوىة باػبركج من إقليم دكلة أك أكثر أك اؼبركر عربه أك دخولو، دبعرف - 4

من إتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة  02صة ك ربت مراقبتها، بغية التحرم عن جـر ما ككشف ىوية األشخاص الضالعُت يف ارتكابو. أنظر اؼبادة اؼبخت
 .2000اؼبنظمة عرب الوطنية لسنة 
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أما إذا كانت اعبريبة اإللكًتكنية جريبة عادية ك ليست منظمة، فيجب حينها الرجوع إىل القانوف 
كىذا ما سأتطرؽ إليو يف ما مل تنص اإلتفاقيات على خبلؼ ذلك، ائرم فيما يتعلق بتسليم اجملرمُت كذلكاعبز 

 ىذا الفرع.
 

 .في القانون الجزائري تسليم المجرمينالثالث:  الفرع
ال يتم التسليم  يوجد يف القانوف اعبزائرم شركط لتسليم اجملرمُت البد من كجودىا كإجراءات معينة

 ذلك على النحو التايل:ك  دكهنا،
 

 .شروط التسليماألول:  البند

 األطراؼ يف عملية التسليم،بلقة بُت الدكؿ ؽبا أنبية يف كوهنا تفصل حدكد العإفا شركط التسليم 
ذلك مىت توافرت ىذه الشركط حاؿ البث ك  سيتم التسليم من عدمو، أساسهاتضع األحكاـ العامة اليت على ك 

 تتمثل فيما يلي:ك  يف قرار التسليم
 التجريم المزدوج.أوال: 

كذلك ك اؼبقصود بو أف يكوف الفعل اؼبطلوب التسليم من أجلو ؾبرما يف تشريع الدكلة طالبة التسليم،ك 
، حبيث ال هبوز قبوؿ التسليم يف أية حالة إذا كاف الفعل غَت معاقب 1يف تشريع الدكلة اؼبطلوب إليها التسليم

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 2(253/0)ادةؼبعليو طبقا للقانوف اعبزائرم بعقوبة جناية أك جنحة كفقا ا

إىل  بالرجوع بة يف ؾباؿ تسليم اجملرمُت، ألنوشرط ازدكاج التحرمي قد يكوف عق كمع ذلك فإفا 
أنو ك  لكًتكنية غَت معاقب عليها يف معظم الدكؿ من ناحية،اعبرائم اإل أفا  يبلحظالتشريعات العقابية الوطنية 

ما إذا كانت النصوص التقليدية لديها يبكن أف  اؼبطلوب إليها التسليم يف تشريعات الدكلة ربديدمن الصعب 
دبعٌت أنو من الصعب  ،من عدمو من ناحية أخرل اإلنًتنتك  تطبق على جرائم شبكات اغباسبات اآللية

 لىػػػع طبقػػػت مكن أفػػها التقليدية يػعاتػػػػػالبحث يف تشريعات الدكؿ اؼبطلوب إليها التسليم عما إذا كانت تشري

 

                                         
 .111د. يوسف حسن اؼبصرم، اؼبرجع السابق، ص  -1
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ...كال هبوز قبوؿ التسليم يف أية حالة إذا كاف الفعل غَت معاقب عليو طبقا  2فقرة  697تنص اؼبادة  - 2

 .للقانوف اعبزائرم بعقوبة جناية أك جنحة..."
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تفاقيات الدكلية الثنائية اليت ربدد اعبرائم اليت ال تتطلب فيها جد بالفعل بعض اإلتو ك اعبرائم االلكًتكنية،  
 الثنائية اؼبتعلقة باؼبساعدة القانونية اؼبتبادلة اإلتفاقية، مثاؿ ذلك 1منها اعبرائم االلكًتكنيةك  ازدكاجية التجرمي

 دا.كنك  اليت مت توقيعها بُت أمريكاك 
 :2شخاص المطلوب تسليمهمالشروط المتعلقة باألثانيا: 

نص عليها اليت ك اؼبستقر عليها يف اجملتمع الدكيل ك  من اؼببادئ السائدةعدم جواز تسليم الجزائريين: .1
يف أم إقليم خارج ك  مبدأ عدـ جواز تسليم الرعايا أيا كاف نوع اعبريبة اؼبرتكبة من قبلهم ،القانوف اعبزائرم

العربة يف تقدير ىذه ك  فإذا كاف ىذا الشخص اؼبطلوب تسليمو جزائرم اعبنسية فبل يقبل تسليمو، دكلتهم،
 .3الصفة بوقت كقوع اعبريبة اؼبطلوب التسليم من أجلها

 ىذا اؼببدأ ىو اآلخر سائد يف أغلب التشريعات عدم جواز تسليم ممنوحي حق اللجوء السياسي: .2
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، 4(254)اؼبادة  من الفقرة الثانيةقد أكدت عليو ك  اإلقليميةك  تفاقيات الدكليةاإلك 

 حبيث إذا تبُت من الظركؼ أف التسليم الذم يكوف مطلوبا بالغرض سياسي فبل يقبل.

لو كانت قد ك  :عدم جواز تسليم من تمت محاكمتهم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمهم ألجلها .3
 .5اعبزائريةخارج األراضي  تارتكب
إذا كانت اعبريبة قد  ال هبوز التسليم إالا  :بالجريمة المطلوب التسليم ألجلهاالشروط المتعلقة ثالثا:

حد أا خارج أراضيها من إما ك  ا يف أراضي الدكلة الطالبة من أحد رعاياىا أك من أحد األجانب،ما إ ارتكبت
ىذا إذا كانت اعبريبة من عداد ك  ،ن ىذه الدكلةا خارج أراضيها من أحد األجانب عإما ك  رعايا ىذه الدكلة

لو ارتكبت من أجنيب يف اػبارج طبقا ؼبا تقضي ك  اعبرائم اليت هبيز القانوف اعبزائرم اؼبتابعة فيها يف اعبزائر حىت
 تكوف احملاكم ( 20-25نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كبالرجوع إىل القانوف رقم)من قا6(252/0اؼبادة ) بو

                                         

 .414. خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، ص د-1
 ك ما بعدىا. 424حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. -2
( من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " ال يقبل التسليم إذا كاف الشخص اؼبطلوب تسليمو جزائرم اعبنسية كالعربة 698/01تنص اؼبادة ) -3

 ..."يف تقدير ىذه الصفة بوقت كقوع اعبريبة اؼبطلوب التسليم من أجلها
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " ...ال يقبل التسليم إذا كانت للجناية أك اعبنحة صيغة سياسية أك إذا تبُت  2فقرة  698تنص اؼبادة - 4

 من الظركؼ أف التسليم مطلوب لغرض سياسي..."
على ما يلي: " ...ال يقبل التسليم إذا سبت متابعة اعبناية أك اعبنحة ك اغبكم فيها هنائيا يف نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم من قا 0فقرة  254ؼبادة تنص ا -5

 األراضي اعبزائرية كلو كانت قد ارتكبت خارجها ..."
عبريبة موضوع الطلب قد من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي : "... كمع ذلك ال هبوز التسليم إال إذا كانت ا 2فقرة  696تنص اؼبادة - 6

 ارتكبت: 
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اعبزائرية ـبتصة بالنظر يف اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ اؼبرتكبة خارج اإلقليم الوطٍت، عندما 
لئلقتصاد  يكوف مرتكبها أجنبيا كتستهدؼ مؤسسات الدكلة اعبزائرية أك الدفاع الوطٍت أك اؼبصاٌف اإلسًتاتيجية

 لذكر.( من القانوف السالف ا61الوطٍت طبقا لنص اؼبادة )
من بينها صبيع األفعاؿ اليت ك  من ذات القانوف األفعاؿ اليت ذبيز التسليم،1(253/6)كما ربدد اؼبادة 

كذا األفعاؿ اليت يعاقب عليها قانوف الدكلة الطالبة بعقوبة ك  يعاقب عليها قانوف الدكلة الطالبة بعقوبة اعبناية،
أك إذا تعلق األمر دبتهم  ،لنصوص ذلك القانوف سنتُت أك أقلجنحة إذا كاف اغبد األقصى للعقوبة اؼبطبقة كفقا 

ي عليو بالعقوبة إذا كانت العقوبة اليت قضي هبا من اعبهة القضائية للدكلة الطالبة أك تتجاكز اغببس ؼبدة ضق
ة شهرين ، فاؼبشرع اعبزائرم يف ىذه اغبالة اعتمد على أسلوب جسامة اعبريبة أك اغبد األقصى للعقوبة اؼبقرر 

كما يشًتط أال تكوف اعبناية أك اعبنحة قد ارتكبت يف األراضي اليت يبكن أف يتم التسليم ألجلها،  للجرائم 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية 2(254/4)لمادة لاعبزائرية، ألنو لو كانت كذلك فبل يقبل التسليم طبقا 

 4.أك العفو 3ب االنقضاء كالتقادـاعبزائرم،ككذا عدـ انقضاء الدعول العمومية أك العقوبة بأحد أسبا
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 إما يف أراضي الدكلة الطالبة من أحد رعاياىا أك من أحد األجانب . -
 كإما خارج أراضيها من أحد رعايا ىذه الدكلة . -
ابعة فيها يف اعبزائر حىت كلو ارتكبت من كإما خارج أراضيها من أحد األجانب عن ىذه الدكلة إذا كانت اعبريبة من عداد اعبرائم اليت هبيز القانوف اعبزائرم اؼبت -

 أجنيب يف اػبارج ."
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" األفعاؿ اليت ذبيز التسليم سواء كاف مطلوبا أك مقبوال ىي اآلتية :  1فقرة  697تنص اؼبادة - 1
 ة جناية .صبيع األفعاؿ اليت يعاقب عليها قانوف الدكلة الطالبة بعقوب -
أقل، أك إذا تعلق  األفعاؿ اليت يعاقب عليها قانوف الدكلة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كاف اغبد األقصى للعقوبة اؼبطبقة طبقا لنصوص ذلك القانوف سنتُت أك -

 بس ؼبدة شهرين ..." األمر دبتهم قضي عليو بالعقوبة إذا كانت العقوبة اليت قضي هبا من اعبهة القضائية للدكلة الطالبة تساكم أك ذباكز اغب
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: "...ال يقبل التسليم إذا ارتكبت اعبناية أك اعبنحة يف األراضي اعبزائرية..." 3فقرة  698تنص اؼبادة  - 2
العمومية قد سقطت بالتقادـ قبل ل لتسليم إذا كانت الدعو ال يقبل امن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:"... 5فقرة  698تنص اؼبادة  - 3

 .تقدمي الطلب أك كانت العقوبة قد انقضت بالتقادـ قبل القبض على الشخص اؼبطلوب تسليمو ..."
طالبة أك الدكلة اؼبطلوب إليها ال يقبل التسليم إذا صدر عفو يف الدكلة المن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:"... 6فقرة  698تنص اؼبادة -4

 التسليم ...".
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 البند الثاني: إجراءات التسليم.
إجراءات التسليم تلك القواعد ذات الطبيعة اإلجرائية اليت تتخذىا الدكؿ األطراؼ يف ك  يقصد دبراحل

احملافظة على تعهداهتا ألجل إسباـ عملية التسليم، هبدؼ التوفيق بُت ك  عملية التسليم كفقا لقوانينها الوطنية
 :1، كتتمثل فيما يليبُت تأمُت الصاٌف العاـ الناشئ عن ضركرات التعاكف الدكيلك  حريتوك  حقوؽ اإلنساف

 .إجراءات الدولة طالبة التسليمأوال: 

يعترب طلب التسليم األداة اليت من خبللو تعرب الدكلة الطالبة صراحة عن رغبتها يف استبلـ الشخص 
 ينشأ اغبق يف التسليم،فيوجو الطلب إىل اغبكومة اعبزائرية بالطريق الدبلوماسي، فيبكن أاؼبطلوب، فبدكنو ال 

كذا أكراؽ اإلجراءات اعبزائية اليت صدر هبا ك  يرفق ىذا الطلب اغبكم الصادر بالعقوبة حىت لو كاف غيابيا،ك 
كذلك يرفق أمر ك  ة القانوف،األمر رظبيا بإحالة اؼبتهم إىل جهة القضاء اعبزائي أك اليت تؤدم إىل ذلك بقو 

كذا تاريخ ك  القبض الذم يكوف صادرا من سلطة ـبتصة على أف تتضمن كل ىذه األكراؽ بيانا دقيقا للفعل
ىذا الفعل، كذلك يشًتط على الدكلة الطالبة التسليم أف ترفق الطلب بصورة من النصوص القانونية اليت 

 .2ف كقائع الدعولاتعاقب على الفعل مع بي

 مطلوب منها التسليم.إجراءات الدولة الثانيا: 
يث يتوىل كزير اػبارجية ربويل طلب التسليم بعد فحص حبتتمثل اؼبرحلة األكىل يف تلقي الطلب، 

يتم ،ل3يعطيو خط السَت الذم يتطلبو القانوفك  معو اؼبلف إىل كزير العدؿ الذم يتحقق من سبلمتوك  اؼبستندات
نقل بعد ي،ل4وبرر ؿبضر هبذه اإلجراءاتك  قبوض عليو للتحقق من شخصيتوبعد ذلك استجواب األجنيب اؼب

ويل ا اؼبرحلة الثالثة فتتمثل يف رب،أما 5وببس يف سجن العاصمةك  ذلك الشخص اؼبطلوب تسليمو يف أقصر أجل
 ؿبضر خبلؿ أربعةبذلك وبرر ك  اؼبستندات إىل النائب العاـ للمحكمة العليا الذم يقـو باستجواب األجنيب

                                         

 .668د. حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص -1
 نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم .من قا 320اؼبادةطبقا لنص  -2
التسليم بعد فحص اؼبستندات كمعو اؼبلف إىل كزير نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي" يتوىل كزير اػبارجية ربويل طلب من قا 324اؼبادةتنص  -3

 العدؿ الذم يتحقق من سبلمة الطلب كيعطيو خط السَت الذم يتطلبو القانوف ."
بض نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" يقـو النائب العاـ باستجواب األجنيب للتحقق ف شخصيتو كيبلغو اؼبستند الذم قمن قا 320اؼبادةتنص  -4

 عليو دبوجبو كذلك خبلؿ األربع كالعشرين ساعة التالية للقبض عليو، كوبرر ؿبضر هبذه اإلجراءات ."
 نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ينقل األجنيب يف أقصر أجل كوببس يف سجن العاصمة ".من قا 321اؼبادةتنص  -5
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اعبنائية باحملكمة العليا ليمثل  الغرفةكافة اؼبستندات إىل ك  ، على أف يتم رفع احملاضر1ساعة(00) عشرينك 
 .2هبوز اإلفراج عنو يف أم كقت أثناء اإلجراءاتك  ،أياـ (24) أمامها األجنيب يف ميعاد أقصاه شبانية

التسليم غَت  األدلة الواردة يف طلب  الشركط القانونية غَت متوافرة، أك أفا  ا إذا رأت احملكمة العليا أفا أما 
 .3التسليم ال هبوز قبوؿك  يكوف هنائياك  با برفض طلب التسليمبسمكافية لثبوت اعبريبة فلها أف تصدر رأيا 

كلة طالبة القانوف اعبزائرم أكجب على الد كذبدر اإلشارة ىنا أنو يف حالة اؼبوافقة على التسليم، فإفا 
ال هبوز ك  إال هبب إخبلء سبيلو،ك  التسليم أف تتقدـ الستبلمو خبلؿ ميعاد شهر من تاريخ تبليغ اؼبوافقة،

 .4اؼبطالبة بو بعد ذلك لنفس السبب
 

 .المطلب الثالث:صعوبات التعاون الدولي في الجرائم االلكترونية
 بعض اؼبشكبلت القانونية اليت من شأهنا أف ربد من التعاكف الدكيل يف ؾباؿ مكافحة اعبرائم تثور
 القانونية اليت تظهر يف ؾباؿ اعبريبة االلكًتكنية،ك  ترتبط ىذه اؼبشكبلت ببعض العقبات العمليةك  اإللكًتكنية،

 من بُت ىذه الصعوبات ما يلي:ك 
 يمة االلكترونية.مفهوم موحد للجر  تفاق علىأوال: عدم اإل

بُت  موحدتفاؽ يتضح من خبلؽبا عدـ كجود إؿ،بالنظر لؤلنظمة القانونية القائمة يف الكثَت من الدك 
،فما يكوف مباحا يف اإلنًتنتك مباذج إساءة استخداـ نظم اؼبعلومات ماىية اعبريبة اإللكًتكنية ك الدكؿ حوؿ 

 ،5رػػػػػػتيجة الختبلؼ السياسة التشريعية من ؾبتمع آلخر مباح يف نظاـ آخر نػػػغيك  أحد األنظمة يكوف ؾبرما

                                         
اعبزائرم على ما يلي:" ربوؿ يف الوقت ذاتو اؼبستندات اؼبقدمة تأييدا لطلب التسليم إىل النائب العاـ لدل نوف اإلجراءات اعبزائية من قا 322اؼبادةتنص  -1

 احملكمة العليا الذم يقـو باستجواب األجنيب كوبرر بذلك ؿبضرا خبلؿ أربع كعشرين ساعة ".
ع احملاضر اؼبشار إليها أعبله ككافة اؼبستندات األخرل يف اغباؿ إىل الغرفة اعبنائية نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " ترفمن قا 707اؼبادة تنص  -2

قبل اؼبرافعات كذلك بناءا على  باحملكمة العليا كيبثل األجنيب أمامها يف ميعاد أقصاه شبانية أياـ تبدأ من تاريخ تبليغ اؼبستندات ، كهبوز أف يبنح مدة شبانية أياـ
 ك األجنيب ...".طلب النيابة العامة أ

راءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" إذا أصدرت احملكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإف ىذا الرأم يكوف هنائيا من قانوف اإلج362اؼبادة تنص  -3
 كال هبوز قبوؿ التسليم ."

 اغبالة العكسية يعرض كزير العدؿ للتوقيع إذا كاف ىناؾ ؿبل لذلك ، مرسوما نوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" يفمن قا 366اؼبادة تنص  -4
ـ الشخص اؼبقرر تسليمو باإلذف بالتسليم ، كإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ ىذا اؼبرسـو إىل حكومة الدكؿ الطالبة دكف أف يقـو فبثلو تلك الدكلة باستبل

 لك لنفس السبب".فيفرج عنو، كال هبوز اؼبطالبة بو بعد ذ
 Véronique Arène, les pertes liées à laك كذلك :   .060د.خالد فبدكح إبراىيم، اعبرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق، صأنظر  على التوايل:  -5

la cybercriminalité, le 10/06/2014, disponible à l’adresse suivante : www.lemondeinformatique.fr. 
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عرض الصور اعبنسية الفاضحة كانتقاد نظاـ اغبكم  من تلك األفعاؿ اليت زبتلف يف شأهنا النظرة بُت الدكؿك 
 الداخلي، فبينما تتساىل بعض الدكؿ يف عرض ىذه الصور، فإف دكال أخرل تتشدد يف حظرىا.

تلك اليت تفلت من التجرمي إىل عدـ كجود ك  األفعاؿ اليت تعترب جرائمتفاؽ على كيؤدم غياب اإل
من شأف ذلك أف يؤدم إىل عدـ التعاكف ك  إصباع على مكافحة تلك األفعاؿ على مستول الدكؿ اؼبختلفة،

 .1الدكيل يف مكافحة ىذا النوع من األفعاؿ
 .ثانيا: صعوبة معرفة الفاعل أحيانا

ذلك باػبصوص ك  ات تكفل صعوبة التوصل إىل الكشف عن شخصيتوكثَتا ما يتخذ الفاعل احتياط
، فأحيانا يقـو اؼبتهم بإرساؿ رسائل تشكل جرائم من جهاز عمومي حبيث يصعب معرفة اإلنًتنتعرب شبكة 

مرسل تلك الرسائل،كقد يتخذ إجراءات غرضها التمويو على اؼبرسل إليو بقصد إخفاء شخصيتو، فيتدخل يف 
يبث من خبلؿ موقعها أفعاال غَت مشركعة، حيث تواجو السلطات ك  جهة أخرلموقع شخص آخر أك 

 صعوبات كبَتة يف اقتفاء أثر اجملرمُت.
الذم يتفق معو بعض األشخاص على ك  كتثَت مشكلة ربديد الفاعل مدل مسؤكلية مقدـ اػبدمات،

قد ال يعلم بذلك ك  علمو دبا ينشر على الشبكة يتوافر، كبالتايل فإفا ، اإلنًتنتفتح صفحة ؽبم على شبكة 
يستمر يف السماح بنشر ما ينطبق عليو كصف اعبريبة، كبالتايل تقـو مسؤكليتو ك  مسبقا كلكن يعلم بو بعد ذلك

 اعبنائية.
 خارج الدولة التي يحدث فيها البث.ثالثا: وقوع الجريمة في 

أم تقع النتيجة يف نفس  ،س اؼبكاف الذم يقع فيو الفعلتقع اعبريبة يف الوضع العادم لؤلمور يف نف
تقع اعبريبة يف كثَت من األحياف يف مكاف  اؼبكاف الذم يقع فيو النشاط، بيد أنو بالنسبة للجرائم االلكًتكنية

آخر غَت مكاف البث، فإذا أرسل اؼبتهم رسالة غَت مشركعة بطريق الكمبيوتر من دكلة معينة إىل شخص آخر 
لكنو يؤدم إىل عدـ علم السلطات يف ك  ليس يف دكلة اإلرساؿ،ك  أخرل، فإف النشاط يظهر يف اػبارج يف دكلة

بالتايل يؤدم ك  الدكلة اليت يرسل منها اؼبتهم تلك الرسائل دبا قاـ بو ىذا اؼبتهم من أفعاؿ يعاقب عليها القانوف،
 .2يؤثر على ذبميع األدلة ضد اؼبتهمذلك إىل عدـ اإلسراع يف ازباذ ما يلـز من إجراءات التحقيق فبا 

                                         

 .000د.غناـ ؿبمد غناـ، دكر قانوف العقوبات يف مكافحة جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص -1
 . 221نفس اؼبرجع، ص -2
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كقد أدل ذلك إىل ذبرمي بعض الدكؿ لبعض صور النشاط اليت من شأهنا أف توسع من اختصاص 
إىل مد اختصاص ؿباكم الوالية  Tennessee قضائها يف اعبرائم االلكًتكنية، فقد عمد اؼبشرع يف كالية

ختصاص على كقوع اعبريبة تر يف الفصل اؼبتعلق باإلالكمبيو  خبصوص جرائم الكمبيوتر، فقد نص قانوف جرائم
يسيطر فيو  يف كل مكاف اعبريبة يف كل مكاف يقع فيو فعل من األفعاؿ اؼبعاقب عليها، كما نص على كقوع

اعبريبة كفقا  ىذا اؼباؿ يف حيازتو،كما تقعاؼبتهم على ماؿ متحصل من جريبة من جرائم الكمبيوتر أك يتواجد 
ل مكاف وبوز فيو اؼبتهم كتبا أك تسجيبلت أك كثائق أك أمواؿ أك أكراؽ مالية أك برامج  ك  ؽبذا القانوف يف

 .1كمبيوتر أك أم أشياء مادية استخدمت يف ارتكاب جريبة من جرائم الكمبيوتر
 قضائية الدولية.الصعوبات المتعلقة بالمساعدات ال :رابعا

اليت تعد من أىم صور اؼبساعدات القضائية ك  األصل بالنسبة لطلبات اإلنابة القضائية الدكلية، فا إ
الذم ك  التعقيدك  الدكلية يف اجملاؿ اعبنائي أف تسلم بالطرؽ الدبلوماسية كىذا بالطبع هبعلها تتسم بالبطء

دات القضائية الدكلية التباطؤ يف ، ككذلك من الصعوبات يف ؾباؿ اؼبساعاعبرائم اإللكًتكنيةتعارض مع طبيعة ي
الرد،حيث أف الدكلة متلقية الطلب غالبا ما تكوف متباطئة يف الرد على الطلب سواء بسبب نقص اؼبوظفُت 

 .2غَتىا من األسبابك  ستجابةجراءات اليت تعقد اإلاإلك  اؼبدربُت أك نتيجة الصعوبات اللغوية أك القواعد
 لكترونية.صوص الجرائم اإلدولية بختفاقيات خامسا:عدم وجود إ

مًتكؾ يف  األمرك  ،اإلنًتنتتفاقية كاحدة ؼبكافحة جرائم الكمبيوتر ك إمل ذبتمع الدكؿ على التوقيع على 
اليت تتناكؿ جرائم ـبتلفة، ينتمي إليها البعض من ك  تفاقيات الثنائية اليت ترـب بُت الدكؿغالبية األحواؿ إىل اإل

تفاقيات إك  تفاقيات ثنائيةإيربىن ذلك على اغباجة إىل ك  إليها البعض اآلخر،ال ينتمي ك  جرائم الكمبيوتر
كذلك مكافحة اعبرائم اػباصة اليت ال ك  ،اإلنًتنتصباعية ؼبكافحة اعبرائم التقليدية اليت تقع بطريق الكمبيوتر ك 

 .3اإلنًتنتبطريق الكمبيوتر ك  تقع إالا 
 يفرض كاإلنًتنت تواصل يف تكنولوجيا اغباسبدـ اؼبالتق ىو أف التوصل إليو من قبل الفقهاء متما 

 ة مع التطورات السريعة اليت تشهدىا ىذه التقنيات،     ػوات متناسقػعلى جهات إنفاذ القانوف أف تسَت يف خط
 

                                         
 .000، اؼبرجع السابق، ص غناـ ؿبمد غناـ، دكر قانوف العقوبات يف مكافحة جرائم الكمبيوتر ك اإلنًتنت،د.  -1
 .250سابق، ص حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع الد. -2
 .004 السابق،ص اؼبرجع كاإلنًتنت، الكمبيوتر جرائم مكافحة يف العقوبات قانوف غناـ،دكر ؿبمد غناـ.د -3
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كاإلؼباـ هبا حىت يبكن التصدم لؤلفعاؿ اإلجرامية اليت صاحبت ىذه التكنولوجيا، فظهور ىذه األمباط اعبديدة 
من اعبرائم أصبح يشكل عبئا ثقيبل على عاتق صبيع أجهزة العدالة، لذلك كاف البد أف تكوف تلك األجهزة 

لن يتحقق إال بالتدريب، فكفاءة رجاؿ على اختبلؼ أنواعها على درجة كبَتة من الكفاءة كاؼبعرفة، كىذا 
كاإلرتقاء هبا  تطوير العملية التدريبيةالعدالة كقدرهتم يف التصدم ؽبذه اعبرائم البد كأف ترتكز على كيفية 

كالنهوض بأساليب ربقيقها ألىدافها، من ىذا اؼبنطلق كانت الدعول إىل كجوب تأىيل القائمُت على ىذه 
 .1األجهزة

                                         

 .233د. حسُت بن سعيد الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  -1
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 .اآلثار المترتبة على عدم مشروعيتوو  الدليل اإللكتروني نطاقلباب الثاني: ا
سبثل احملاكمة اؼبرحلة األخَتة للدعول العمومية، لذا فهي تعرؼ باسم التحقيق النهائي كيقصد هبا 

ذلك ك  ،جراءات اؼبتخذة هبدؼ سبحيص صبيع أدلة الدعول سواء كانت ؼبصلحة اؼبتهم أك ضدهإلؾبموعة ا
  كمن مت الفصل فيها، فإف كانت أدلة قاطعة ونية اؼبتعلقة بالدعولستقصاء اغبقيقة الواقعية كالقانهبدؼ ا

مؤكدة كاف اغبكم بالرباءة، لذلك تعترب ىذه اؼبرحلة  أكإف كانت أدلة غَت قاطعة ك  جازمة كاف اغبكم باإلدانةك 
أحاطها اؼبشرع بالعديد من لذلك  يتحدد مصَت اؼبتهم،هبا ك  دلة فيها هنائيخطر اؼبراحل، فتقدير األأك  من أىم

 .1جراءات قضائية حبثةإاإلجراءات اليت تتم هبا ك  فيها يكوف للقضاء كحده، اإلختصاصالضمانات، كما أف 
هتاـ كاإلحالة أماـ جهات التحقيق ىو توجيو اإلالضبطية القضائية ك  ؼالغاية من صبع األدلة من طر ف

الذم  من طرؼ قاضي اغبكميكوف قتضاء البحث عن غَتىا عند اإلك  يص تلك األدلةبينما سبح قضاء اغبكم،
 ألف  ب مهارة خاصة من طرؼ جهة التحقيق، يتطلىدفو اغبكم باإلدانة أك بالرباءة، كالفرؽ دقيق بُت اؼبوقفُت ك 

ليس ك  كفايتها لئلدانة،ل تكفي لئلحالة من عدمو ال يكاد خيتلف عن تقدير  ىسبييز األدلة كالقرائن اؼبوجودة 
كجو للمتابعة لعدـ كجود بأال  لذلك قد يصدر قاضي التحقيق أمرا ك  ىناؾ معيار كاضح دييز بُت اؼبوقفُت،

الدارس أف  أكاألدلة كافية لئلحالة فتلغي األمر، كال ديكن للمبلحظ  هتاـ أف  دلة الكافية، بينما ترل غرفة اإلاأل
ر يعود إىل السلطة التقديرية لكل جهة، كتلك خاصية العلـو األم يرجح موقف طرؼ على طرؼ ألف  

 .2الرأم اؼبعاكسك  ذبمع بُت الرأم االجتماعية اليت

 

                                                           
 .575الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  بن سعيد ُتد.حس - 1
الذم جاء فيو:"حيث أف مهمة غرفة اإلهتاـ اليت  59995فصبل يف الطعن رقم  9988-19-99كذلك ما ػبصو قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ  - 2

ا تتأكد من عدـ تسرب أم بطبلف يف ىي جهة ربقيق بالدرجة األكىل، ؼبا يعرض عليها ملف تنحصر يف السهر على كجود أدلة إثبات عبلكة على أهن
 فكجو للمتابعة، كإاإلجراءات حسب ما تقتضيو ترتيبات قانوف اإلجراءات اعبزائية يف ىذا اؼبيداف، فإف مل ربدد دالئل كافية ضد اؼبتهم أصدرت قرارا بأال  

 ة، كال يسوغ ؽبا تقييم ىذه األدلة.كجدت يرغمها القانوف أف ربيل القضية إىل جهة اغبكم اؼبختصة حسب نوع اعبردية اؼبرتكب
بل على ما يعترب عادة سيد األدلة كيف ىذه اغبالة ال خيوؿ  ،ف حيتوم على أدلة إثباتإذحيث أنو يف قضية اغباؿ يوجد إقرار صريح للمتهم )ز.ع( فاؼبلف 

كبالتايل يستلـز رفضو كرده على اؼبقر بو من تلقاء نفسو مث انقضاء القوؿ عنو أنو غَت موضوعي كغَت منطقي، ك  القانوف لغرفة اإلهتاـ حق تقييم ىذا الدليل 
 كجو الدعول إزاءه كإزاء شريكو.

كما بعدىا من قانوف اإلجراءات اعبزائية ضمن  292حيث أف  القانوف ال خيوؿ صبلحية مناقشة كتقييم األدلة إال  عبهات البث كفقا ؼبا نصت عليو اؼبواد 
 ات.الفصل اؼبتعلق بطرؽ اإلثب

ا مناقشة كل الوقائع كحيث أنو يف قضية اغباؿ كاف على غرفة اإلهتاـ بسعيدة أف ربيلها إىل ؿبكمة اعبنايات كتًتؾ ؽبا مهمة تقدير األعذار بعد أف تتم أمامه
فيو".أنظر يف ذلك: أ.قبيمي صباؿ، اؼبرجع  حضوريا، كبالتايل فإف  ىذه الغرفة قد ذباكزت سلطتها ؼب ا قضت بأال  كجو للمتابعة فبا يستلـز نقض قرارىا اؼبطعوف

 .997ص  السابق،
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الفصل يف بمن اعبرائم العابرة للحدكد فمن اؼبهم ربديد احملكمة اؼبختصة  اإللكًتكنيةكؼبا كانت اعبردية 
ق يف حالة تنازع القوانُت، كبالتايل ديكن القوؿ أف ألنو يًتتب على ذلك ربديد القانوف الواجب التطبي النزاع،

ربديد احملكمة اؼبختصة بنظر الدعول لو  لذلك فإف   احملكمة اؼبختصة ىي اليت ربدد القانوف الواجب التطبيق،
  .1كفقا لقانوف دكلتو قاضي الدكلة سوؼ يقـو بتحديد قاعدة اإلسناد أمهية كاضحة تتمثل يف أف  

شبو منطقية بُت الدليل التقليدم كالدليل اإللكًتكٍل، كأساس ىذه التسوية  كلقد مت إحداث تسوية
اؼبنطقية ىي النظرة إىل الواقع اعبدم للتقنية الرقمية لكوهنا ذات مدلوؿ مؤثر كحقيقي يف عامل اإلنساف اؼبعاصر 

ليت يعد منوىا بطيئا يف ىذا كاؼبستقبلي، فما تنتجو التقنية الرقمية يؤدم دكرا ال ديكن ذباىلو حىت يف اجملتمعات ا
 اجملاؿ.

غَت أنو من الصعوبة دبا كاف رصد كجود أسلوب ؿبدد ديكن أف يقدـ كلو جزئيا منطقا قانونيا ديكن 
من خبللو رصد اؼبعيار اؼبفقود للدليل اإللكًتكٍل، كلعل مثار ىذه الصعوبة يكمن يف عدـ اإلستقرار القانوٍل يف  

كًتكٍل، حىت مع قبوؿ القانوف كاعًتافو هبذا الدليل فإف عملية إقراره كاإلعتماد كيفية التعامل مع الدليل اإلل
 عليو ذبعل عملية حبث موضوعو كأنواعو تزداد صعوبة.

كإف كاف ىناؾ من يرل أف اإلستعانة بالدليل اإللكًتكٍل جيعل موضوع مثل ىذه النقطة ؿببل لكثَت من 
  .2لة اليت يعرفها القانوف يف صيغتو التقليديةالشك يف قيمتو كدليل يتواءـ مع مفهـو األد

، كما قد اإللكًتكنيةكبالنظر إىل ىذه الطبيعة اػباصة اليت تتميز هبا األدلة اؼبتحصلة من الوسائل 
قبوؽبا يف اإلثبات قد يثَت العديد من اؼبشكبلت، فمستودع  يصاحب اغبصوؿ عليها من خطوات معقدة، فإف  

من اؼبشكبلت اليت تثَتىا ىذه األدلة ليس بسبب أهنا قد  كلذلك فإف  ، اإللكًتكنيةىذه األدلة ىو الوسائل 
 إمنا اؼبشكلة اليت تتعلق هبا تتحدد يف كيفية ضماف مصداقية ىذه األدلة،ك  تصلح لتكوف طرؽ إثبات أـ ال ؟

 .3إليها الدعول اعبنائية أف تعرب بالفعل عن اغبقيقة اليت هتدؼك 
 
 

 

 
                                                           

1 -Thomas Gerbeaux, Internet et le contentieux international, disponible à l’adresse suivante : 

www.canavet.com. 

 .967نقبل عن د. شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص 
 .519د.فتحي أنور عزت، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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أف  أم عمل البد أف خيضع ؼبيزاف العدالة، فهذا األخَت ىو الذم يقدر مدل حجية كفبا ال شك فيو 
 .1أساليب التحقيق كسلطة القاضي يف األخذ هبا كالبطبلف اؼبقرر يف مواجهتها

جل ضباية اؼبشركعية اإلجرائية، من خبلؿ التأكد رقابة القضاء من أاألعماؿ اإلجرائية زبضع ل ف  أغَت 
، فالبحث عن الدليل جيب أجهزة البحث عن اغبقيقة قد التزمت عند مباشرهتا لعملها بالقواعد القانونية من أف  

نشاطا إجرائيا موجها مباشرة للوصوؿ إىل  إلثباتاؼبا كاف ك  حرياهتم،ك  أف يكوف يف إطار احًتاـ حقوؽ األفراد
شرعية اإلثبات اعبنائي تستلـز عدـ  ؽبذا فإف  ك  لة،األد كسائلو أف  ك  اليقُت القضائي طبقا ؼبعيار اغبقيقة الواقعية

من ىنا تنبع أمهية اعبزاء اإلجرائي ك  قبولو أم دليل كاف البحث عنو أك اغبصوؿ عليو قد مت بطريق غَت مشركع،
ىيبتها مة لتحقيق سبلمة العدالة ك فهو يعد الوسيلة العملية البلز  ،اؼبتمثل يف البطبلف يف ضباية ضمانات اؼبتهم

 .2صبيع مراحل الدعول اعبنائيةيف 
  تطرؽ يف الفصل األكؿ الختصاص القاضيكعلى ىذا األساس سيقسم ىذا الباب إىل فصلُت، أ

لآلثار اؼبًتتبة على عدـ  كتقديره، أم ا الفصل الثاٍل فخصص سلطتو يف قبوؿ الدليل اإللكًتكٍل ك اعبزائي
 مشركعية الدليل اإللكًتكٍل.

  

                                                           
1
 .299، ص اؼبرجع السابقأ. أمُت كدرار،  -  

 .295، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد أمُت اػبرشةد.  - 2
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    قبول الدليل اإللكتروني تو فيسلطو  القاضي الجزائيإختصاص األول:  الفصل
 .وتقديره

سلطة القضاء ىي إحدل مظاىر سيادة الدكلة، كىي سبارس ىذه السلطة على إقليمها كيف مواجهة 
ضابطا لبلختصاص القضائي، أم  شعبها، بل كيف مواجهة من يوجدكف يف ىذا اإلقليم، كالدكلة حينما تتبٌت

، فقد تعقد الدكلة عتباراتإفإهنا تراعي عدة ، ختصاص ؿباكمها بنزاع ذم طابع دكيلما تضع قواعد الحين
ختصاصها نظرا الرتباط موضوع إحملاكمها نظرا الرتباط أحد أطراؼ الدعول هبا، كقد تقرر الدكلة  اإلختصاص

ة عند كضع قواعد النزاع بإقليمها، أك لتحقيق اعتبارات اؼببلءمة أك حسن أداء العدالة، كما قد تعتد الدكل
 الدعول. أطراؼنازعات ذات الطابع الدكيل بإرادة إختصاص ؿباكمها باؼب

ارتكاب السلوؾ  كلقد أثارت مسألة تراخي النتيجة اإلجرامية كربققها يف مكاف ـبتلف عن مكاف
فاؼبشكلة تتمثل يف معرفة ما إذا كاف  ،اإللكًتكنيةاإلجرامي كالذم قد يكوف كما ىو اغباؿ يف اعبرائم 

اختصاصها اؼبكاف الذم  ينعقد للمحاكم اليت يقع يف دائرة اإللكًتكنيةالقضائي بنظر اعبرائم  اإلختصاص
عتداء ذاتو، أك للمحاكم اليت تتحقق يف دائرة اختصاصها النتيجة اؼبًتتبة على فعل حدث فيو فعل اإل

ربتاج إىل تطبيق إجراءات خاصة تتناسب مع  يت تنشأ عرب شبكة اإلنًتنتكال شك أف اؼبنازعات ال، 1عتداءاإل
 .2، كمن ىنا برزت أمهية التحكيم اإللكًتكٍلطبيعتها

فهمها بالتحكم ك  اإلثبات يف اؼبواد اعبزائية ربكمو ؾبموعة من اؼببادئ العامة يسمح ربديدىا كما أف   
فبا يسهل عمل رجل القانوف سواء من  ،ؼبختلف طرؽ اإلثبات يف اؼبوضوع كمعرفة قصد اؼبشرع أثناء تنظيمو

 .3أك من الناحية العملية عند التطبيق على مستول جهة اغبكم أك اؼبتابعة الناحية العلمية
اعبنائية ىي جواز اإلثبات بكافة الطرؽ كالوسائل القانونية، كالقيد على ىذه  لفالقاعدة يف الدعاك 

بالتايل تظهر أمهية اعًتاؼ القانوف باألدلة ك  دليل من األدلة اؼبقبولة قانونا،القاعدة أنو جيب أف يكوف ال
كمن ىنا كاف  خاصة يف قطاع اؼبعلومات،ك  خاصة مع احتماؿ ظهور أمناط جديدة عبميع اعبرائم اإللكًتكنية

غباسوبية كاؼبستخرجات ا  اإلقرار حبجية قانونية للملفاتالبحث القانوٍل يف العديد من الدكؿ يتجو إىل

                                                           
 .279، ص اؼبرجع السابقأ. عبَت فؤاد عبد العزيز،  - 1

2
 -Eric Caprioli, L’importance  des preuves électroniques pour résoudre les litiges internationaux, séminaire 

sur  La preuve électronique dans l’arbitrage international, le 10.12.2008, organisé par ICC France, p 10. 
3
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لكن بطبيعتها ك  ة ضمن كعاء مادماؼبعلومايت ليس بصورهتا اؼبوضوع ذات احملتول اإللكًتكنيةكالرسائل 
 .1احملضة اإللكًتكنية

التطور اغبايل الذم انعكس أثره على قانوف العقوبات قد انعكس أثره أيضا على قانوف  أف  كما 
ستيعاب اعبرائم ااألخَت قد ال يطبق بسبب عجز القانوف األكؿ عن  القانوف ىذا ، حبيث أف  اعبزائيةاإلجراءات 

نوف اقاإلثبات اعبنائي كىو أحد اؼبوضوعات اؽبامة ؽبذا ال أف  اإللكًتكنية،كما ك اؼبستحدثة اليت ترتكب بالوسائل 
الذم يتعُت قد تأثر بدكره بالتطور اؽبائل الذم غبق األدلة اعبنائية بسبب تطور طرؽ ارتكاب اعبردية، األمر 

 من اغبقيقة القضائية.اغبايل لكي تقًتب اغبقيقة العلمية يف كاقعها  معو تغيَت النظرة إىل طرؽ اإلثبات اعبنائي
تأثر بطبيعة ىذه ت اإللكًتكنيةباستخداـ الوسائل  اإللكًتكنيةفإثبات اعبرائم اليت تقع على العمليات  

زمن يف كتشاؼ العديد من اعبرائم ا فبا قد يؤدم إىل عدـ  ،اعبرائم كبالوسائل العلمية اليت قد ترتكب هبا
فبا يًتتب  ،ارتكاهبا أك عدـ الوصوؿ إىل اعبناة الذين يرتكبوف ىذه اعبرائم أك تعذر إقامة الدليل البلـز إلثباهتا

ىذا إضافة إىل ما قد يثَته احملرر الرقمي من خبلؼ حوؿ قيمتو الثبوتية   ،2عليو إغباؽ الضرر باألفراد كباجملتمع
 .3عند عرضو أماـ القاضي لتقديره يف حالة التعارض مع احملرر الكتايب

تطرؽ يف اؼببحث األكؿ للطابع أ ،قسيم ىذا الفصل إىل ثبلثة مباحثكعلى ىذا األساس سيتم ت
خصصو غبرية القاضي اعبزائي يف ًتكنية، أم ا اؼببحث الثاٍل فسألكاػباص لئلختصاص القضائي يف اعبرائم اإل

الواردة على حرية القاضي  كالقيود قبوؿ الدليل اإللكًتكٍل كتقديره، أم ا اؼببحث الثالث فقد عٍت باإلستثناءات
 .وابط اقتناعو بالدليل اإللكًتكٍلكض اعبزائي

  

                                                           
1
 . 261ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية، اؼبرجع السابق، ص .د - 
 .96ص ، اؼبرجع السابق، علي ؿبمود ضبودةد. -2

3
 -Isabelle Renard, Preuve informatique (valeur juridique du document numérique), Expertises des systèmes 

d’information, N°348, Juin 2010, p 216. 
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 .اإللكترونيةختصاص القضائي في الجرائم المبحث األول: الطابع الخاص لإل
القضائي ىو السلطة اليت يقررىا القانوف للقضاء يف أف ينظر يف دعاكل من نوع معُت  اإلختصاص

لكل ؿبكمة من احملاكم من  ا"م و:قد عرفو جانب من الفقو بأن، ك 1إجراءات معينةك  ع كفق قواعدحددىا اؼبشر 
 .ضية، كىو نوعي إذا اختص باؼبوضوع كمكاٍل إذا اختص باؼبكاف"قنوع الىا أك لسلطة القضاء تبعا ؼبقر 

كلذلك كاف من اؼبنطقي إزاء ذباكز اعبرائم اإللكًتكنية للحدكد الوطنية، أف ينعكس ذلك على مسألة 
القانوف الواجب التطبيق عليها، فالنشاط اإلجرامي يف ىذه النوعية من اعبرائم أصبح ديارس يف أكثر من دكلة، 

يثور التساؤؿ عن مدل إمكانية تطبيق قانوف العقوبات الوطٍت على اعبرائم اليت تقع من أجانب على كؽبذا 
، 2إقليم الدكلة، كاليت يرتكبها مواطنو الدكلة على أرض دكلة أجنبية، كذلك تطبيقا على اعبرائم اإللكًتكنية

قواعد  أك تلك، لذا فإف   يةالقضنظر ىذه بكاف ـبتصا   إذاالقضاء يف كل دكلة يبحث فيما  األصل أف  ك 
الدكيل  اإلختصاصتشكل فن عمل القاضي أساسا، فالقاضي الوطٍت يلتـز يف البداية بالفصل يف  اإلختصاص

 اإلختصاصمن مت البحث يف ، ك أـ الكقضاء كطٍت ـبتص بنظر الدعول   أصبلا إذا كاف ىو أم بياف عم  
ف تكوف أصبل ؿبكمة معينة يف دكلة ما أ اختصاص الداخلي، كعلى ذلك فيجب القوؿ بدخوؿ دعول ما يف

 .3ىذه الدعول داخلة يف اختصاص القضاء اإلقليمي ؽبذه الدكلة
يقصد بو سلطة ؿباكم كل دكلة يف نظر  ختصاص جنائي دكيلإاعبنائي نوعاف:  اإلختصاصلذا ف

 تدخل يف اختصاص القضاءدعاكل معينة، كاختصاص جنائي داخلي كيقصد بو توزيع الدعاكل اعبنائية اليت 
، كال شك أف ىناؾ العديد من 4الوطٍت على احملاكم الوطنية اؼبتنوعة كفقا للضوابط كاؼبعايَت اليت حددىا اؼبشرع

اؼبشكبلت اؼبتعلقة دبوضوع اإلختصاص القضائي، ففي كل جردية إلكًتكنية فإف ربديد مكاف ارتكاهبا يؤثر يف 
 .5قدرة ىذه الدكلة على العقاب

من خبلؿ تقسيم ىذا اؼببحث إىل  اإللكًتكنيةاعبرائم القضائي يف  اإلختصاصؼبسألة قواعد تطرؽ كسأ
 ثنُت على النحو التايل:إمطلبُت 

 .اإللكترونيةفي الجرائم  الجنائي الدولي اإلختصاصالمطلب األول: قواعد 
                                                           

1
 .251، ص2199د. أسامة فرج اهلل ؿبمود الصباغ، اغبماية اعبنائية للمصنفات اإللكًتكنية، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت مشس، مصر، سنة  -  

، مصر، سنة د.عمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبمامي، اغبماية اعبنائية للمعلومات اؼبسجلة إلكًتكنيا، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ ، جامعة القاىرة - 2
 .259، ص 2199

3
 .576حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د.  -  

حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. نقبل عن:  .59اؼبرجع السابق، ص  اإلنًتنت،علقة باؼبت جرائم لد.صبيل عبد الباقي الصغَت، اعبوانب اإلجرائية ل - 4
577. 

 .927، ص 2118، سنة 9عمر ؿبمد بن يونس، التحكم يف جرائم اغباسوب كردعها، مؤسسة آدـ للنشر كالتوزيع، مصر، طد. - 5
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ا موزعة على اؼبعمورة، ا ؿبددا، بل قبدىصال زبص شخك  ليس ؽبا مقر يف دكلة معينة اإلنًتنتشبكة 
أك سيطرة  عدد كبَت من الشبكات ـبتلفة النوع كاؼبصدر كالوظيفة، فبالتايل ىي ال زبضع لرقابة فهي ذبمع 

ق عليها القوانُت اعبنائية اليت تطب دكمها، بل على العكس تتعدينة، كال يوجد قانوف جنائي موحد حيدكلة مع
يرتبط  اإلنًتنتمن أنشطة إجرامية عرب شبكة  وة فما ديكن القياـ بىنا تكمن اؼبشكلبتعدد الدكؿ اؼبرتبطة، ك 

 التجرَل يف كل دكلة، فاألمر الذم تطرحو ىذه الشبكة يكمن يف تدكيل اعبرائم اؼبرتكبة عليها.ك  دبفهـو اإلباحة
 اإلختصاصتطبيق التشريع العقايب الوطٍت من حيث اؼبكاف كبُت  األصل ىو اإلرتباط بُت كحيث أف  

 احملاكم ىاالدكيل للمحاكم الوطنية، دبعٌت آخر كل جردية يسرم عليها قانوف العقوبات الوطٍت زبتص بنظر 
القضائي الدكيل يعطي اغبق للدكؿ دببلحقة كؿباكمة مرتكيب اعبرائم دكف أم اعتبار  اإلختصاص، ف1الوطنية

القضائي اعبنائي ألية دكلة  اإلختصاصد للجنسية اليت حيملوهنا أك اؼبكاف الذم ترتكب فيو اعبردية، أم ينعق
من اعبرائم الدكلية يكوف  اإللكًتكنيةتأسيسا على ذلك فإف اعتبار اعبرائم ك  ،ترغب يف مبلحقة اعبرائم الدكلية

، كدبا يكوف لو دكرا ؾبديا يف اإلختصاصك  حبل مبلئما ؼبا تثَته ىذه اعبرائم من إشكاليات تنازع القوانُت
، كبالرجوع إىل القواعد العامة اليت تنظم مسألة تطبيق القواعد من حيث 2مكافحتهاك  مالتصدم ؽبذه اعبرائ

 التالية: ؿبكومة باؼببادئ األساسية اليت سوؼ يتم التطرؽ إليها يف الفركعفهي اؼبكاف، 
 

 .اإللكترونية الجرائممبدأ اإلقليمية في  الفرع األول:
 على إقليم الدكلة صاحبة السيادة النص اعبنائي الوطٍت عن كل جردية تقع انطباؽمبدأ اإلقليمية يعٍت 

اليت تقع ال ينطبق على اعبرائم اؼبرتكبة ك أيا كانت جنسية مرتكبيها، كيعٍت ىذا أيضا أف القانوف اعبنائي الوطٍت 
جرائم تقع خارج  ىناؾ خارج إقليم الدكلة سواء كقعت من أك على مواطٍت الدكلة، كمن مساكئ ىذا اؼببدأ أف  

 . 3إقليم الدكلة كلكنها سبس مصاٌف كسيادة ىذه الدكلة
 
 

                                                           
 .577حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص د. - 1
2
 .997اجي موسى، اؼبرجع السابق، ص د. سامح أضبد بلت -  

3
 .259. نقبل عن : د. عمر أبو الفتوح اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص 89أضبد فتحي سركر ، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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كيعترب ىذا اؼببدأ القاعدة األساسية اؼبطبقة يف غالبية الدكؿ، فهو اؼببدأ األرجح يف التشريع الفرنسي 
العقوبات وف من قان 1(2-999)أك اعبديد، حيث تنص اؼبادة  الفرنسي القدَلسواء يف ظل قانوف العقوبات 

تعد على إقليم اعبمهورية الفرنسية، ك نو يطبق القانوف الفرنسي على اعبرائم اؼبرتكبة الفرنسي اعبديد على أ
ترتيبا على ذلك ينطبق ك  اؼبكونة ؽبا مت ارتكاهبا داخل فرنسا، أحد األفعاؿ اعبرائم مرتكبة داخل فرنسا طاؼبا أف  

حد العناصر أينعقد دبجرد كقوع  اإلختصاص ف  أ، طاؼبا اإللكًتكنيةالقانوف الفرنسي على كثَت من اعبرائم 
  .اؼبكونة للجردية أك ربقق النتيجة على اإلقليم الفرنسي

ستخداـ غَت اؼبشركع لنظم شبكات اؼبعلوماتية، مثل جردية اإلفبالنسبة للجرائم اؼبرتكبة بواسطة 
ىذه اؼبصنفات "  بطريقة غَت مشركعة، ألف   كاتاؼبعلوماتية، كاستخداـ نص أك صورة موجودة على تلك الشب

ستخداـ غَت أك اإل الفعل اؼبادم أم التصوير ك الصورة" ؿبمية قانونا بقانوف حق اؼبؤلف، فإذا ما متأالنص 
أحد األركاف اؼبكونة للجردية  على ىذه الواقعة ألف   القانوف الفرنسي ىو الواجب التطبيق اؼبشركع يف فرنسا، فإف  

 .يكوف كاجب التطبيق القانوف اعبنائي الفرنسي كمن مت فإف   قد مت ارتكابو يف فرنسا،
ركع يف نظاـ معلومايت كتعديل اؼبعطيات بغرض اغبصوؿ شككذلك اغباؿ يف حالة الدخوؿ غَت اؼب 

اؼبتمثل يف  لكن الركن اؼبادمة غَت متواجد يف فرنسا ديمرتكب اعبر  أف  رض ىنا الفك  ،على مبلغ غَت مشركع
الدخوؿ يف النظاـ كإتبلؼ البيانات كتعديلها للحصوؿ على النتيجة اؼببتغاة قد مت يف فرنسا كلكن النتيجة 

من  (2-999)ىو الواجب التطبيق عمبل بنص اؼبادة القانوف الفرنسي  ، فإف  تتحقق يف مكاف خارج فرنسا
 قانوف العقوبات الفرنسي اعبديد.

حينما يكوف أحد األفعاؿ ، فليست ىناؾ مشكلة يف اعتبار أف اعبردية قد مت ارتكاهبا يف فرنسا
 لكن الصعوبة ،سا بواسطة رسالة إلكًتكنية طاؼبا أف أحد الفاعلُت موجود يف فرنساناؼبشكلة ؽبا قد مت يف فر 

الذم يتم فيو إرساؿ  ضدية يف حالة استخداـ قائمة ؿبادثات يف الفر يف شأف ربديد مكاف ارتكاب اعبر تتأتى 
  .2الذم قاـ بتلقي اؼبعلومة فرنسي اعبنسيةيكوف أحد اؼبشًتكُت ك  ،رمة من اػبارجاجملاؼبعلومة 

  

                                                           
1 - Article 113-2 (C.P.F ): La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de 

la République. 

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu 

lieu sur ce territoire. 
2
 .244د.عمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص  - 
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الفاعل الذم يقـو ببث الرسالة  حيث أف   News groupsجملموعات األخبار بالنسبة ككذلك اغباؿ 
ال يعرؼ على كجو التحديد يف أية دكلة سيتم تلقي ىذه الرسالة كمن سيطلع على رسالتو، فمن غَت اؼبعقوؿ 

 كن استقباؽبا يف كل أكباء العامل.رسالتو دي حبجة أف   ،كاؼبنطقي أف يلتـز الفرد باحًتاـ صبيع قوانُت دكؿ العامل
ذلك إذا مت إثبات أف ك  ،من القانوف الفرنسي أف ينطبق (2-999)ادة لكن مع ذلك ديكن لنص اؼب

سا أم الفعل اؼبادم نالذم مت يف فر  ستقباؿمباشرة إىل فرنسا، ذلك أف فعل اإلاؼبعلومة اؼبرسلة موجهة بطريقة 
 .1رادة صاحب الرسالةإللكنو يعد مطابقا سباما ك  ال يعد يف ىذه اغبالة من قبيل الصدفة،

من قانوف العقوبات  2(19)عليو اؼبادة الثالثة  نصتنفس اؼببدأ أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم كىذا ما ك 
كافة اعبرائم اليت ترتكب يف أراضي اعبمهورية، كما يطبق على اعبرائم اليت   على على أنو يطبق قانوف العقوبات

ترتكب يف اػبارج إذا كانت تدخل يف اختصاص احملاكم اعبزائية اعبزائرية طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات 
ا اؼبكونة ؽبا قد كتعد مرتكبة يف اإلقليم اعبزائرم كل جردية يكوف عمل من األعماؿ اؼبميزة ألحد أركاهن اعبزائية،

أخذ بو اؼبشرع اؼبصرم، كىذا ما ، من قانوف اإلجراءات اعبزائية 3(586) بنص اؼبادة كىذا عمبل يف اعبزائرمت 
 بُت جنسية مرتكب الفعل أك اجملٍت عليو ةفيطبق قانوف العقوبات على أنو جردية ترتكب داخل القطر دكف تفرق

 اعبردية اؼبرتكبة. مستهااؼبصاٌف اليت  نوع أك 
قانوف دكلة ما من اؼبمكن أف ينطبق على الكثَت من اعبرائم اؼبتعلقة  القوؿ أف   ديكنبناء على ما سبق ك 

ينعقد دبجرد كقوع أحد العناصر اؼبكونة للجردية أك حىت كقوع النتيجة على  اإلختصاص طاؼبا أف   ،اإلنًتنتب
مزكد اإلنًتنت كأثر ذلك على لفرع باألصل يف موضوع ىذا اإلقليم، كىنا يثار التساؤؿ حوؿ عبلقة ا

  إلنًتنت ؾبرد فرع ايكوف فيها مزكد قانوف دكلة  انطباؽاإلختصاص القضائي ؟ دبعٌت آخر ما مدل إمكانية 
أك تابع ؼبزكد آخر مركزه دكلة أخرل يف حالة ما إذا مت بث بعض اؼبواقع اليت قد ال تكوف ؾبرمة يف دكلة اؼبركز 

 ؟ ت الذم يكوف فيو ىذا النشاط ؾبرما يف دكلة الفرع أك اؼبزكد التابعيف الوق
  

                                                           
 .259رجع السابق، ص ، اؼبعمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبماميد. - 1
2
 " يطبق قانوف العقوبات على كافة اعبرائم اليت ترتكب يف أراضي اعبمهورية . من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي: 3تنص اؼبادة  -  

 قانوف اإلجراءات اعبزائية ."صاص احملاكم اعبزائية اعبزائرية طبقا ألحكاـ تكما يطبق على اعبرائم اليت ترتكب يف اػبارج إذا كانت تدخل يف اخ
د من قانوف اإلجراءات اعبزائية :" تعد مرتكبة يف اإلقليم اعبزائرم كل جردية يكوف عمل من األعماؿ اؼبميزة ألحد أركاهنا اؼبكونة ؽبا ق 586تنص اؼبادة  - 3

 مت يف اعبزائر".
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 أهناالتقرير بانطباؽ القانوف األؼباٍل على الواقعة اإلجرامية طاؼبا  ىلإ اذبوالقضاء  في أؼبانيا قبد أف  ف
دبسؤكلية  9998-15-28ذات صلة باألراضي األؼبانية، فقد قضت ؿبكمة ميونخ يف حكم ؽبا صادر بتاريخ 

Compuserve Ger  ىي فرع كامل للشركة األـ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عن كجود مواقع ذات ك
دة األمريكية، ستضافة ؽبذه اؼبواقع ىو اؼبركز الرئيسي يف الواليات اؼبتحمزكد اإل أف   من على الرغم ،طابع إباحي

يف  لكونو ذك عبلقة كطيدة باؼبركز الرئيسي استضافةالفرع يف أؼبانيا مزكد  اعتبارنو جيب حيث قررت احملكمة أ
 يعد طريق البث إىل اػبوادـ األخرل التابعة لو عرب العامل.الواليات اؼبتحدة األمريكية، إذ أف  اؼبركز الرئيسي 

نسا،حيث فر يف  yahooمنذ قضية إرباد الطلبة اليهود ضد  ذباه قبده يف القضاء الفرنسينفس اإلك 
فرنسا يف  yahooإف كانت اؼبدعى عليها ك  حىت قرار باختصاصو هبذه الدعولرنسي إىل اإلاذبو القضاء الف

 البث يصل إىل اعبمهورية الفرنسية، كبالتايل فإف   طاؼبا أف   ،فرعا ؼبركز رئيسي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
ثر لو على كقوع اعبردية على اإلقليم الوطٍت، حيث أاػباص باإليواء يف اػبارج ال اػبادـ ربديد مكاف اغباسب 

طبلع على اؼبعلومات اؼبادم للجردية، فطاؼبا ديكن اإل الفعل اإلجيايب للمستخدـ ىو الذم جيسد الركن أف  
 .1ينعقد لقانوف ىذا اإلقليم اإلختصاص ، فإف  ليم الوطٍتاجملرمة على اإلق

جراءات احملاكمة يف حالة إسهولة ك  سيادة الدكلة على إقليمها، ىو تأكيد اإلقليميةإف كاف مبدأ ك 
يكوف لعدالة، ككذلك إرضاء للمشاعر اإلجتماعية ك قرب لأكجودىا يف موقع اعبردية، كالوصوؿ إىل األدلة يكوف 

لعقاب إذا ارتكبت خذ عليو أنو قد يعطي الفرصة للجاٍل لئلفبلت من اعقاب أثر الردع العاـ، غَت أنو يؤ ال
 .2اعبردية خارج حدكد الوطن مث عاد إليو دكف أف يعاقب يف اػبارج

 
 .اإللكترونيةالفرع الثاني: مبدأ العينية في الجرائم 

مصاغبها اعبنائية تطبيقها على كل اعبرائم اليت سبس كياف الدكلة أك  يعٍت مبدأ عينية النصوص
ستعانة دببدأ العينية كمعيار يف التشريعات اغبديثة ال يتم اإل عادةك  جنسية مرتكبيها،األساسية أيا كاف مكاف ك 

اؼببدأ  ذالكن ىذه التشريعات تستعُت هب لتحديد نطاؽ اختصاص النص اعبنائي كانطباقو على الوقائع، ك
ف أك ؼبنح النص اعبنائي ؾباال متسعا قد ال يسمح بو أحد ىذا لتكملة مبدأ الشخصيةك  لتكملة مبدأ اإلقليمية

 .3اؼببدآف أك كبلمها
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عتداء وؽ الدفاع الذايت ضد كافة صور اإلإىل ما للدكلة من حق اإلختصاصمتداد يف اإلكيستند ىذا 
كأف  السلطات األجنبية اليت كقعت ىذه اعبرائم  خارج إقليمها، خاصة لو كقعتك  اؼباليةك  على مصاغبها األمنية

 اعبردية يف إقليم دكلة معادية.فوؽ إقليمها قد تتقاعس عن العقاب عليها، كما لو كقعت 
من قانوف  1(91-999)كقد أخذ اؼبشرع الفرنسي دببدأ عينية النص اعبنائي حيث تنص اؼبادة 

اليت تشكل اعبنح اليت ترتكب يف اػبارج ك ك  ى اعبنايات"يطبق القانوف الفرنسي عل: العقوبات اعبديد على أنو
كذلك على جرائم ك  لرابع،عتداء على اؼبصاٌف األساسية لؤلمة اؼبنصوص عليها يف الباب األكؿ من الكتاب اإ

 ،9-552)اؼبعاقب عليها باؼبواد ك أك السندات  زييف العملة اؼبعدنية أك الورقيةتتقليد كتزكير أختاـ الدكلة ك 
  جنحة ترتكب ضد أعضاء  ية أكأية جنا، كعلى (555-9 ،559-9، 552-95، 552-5، 552-2

 يف اػبارج". الفرنسية أك أماكن البعثات الدبلوماسية أك القنصلية
كقد أخذ القانوف اؼبصرم أيضا دببدأ العينية بالنسبة عبرائم معينة كردت على سبيل اغبصر، ربكمها 

لعقوبات اليت تنص على أنو تسرم أحكاـ ىذا القانوف على كل من ارتكب يف من قانوف ا (12/12)اؼبادة 
 خارج القطر جردية من اعبرائم التالية:

 الثاٍل من الكتاب الثاٍل من ىذا القانوف.ك  يف البابُت األكؿ انص عليهاليت اعبنايات اؼبخلة بأمن الدكلة  -9

 من ىذا القانوف. (216)يف اؼبادة  كاليت نص عليهاجنايات التزكير  -2

من ىذا  (912)يف اؼبادة  انص عليه اليتجنايات تقليد أك تزييف أك تزكير العملة الورقية أك اؼبعدنية  -9
إخراجها منها،  كأاؼبزكرة إىل مصر  أك، أك جناية إدخاؿ تلك العملة الورقية أك اؼبعدنية اؼبقلدة أك اؼبزيفة القانوف

، بشرط من نفس القانوف (219)يف اؼبادة  انص عليه اليتأك التعامل هبا  ا بقصد الًتكيجأك تركجيها أك حيازهت
 .2أف تكوف العملة متداكلة قانونا يف مصر

  

                                                           
1 - Article 113-10(C.P.F Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 (V)): La loi pénale 

française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et 

réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de 

monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-

1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, 

commis hors du territoire de la République. 
2
 .255أبو الفتوح اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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كما ىو اغباؿ يف جردية التجسس اؼبعلومايت على   اإللكًتكنيةمن ىذه اعبرائم ما يتعلق باعبردية ك 
مثل جردية السعي أك التخابر لدل دكلة  ،اإلنًتنتالقومية للدكلة، كمنها ما ديكن ارتكابو عن طريق  األسرار
من  (81)اؼبادة إفشاء أسرار الدفاع عن الببلد  ، كجردية تسليم أك( من قانوف العقوبات77)اؼبادة أجنبية 

سيس أك تنظيم أك إدارة جردية إنشاء أك تأك اليت ديكن أف تتعلق جبردية التجسس اؼبعلومايت ك  قانوف العقوبات(
( من 98/9)ؼبادة اجتماعية على غَتىا من الطبقات اصبعيات أك ىيئات أك منظمات هتدؼ إىل سيطرة طبقة 

لو بصفة كقتية ك  جردية حيازة أم كسيلة من كسائل الطبع أك التسجيل أك العبلنية ـبصصةك  ،قانوف العقوبات
أك منظمة ترمي إىل   ية خاصة دبذىب أك صبعية أك ىيئةأك دعا كأناشيد لطبع أك تسجيل أك إذاعة نداءات

 .1من قانوف العقوبات (975، 98)غرض من األغراض اؼبنصوص عنها يف اؼبادتُت 
اؼبادة  أف  د اعبزائرم قب اعبزائية جراءاتاعبزائرم، فبالرجوع إىل قانوف اإل خذ بو اؼبشرعنفس اؼبعٌت أك 

اعبنايات كاعبنح اليت يطبق عليها قانوف  ،من قانوف اإلجراءات اعبزائية قد حددت على سبيل اغبصر 2(588)
ة يف ذلك ىو ضباية كياهنا مرتكبها كمكاف ارتكاهبا، كالعلجنسية  عنىذا بغض النظر ك  العقوبات اعبزائرم

 :3ىذه اعبرائم ىيك  كحقوقها األساسية كدكلة ذات سيادة،
 من قانوف العقوبات. (65إىل  62)سبلمتها اؼبواد من ك  بأمن الدكلةاعبرائم اؼبتعلقة  -9

 من قانوف العقوبات. (76إىل  65)التعدم على الدفاع الوطٍت اؼبواد من  -2

 من قانوف العقوبات. (89إىل  77)غَتىا اؼبواد من ك  اعبرائم اؼبتعلقة باؼبؤامرات -9

 من قانوف العقوبات. (91إىل  88)اؼبسامهة يف حركات التمرد اؼبواد من  -5

 من قانوف العقوبات. (215إىل  997)تركجيها اؼبواد من ك  جرائم تزكير النقود -5
بعة أف يقبض على اعباٍل يف اعبزائر أك يتم تسليمو من طرؼ الدكؿ األخرل اليت سبت اتشًتط اؼبتك 

   لذلك ذىب اجتهاد احملكمة العليافيها اعبردية كفقا التفاقيات تسليم اجملرمُت اؼبوقعة عليها الدكلة اعبزائرية، 
 ن ػػػػػػػائية اعبزائرية مػػػػػػخارج من قبل جزائرم ال دينع السلطات القضػػػػ"إف ارتكب اعبناية يف ال إىل تكريس القاعدة،

 

                                                           
 .256العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص د.عمر أبو الفتوح عبد  - 1
2
أك    من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزئرم على ما يلي : " كل أجنيب ارتكب خارج اإلقليم اعبزائرم بصفة فاعل أصلي أك شريك جناية  588تنص اؼبادة  -  

لة قانونا باعبزائر، ذبوز متابعتو كؿباكمتو كفقا ألحكاـ القانوف اعبزائرم إذا ألقي جنحة ضد سبلمة الدكلة اعبزائرية، أك تزييفا لنقود أك أكراؽ مصرفية كطنية متداك 
 القبض عليو يف اعبزائر أك حصلت اغبكومة على تسليمو ؽبا ."

إثباهتا يف قانوف  نقبل عن: د. بلعليات إبراىيم، أركاف اعبردية كظركؼ .95997من الغرفة اعبنائية األكىل،طعن رقم  9985جواف  92قرار صادر يـو  - 3
 .919، ص 2117، سنة 9العقوبات اعبزائرم، دار اػبلدكنية، اعبزائر، ط
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  هنا تقادمت أك أالعقوبة احملكـو هبا عليو  قضىنو أجلها كأأنو مل حياكم من ابعة كؿباكمة اعباٍل مىت يثبت مت
  ".فيهاأك حصل العفو 

كتطبيقا ؽبذا اؼببدأ فإنو مىت تبُت أف ىناؾ جردية حىت كلو خرجت عن اغباالت اػبمس اؼبذكورة آنفا 
عليو أف يثبت ك  معاقبة اعباٍل إذا كاف حامبل للجنسية اعبزائرية،ك  ةفإنو جيوز للقضاء اعبزائرم أف خيتص يف متابع

 .1الدعول العمومية تقادمت أك حصل عفو فيها أف  ك  أك أنو قضى العقوبة ؿباكمتوأنو سبت  إم ايف ذلك 
اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة ( 15-19كبالرجوع إىل القانوف اعبزائرم رقم )

بالنظر يف على اختصاص احملاكم اعبزائرية  2(95بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها، تنص اؼبادة )
بغض النظر عن جنسية مرتكبها عندما تستهدؼ ىذه النوعية من اعبرائم اليت ارتكبت خارج أراضيها 

 أك اؼبصاٌف اإلسًتاتيجية لئلقتصاد الوطٍت.مؤسسات الدكلة اعبزائرية أك الدفاع الوطٍت 
سبة للجرائم الواردة ختصاص بالنكالقانوف اؼبصرم ينعقد ؽبما اإل كذا اغباؿ بالنسبة للقانوف الفرنسيك  
يضا ما من ىذه اعبرائم أك  من القانوف اؼبصرم، (12/12)اؼبادة ك  من القانوف الفرنسي، (91-999)يف اؼبادة 

يف جرائم اإلخفاء كما  كما يف حالة استخداـ اغباسب اآليل ،تصاالت اغبديثةيقع منها بواسطة شبكات اإل
فبوقوع ىذه اعبرائم تسرم  ، ذاكرة اغباسب اآليلالدكلة يفىابيُت ؼبنشورات سبس أمن يف حالة إخفاء اإلر 

اؼبصرم، ألهنم يتناكلوف النص على جرائم ؿبددة ك  أحكاـ اؼبواد السالفة الذكر يف القانوف الفرنسي، اعبزائرم
لو كاف مرتكب ىذه اعبرائم موجود خارج فرنسا ك  ىي سبس مصلحة أساسية للدكلة ، حىتك  على سبيل اغبصر،

 .3ةيبصرؼ النظر عن جنسية اعباٍل إعماال ؼببدأ العينك  ئر أك مصر،أك اعبزا
 

 .اإللكترونيةخصية في الجرائم شمبدأ الالفرع الثالث:
يعٍت مبدأ شخصية النص اعبنائي أف يطبق على كل من حيمل جنسية الدكلة بصرؼ النظر عن مكاف 

        أحدمها  ،ؼببدأ الشخصية كجهافك  اعبردية،كقوع اعبردية أك اؼبصاٌف احملمية اليت انتهكت نتيجة كقوع 
 ،كلو ارتكب جرديتو خارج حدكد إقليمها يعٍت تطبيق النص اعبنائي على كل من حيمل جنسية الدكلةك  إجيايب

                                                           
 .919ص اؼبرجع السابق، بلعليات إبراىيم،  أ. - 1
2
اعبزائية، زبتص السالف الذكر على ما يلي:"فضبل عن قواعد اإلختصاص اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات  04-09من القانوف رقم  15تنص اؼبادة  - 

بيا كتستهدؼ مؤسسات الدكلة احملاكم اعبزائرية بالنظر يف اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ اؼبرتكبة خارج اإلقليم الوطٍت، عندما يكوف مرتكبها أجن
 اعبزائرية أك الدفاع الوطٍت أك اؼبصاٌف اإلسًتاتيجية لئلقتصاد الوطٍت".

 .256عبد العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص د.عمر أبو الفتوح  - 3
 



239 
 

لو  ك  يعٍت تطبيق النص على كل جردية يكوف اجملٍت عليو فيها منتميا إىل جنسية الدكلة،ك  كالوجو اآلخر سليب
كتتمثل أمهية مبدأ شخصية القانوف يف كونو الوسيلة اليت  ،ارتكبها خارج إقليم الدكلةك  بياكاف مرتكبها أجن

 .1تتجنب هبا الدكلة فرار أحد رعاياىا بعد ارتكابو جرائم يف اػبارج إىل داخل اإلقليم
فاؼبشرع الفرنسي أخذ هبذا اؼببدأ يف شقو اإلجيايب حبيث ينطبق  ،من الدكؿ اليت أخذت بو فرنساك 

كذلك يف ك  من قانوف العقوبات الفرنسي، 2(6-999)القانوف مىت كاف اعباٍل فرنسي اعبنسية حبسب اؼبادة 
تمتع باعبنسية الفرنسية حسب يليب حبيث ينطبق القانوف مىت ما كاف اجملٍت عليو غبظة ارتكاب اعبردية سشقو ال

  .من قانوف العقوبات الفرنسي 3(7-999)ؼبادة ا
    مرتكب ىي كوف اعباٍليف القانوف الفرنسي لشخصية ؼببدأ ا فالعربة يف تطبيق اعبانب االجيايب
    قد اكتسب اعبنسية  اؼبتهملو كاف ك  فرنسي اعبنسية، حىت اعبردية اليت كقعت خارج اإلقليم الفرنسي

   عليها يف ظل  ارط أف تكوف الوقائع اؼبسندة للمتهم معاقببش، واؼبنسوبة إليالفرنسية بعد ارتكاب الواقعة 
   ؼببدأ الشخصية ىي كوف اجملٍت عليو  ا العربة يف تطبيق اعبانب السليبقانوف الدكلة اليت ارتكب فيها، أم  

  النظر عن كوف  اؼبرتكبة خارج اإلقليم الفرنسي، بغضك  فرنسي اعبنسية غبظة ارتكاب اعبردية الواقعة عليو
     بغض النظر عن كوف الفعل الواقع على اجملٍت عليو الفرنسي معاقب عليو يفك  اعباٍل فرنسي أـ أجنيب،

 .4اػبارج أـ ال
    كال يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم مبدأ شخصية النص اعبنائي يف كجهو السليب، فجنسية اجملٍت عليو 

 لكنو يعرؼ مبدأ شخصية النص يف كجهو ك  ؼبكاف،ليست معيارا حيدد نطاؽ تطبيق النص من حيث ا

                                                           
 .518، اؼبرجع السابق، ص سامح بلتاجي موسىد. - 1

2 - Article 113-6 (C.P.F Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36): La loi pénale française 

est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. 

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont 

punis par la législation du pays où ils ont été commis. 

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le 

domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées 

en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification 

d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. 

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française 

postérieurement au fait qui lui est imputé. 
3  - Article 113-7(C.P.F): La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni 

d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la 

victime est de nationalité française au moment de l'infraction. 
4
 .257عمر أبو الفتوح عبد العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص  .د - 
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من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أف كل كاقعة موصوفة بأهنا جناية  1(582)اإلجيايب، حيث تنص اؼبادة 
فيها يف كم ا حيك  تابعيالقانوف اعبزائرم ارتكبها جزائرم يف خارج إقليم اعبمهورية جيوز أف  يفمعاقب عليها 

اعبزائر، غَت أنو ال جيوز اؼبتابعة أك احملاكمة إال  يف حالة عودة اعباٍل إىل اعبزائر كعدـ إثباتو أنو حكم عليو هنائيا 
سقطت عليو بالتقادـ أك حصل على العفو  أكيف حالة اغبكم باإلدانة أنو قضى العقوبة  بتثيف اػبارج، أك 

جنحة سواء يف نظر القانوف  كل كاقعة تكوف موصوفة بأهنا  ف  قد نصت على أ 2(589)ا اؼبادة أم   عنها،
ينها اؼبتابعة كاحملاكمة يف اعبزائر، إذا كاف من حاعبزائرم أك يف نظر اؼبكاف الذم مت ارتكاب فيو اعبنحة فيجوز 

 .3فإهنا تتحدث عن اعبنح (589)تتحدث عن اعبنايات، أما اؼبادة  (582)قاـ بارتكاهبا جزائريا، فاؼبادة 
اقتصر إمنا ك  ا اؼبشرع اؼبصرم، ىو اآلخر مل يعرؼ مبدأ شخصية النص اعبنائي يف كجهو السليب،أم  

يف ( من قانوف العقوبات على أف  كل مصرم ارتكب كىو 19على اعبانب اإلجيايب، فنصت اؼبادة الثالثة )
كاف الفعل ك  عاد إىل القطر اخارج القطر فعبل يعترب جناية أك جنحة يف ىذا القانوف يعاقب دبقتضى أحكامو إذ

 قتضى قانوف البلد الذم ارتكب فيو.دبمعاقب عليو 
فلقد أفرزت  اؼبعلوماتية، اتكديكن ؽبذه النصوص أف تنطبق على اعبرائم اؼبرتكبة بواسطة شبك

يف  كاجملـر االتصاالت أساليب مستحدثة ديكن من خبلؽبا ارتكاب اعبردية يف دكلة أجنبيةك  تكنولوجيا اؼبعلومات
أك يقـو اعباٍل بإعداد اعبردية اليت ديكن أف يبدأ بتنفيذىا بعد أف يغادر القطر اؼبوجود فيو أم  ،كطنو األصلي

اليت تعمل حسب األمر اؼبوضوع ؽبا كما حيدث يف  الوقت ذلك بطريقة الربامج احملددةك  ،مكاف ارتكاب اعبردية
  .4يف حالة ربويل األمواؿكذلك ك  إتبلؼ اؼبعلومات،

 

 
                                                           

1
كل كاقعة موصوفة بأهنا جناية معاقب عليها من القانوف اعبزائرم إرتكبها جزائرم من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: "   582تنص اؼبادة  -  

 يف خارج إقليم اعبمهورية جيوز أف تتابع كحيكم فيها يف اعبزائر.
يثبت يف حالة اغبكم باإلدانة أنو قضى غَت أنو ال جيوز أف ذبرم اؼبتابعة أك احملاكمة إال إذا عاد اعباٍل إىل اعبزائر كمل يثبت أنو حكم عليو هنائيا يف اػبارج، كأف 

 العقوبة أك سقطت عنو بالتقادـ أك حصل على العفو عنها ."
2
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " كل كاقعة موصوفة بأهنا جنحة سواء يف نظر القانوف اعبزائرم أـ يف نظر تشريع  583تنص اؼبادة  -  

 .جيوز اؼبتابعة من أجلها كاغبكم فيها يف اعبزائر إذا كاف مرتكبها جزائريا ..."القطر الذم ارتكبت فيو، 
3
 .111د. بلعليات إبراىيم، اؼبرجع السابق ، ص  - 

منوذجا أماـ القضاء اإلقبليزم يف مسألة اللحظة الزمنية اليت يرتكب فيها الغش بالكمبيوتر،  9985اليت كقعت عاـ  Thompsown ،V.Rتعترب قضية  - 4
حتياؿ على ئللناء خدمتو يف البنك دبر خطة كاف يعمل يف أحد بنوؾ دكلة الكويت مربؾبا، كأث  Thompsownكتتلخص كقائع ىذه القضية يف أف اؼبتهم 

مر دبوجبو الكمبيوتر بتحويل مبالغ من حسابات بعض العمبلء احملفوظة كاليت مل يتم السحب منها كساكنة ؼبدة من الزمن، كذلك لتحويلها البنك بوضع برنامج أ
ويل بنك لتحلصاٌف حسابات أخرل قد فتحها دبجرد عودتو إىل اؼبملكة اؼبتحدة، كقد علق التحويل على عودتو للمملكة اؼبتحدة بإرساؿ خطاب إىل مدير ال

كبت يف اللحظة اليت مستحقاتو كأرصدتو كقد نفذ مدير البنك ذلك كمت التحويل، كبعد ذلك قد اكتشف أمره كاستوقفتو الشرطة الربيطانية، كحكم بأف ـبالفتو ارت
  .258رجع السابق، ص، اؼبد. عمر أبو الفتوح اغبماميقرأ فيها مدير البنك خطابو كبذلك زبضع الوقائع للمحاكم اإلقبليزية. أنظر يف ذلك : 
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 .اإللكترونيةالفرع الرابع: مبدأ العالمية في الجرائم 
تعاكهنا يف مكافحة اعبرائم ذات الطابع ك  الدكؿعرؼ اجملتمع الدكيل مظهرا ىاما من مظاىر تضامن 

يهدؼ ىذا النظاـ إىل توفَت آليات ك  اجملرمُت، مىو الذم يتمثل يف نظاـ تسليك  اعبرائم متعدية اغبدكد،ك  الدكيل
عملية تكفل عدـ إفبلت اجملـر من العقاب إذا ما فر من الدكلة الذم ارتكب جرديتو فوؽ إقليمها إىل دكلة 

 .سبس مصاغبها العليا خارج إقليمهاأخرل، كما تكفل الدكلة أف تتوىل بنفسها عقاب من يرتكبوف جرائم 

فهناؾ  اؼبرجوة منو، العمليةلغ مرحلة مرضية تتحقق معها الفائدة غَت أنو مل يقدر ؽبذا النظاـ أف يب 
ال جيوز التسليم يف ك  أمهها أنو ال جيوز تسليم رعايا الدكلة اؼبطلوب منها التسليم، ،قيود مسلم هبا ترد على اؼببدأ
العبلقات بُت كىناؾ احتماؿ أف يعجز النظاـ عن ربقيق الغاية منو كلما ساءت  ،صدد أنواع معينة من اعبرائم

 اإلختصاصالباحثوف إىل فكرة سياسية، لذلك اىتدل  ىنا باعتباراتر  أصبحت إجابة طلب التسليمك  الدكؿ،
 .1العاؼبي أك نظاـ العقاب العاؼبي

القانوف  إمنا يعٍت أف  ك  فبل يقصد هبذا اؼببدأ امتداد سلطاف قانوف العقوبات الوطٍت على العامل بأسره، 
       الوطٍت كاجب التطبيق على كل ؾبـر يقبض عليو يف إقليم الدكلة بغض النظر عن جنسية اجملـر  اعبنائي

بعاؼبية القاعدة اعبنائية، كيهدؼ مبدأ  عرب أحيانا عن ىذا اؼببدأيك  ،أك اجملٍت عليو أك مكاف ارتكاب اعبردية
أنشطتها  بامتدادعدـ إفبلت اعباٍل من العقاب، خاصة إزاء ظاىرة العصابات الدكلية اليت تتميز  ىلإالعاؼبية 

 يعٍت أف لكل دكلة أف زبضع لسلطتها اعبرائم أعضائها، فهذا اؼببدأتنوع جنسيات ك  اإلجرامية عرب عدة دكؿ
اعباٍل  أف  ك  ،فها بأهنا جردية أـ الجنيب يصالقانوف األ اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات، دكف اعتبار إىل أف  

 .2عاؼبية اعبزاء اعبنائيعلى ىذا تأكيد  ك نفذ العقوبة أـ ال،ك  قد عوقب عنها باػبارج
العقاب أهنا زبفف من حدة إطبلؽ مبدأ اإلقليمية الذم تعتمده  حق كقد قيل يف تربير فكرة عاؼبية

اعباٍل، كإمنا على  معلى حق سيادة تدعيو الدكلة اليت رباك لذلك فإف مبدأ العاؼبية ال يستندك  ،القوانُت اعبنائية
عماؿ ىذا اؼببدأ من الناحية العملية توافر يقتضي إك  الذم يًتتب على إفبلتو من اؼبسؤكلية، كجوب منع الضرر

اكز طابع الدكيل اليت تتجالاؼبرتكبة من اعبرائم ذات  تكوف اعبردية أفؽبا ثة شركط طبقا للعرؼ اؼبستقر، أك  ثبل
 ةبلحقاعتبار دكلة الضبط دبثابة نائب عن اجملتمع الدكيل يف اؼب ىو األمر الذم يربر ك  ،آثارىا اغبدكد الوطنية

 الشرط الثالث أال  ك  فبل يتصور ؿباكمتو غيابيا، الشرط الثاٍل أف يتم ضبط اعباٍل يف إقليم الدكلةك  ب،العقاك 

                                                           
 .999د.أضبد شحاتة بيومي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .259، اؼبرجع السابق، ص عمر أبو الفتوح اغبماميد. - 2
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مبدأ العاؼبية ال  ألف   ،الشخصية اإلقليمية أك مبدأ دأبكفقا ؼب أخرلاٍل من قبل دكلة بتسليم اعبيوجد طلب 
 .1اميرجح يف مواجهته
تدرج ضمن اعبرائم العاؼبية باؼبفهـو الدقيق، حيث تتجاكز ىذه اعبرائم حدكد  اإللكًتكنيةفاعبرائم 

خذ دببدأ العاؼبية األ طلبتت اإللكًتكنيةعلى ذلك ديكن القوؿ بأف ظاىرة اعبردية ك  ال يعوقها أية عائق،ك  الدكلة
 من عدة نواحي:

 حيثمنا تتخذ من العامل بأسره مسرحا ؽبا، إك  ىذه اعبرائم أصبحت ال تقتصر على دكلة معينة، أف   األولى:
 ال يعوقها أية حدكد.ك  ةيدكد الدكلاغبتتجاكز ىذه اعبرائم 

اليت كبُت صبيع األنشطة  ؽبا قيمة اقتصادية أصبحت ىناؾ عبلقة كثيقة بُت اؼبعلومات باعتبار أف   الثانية:
، فبل بد من اغبفاظ على دكؿأك حىت  أفرادتستخدـ اغباسب اآليل، سواء كانت شركات أك مؤسسات أك 

ضافة إىل أك التزكير أك اإلتبلؼ، باإل سواء باإلفشاء أك السرقة عتداء عليهامنع كافة صور اإلك  اؼبعلوماتتلك 
شبكات اؼبعلومات ك  البلسلكية من جرائم استخداـ ىذه الشبكاتك  تصاالت السلكيةاإلما أفرزتو تكنولوجيا 

 جرائم القذؼك  اإلنًتنتجرائم تقليد اؼبصنفات عرب ك  ،اإلنًتنتستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ عرب مثل جرائم اإل
 .اإلنًتنتب عرب سلاك 

        تمثل يف إفبلت اعباٍل من العقابعدـ األخذ دببدأ العاؼبية قد يؤدم إىل نتائج خطَتة، ت إف   الثالثة:
العصابات اإلجرامية، كما أنو من اؼبصلحة اؼبشًتكة للدكؿ األخذ هبذا اؼببدأ يف سبيل  إىلخاصة بالنظر ك 

 مكافحة اعبردية.
قد ذىب إىل كجود  ،2بعض الفقو أف   اؼبصرم مل ينص على مبدأ العاؼبية إال  ك  كاف اؼبشرع اعبزائرم  إذاك 

كاف ىذا   كإف أنواستند يف ذلك إىل النصوص اؼبتعلق دببدأ العينة، حيث يذىب إىل ك  لتطبيق مبدأ العاؼبيةآلية 
 نو ديكن من خبللو كضع مبدأ العاؼبية موضع التنفيذ يف حالتُت:أ إال  النص حيدد ضوابط مبدأ العينة 

 يات.أف تقع جردية من اعبرائم باستخداـ نظم اؼبعاعبة اآللية للمعط األولى:
 .3اإللكًتكنيةستحداث بند جديد يضاؼ إىل ىذه النصوص ـبصص للجرائم إ :الثانية

                                                           
 .999د.أضبد شحاتة بيومي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
للقانوف د.عمر الفاركؽ اغبسيٍت، جرائم الكمبيوتر كاعبرائم األخرل يف ؾباؿ تكنولوجيات اؼبعلومات، حبث مقدـ للمؤسبر السادس للجمعية اؼبصرية  -2

عمر عبد :د. ، نقبل عن 567،ص 9999، اؼبؤسبر منشور بدار النهضة العربية سنة 9999أكتوبر  28إىل  25اعبنائي اؼبنعقد يف القاىرة يف الفًتة من 
 .251ص  العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق،

3
 .251ص  – 259د. عمر عبد العظيم اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص  - 
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إىل ضركرة كجود قانوف  اإللكًتكنيةنظرا لعاؼبية اعبرائم  1أما على اؼبستول الدكيل فقد ذىب البعض
 .2جنائي دكيل على غرار القانوف الدكيل اػباص يطبق يف ؾباؿ اؼبعلوماتية

 

 .اإللكترونيةالجنائي الداخلي في الجرائم  اإلختصاصقواعد  المطلب الثاني:
اعبنائية اليت تدخل يف اختصاص القضاء الوطٍت دكليا على احملاكم الوطنية اؼبتنوعة  لتوزيع الدعاك  إف  

 الشخصي اإلختصاصاليت ديكن ردىا إىل ثبلثة أنواع ىي : ك  اليت حددىا اؼبشرع اؼبعايَتك  يتم كفق الضوابط
 لية:تاال الفركعات يف اإلختصاصتطرؽ ؽبذه األنواع من أسك  ،3النوعياإلختصاص ك  اؼبكاٍلاإلختصاص ك 

 .الشخصي اإلختصاصالفرع األول: 
 اعبنائية اؼبقامة الفصل يف كافة الدعاكلك  احملاكم العادية بالنظرالشخصي إختصاص  ختصاصاإليعٍت 

كانت صفة أك حالة مرتكبيها مادامت معاقب عليها   مهماك  ،خارجهاك  ضد كافة األشخاص على أرض الدكلة
خرج عن ىذا األصل العاـ بأف جعل  يف بعض اغباالتك  اؼبشرع أف   ، إال  4دبوجب نصوص قانوف العقوبات
فتكوف احملكمة يف ىذه اغبالة ، اإلختصاصؾباؿ يف اعتبار ك  الصفة ؿبل نظرك  لبعض العناصر الشخصية كالسن

انوف يقرر اختصاصها بالنسبة لفئة معينة من اؼبتهمُت رأل اؼبشرع عدـ كضعهم ـبتصة شخصيا إذا كاف الق
تعهم بصفة خاصة كأف سبأك   ظر إىل حداثة سنهم مثبلذلك بالنك  اؼبساكاة مع غَتىم من األشخاص، ـعلى قد

 .يُتيكونوا عسكر 
الدعاكل اػباصة جبرائم األحداث، ، ؿبكمة األحداث اؼبختصة بنظر احملاكممن األمثلة على ىذه ك  

بقانوف  على ذلك فإذا ارتكب أحد األشخاص اؼبخاطبوفك  ،5جرائم العسكريُتاحملاكم العسكرية اػباصة بنظر 
الدخوؿ  ك كذلك التواجدك  العسكرية اؼبسجلة إلكًتكنيا عبردية إلكًتكنية مثل إفشاء األسرار 6القضاء العسكرم

ككذلك إتبلؼ اؼبعلومات أك الربامج  ؼبعلومات اػباصة بالقوات اؼبسلحة،ؼبعاعبة اغَت اؼبشركع يف النظم اآللية 
ىي اؼبختصة بنظر فإف  احملاكم العسكرية  اػباصة بالقوات اؼبسلحة،ك  الصلبة أك اؼبرنة اؼبسجلة على األقراص

 الدعول اعبنائية.
                                                           

 .61د.صبيل عبد الباقي الصغَت، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبتعلقة باإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .259، اؼبرجع السابق، ص عمر أبو الفتوح اغبماميد. - 2
3
 .585د. حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  - 

4
 .597سامح بلتاجي موسى، اؼبرجع السابق، ص .د - 

 .586د. حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  - 5
 9979ير ينا 15اؼبؤرخ يف  15-79اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر رقم  9979أبريل سنة  22اؼبوافق ؿ  9999عاـ اؼبؤرخ يف صفر  28-79األمر رقم  - 6

 .15ن قانوف القضاء العسكرم اعبزائرم، ج .ر رقم اؼبتضم
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كالشبكات  حة كأجهزة الكمبيوترنفس األمر إذا كقعت اعبردية على معدات خاصة بالقوات اؼبسلك         
 باؼبعدات العسكرية اإللكًتكنيةأك برامج معلوماتية عسكرية، ككذلك إذا تعلقت اعبردية  اؼبعلوماتية العسكرية

احملاكم العسكرية ىي اؼبختصة بنظر الدعاكل اؼبتعلقة باعبرائم اليت تقع  ، فإف  أسرار القوات اؼبسلحةك  الذخَتةك 
 .1خاصة بالقوات اؼبسلحة أشياءعلى 

 اإلختصاص النوعي.: الفرع الثاني
من قانوف  2(328يتحدد إختصاص احملاكم اعبنائية بالنظر إىل جسامة اعبردية، حيث نصت اؼبادة )

 على أف احملكمة زبتص بالفصل يف اعبنح ككذلك يف اعبنح ك اؼبخالفات اؼبرتبطة اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 
ة للتجزئة، كما يوجد قسم للمخالفات خيتص بالفصل يف الوقائع ذات كصف اؼبخالفة، أما أك غَت القابل

إستئناؼ ىذه األحكاـ فيكوف أماـ الغرفة اعبزائية باجمللس القضائي اليت تنظر يف استئنافات مواد اعبنح 
تفصل فيو غرفة ، أما اؼبخالفات اليت يرتكبها اغبدث فاستئنافها 3(429طبقا لنص اؼبادة ) كاؼبخالفات

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 4(446األحداث باجمللس طبقا للمادة )
كتعترب ؿبكمة اعبنايات اعبهة القضائية اؼبختصة بالفصل يف األفعاؿ اؼبوصوفة جنايات ككذا اعبنح 

من غرفة اإلهتاـ، كحملكمة كاعبرائم اؼبوصوفة بأفعاؿ إرىابية أك زبريبية احملالة إليها بقرار كاؼبخالفات اؼبرتبطة هبا 
اعبنايات كامل الوالية يف اغبكم جزائيا على األشخاص البالغُت، كما زبتص باغبكم أيضا على القصر البالغُت 

 ،( سنة كاملة إذا ما تعلقت الوقائع ك التهم اؼبنسوبة إليهم بأفعاؿ إرىابية أك زبريبية16من العمر ستة عشر)
من 5 (249قرار اإلحالة الصادر هنائيا من غرفة اإلهتاـ طبقا لنص اؼبادة )كىي تنظر يف القضية بناءا على 

 6(251جيوز حملكمة اعبنايات أف تقضي بعدـ اختصاصها طبقا لنص اؼبادة ) ، كالقانوف اإلجراءات اعبزائية
 .7من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم

                                                           
1
 .262د. عمر أبو الفتوح اغبمامي، اؼبرجع السابق، ص  -  

2
 .من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " زبتص احملكمة بالنظر يف اعبنح كاؼبخالفات ..." 328تنص اؼبادة  -  

3
 كاؼبخالفات...".  حمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " يفصل اجمللس القضائي يف استئنافات مواد اعبن 429تنص اؼبادة  -  

4
 416 ة من اؼبادةمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: "... كإذا كاف اغبكم قاببل لئلستئناؼ حسب أكضاع الفقرة الثاني 446تنص اؼبادة  -  

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، رفع ىذا اإلستئناؼ أماـ غرفة األحداث باجمللس القضائي ."
5
( سنة كاملة 16من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:"... كما زبتص باغبكم على القصر البالغُت من العمر ستة عشر ) 249تنص اؼبادة  - 

 اال إرىابية أك زبريبية كاحملالُت إليها بقرار هنائي من غرفة اإلهتاـ."الذين ارتكبوا أفع
6
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: " ليس حملكمة اعبنايات أف تقرر عدـ اختصاصها." 251تنص اؼبادة  -  

7
 كما بعدىا. 196أ. ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص - 
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أمامها الطعن بالنقض اؼببٍت على أكجو معينة يرفع أما احملكمة العليا، فهي يف األصل ؿبكمة قانوف، 
 ( من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم.500حددىا اؼبشرع اعبزائرم يف نص اؼبادة )

 

 .المكاني اإلختصاصالفرع الثالث: 
لقد ذباكز األشخاص حدكد إقليمهم كىذا يرجع إىل ركاج التجارة ككذلك الركاج السياحي، كقد أثر 

على أساليب اعبردية، فأصبحت للجردية صورا جديدة آخر تقارب اغبدكد اعبغرافية باإلتصاالت من إقليم إىل 
 .1يف النطاؽ الدكيل كأصبح اجملرموف ديارسوف نشاطهم اإلجرامي يف أكثر من دكلة

بثبلثة  اإلختصاصدد ىذا يتحك  اؼبكاٍل، اإلختصاص النوعي اإلختصاصىكذا يوجد إىل جانب ك  
 يلي : ماتتمثل في معايَت

 ريمة.أوال: مكان وقوع الج
ذلك لوجود اعبهاز الذم ك  ؽبا بعدا مكانيا دكليا، عن غَتىا من اعبرائم يف أف   اإللكًتكنيةتتميز اعبرائم 

، (serveur)يتم إدخاؿ اؼبعلومات غَت اؼبشركعة يف مكاف ـبتلف عن اؼبكاف الذم يتواجد فيو اعبهاز اػبادـ 
تطبيق معيار مكاف كقوع اعبردية ال خيلو من بعض الصعوبات القانونية اليت ذبد تفسَتىا يف  مع ذلك فإف  ك 

 ؟اإللكًتكنيةفما ىو مكاف كقوع اعبردية ، اإللكًتكنيةالطبيعة اػباصة للجردية 
تضم اعبرائم البحتة لتقنية ك  ىناؾ طائفتُت من جرائم تقنية اؼبعلومات، الطائفة األكىل ذكر أف  جيب 

النوع األكؿ من يتضمن اعبرائم اليت تقع بطريق من طرؽ تقنية اؼبعلومات، تنتمي إىل ك  النوع الثاٍلك  ،اؼبعلومات
تنتمي إىل النوع ك  اإلخبلؿ بسَت النظاـ،ك  جردية إتبلؼ اؼبعلوماتك  البقاء يف النظاـك  ؿو دخاعبرائم جردية ال

، ففي النوع األكؿ من اإلنًتنتستعانة بجردية غسيل األمواؿ باإلك  اإلنًتنتالقذؼ بطريق ك  الثاٍل جردية السب
بالتايل ديكن ك  مسموح هبا،غَت اعبرائم تقع اعبردية على جهاز معُت يتداخل فيو اؼبتهم أك يبقى فيو بطريقة 

 ك يبقى فيو بطريقة غَت مسموح هبا.القوؿ بأف اعبردية تقع على جهاز معُت يتداخل فيو اؼبتهم أ
 أف   قع فيو اعبهاز اؼبعتدل عليو ما داـيبالتايل ديكن القوؿ بأف اعبردية تقع يف نفس اؼبكاف الذم ك  

  ف تواجد اعبهاز، بيد أنو قد حيدث أف يكوف الدخوؿ يف نفس مكا وثك حد مت النشاط )الدخوؿ أك البقاء( قد
 اف ػحدث يف مكػتالواقعة  مةػػاعبري أف  بعندئذ ديكن القوؿ  ،اء عن بعد من جهاز متواجد يف مكاف آخرػأك البق
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     بو اؼبتهم للقياـ بالنشاط كىو الدخوؿ  استعافالذم  يف مكاف كجود اعبهازك  كجود اعبهاز اؼبعتدل عليو
احملكمة اليت يقع يف دائرهتا اعبهاز  الثاٍل قد يقع يف نفس دائرة اختصاصأك البقاء غَت اؼبشركع، ىذا اؼبكاف 

بل قد  ،ؿبكمة أخرل اختصاصعندئذ ال تثار مشكلة قانونية، كقد يقع ىذا اؼبكاف يف دائرة  اؼبعتدل عليو،
كفقا ؼببدأ اإلقليمية إىل ؿبكمة اعبهاز اؼبعتدل  اإلختصاصيقع يف خارج الببلد، ففي ىذه اغبالة األخَتة يؤكؿ 

 ؿبكمة اعبهاز الذم مت الدخوؿ منو أك البقاء باػبارج.ك  عليو
لكنها تقع بطريق من طرؽ ك  اليت تنتمي أصبل إىل اعبرائم التقليديةك  ا بالنسبة للنوع الثاٍل من اعبرائمأم  

فإذا ارتكب  اؼبختصة، احملكمة األمر يثَت بعض الصعوبات القانونية فيما يتعلق بتحديد تقنية اؼبعلومات، فإف  
شخص سبا أك قذفا يف حق شخص آخر ، فإف ذلك قد يقع باستعماؿ جهازين من أجهزة الكمبيوتر، 

تلك لت منو الرسالة زبتص احملاكم فيو دبحاكمة اؼبتهم عن اعبردية اليت تضمنتها فمكاف اعبهاز الذم ضب  
القوؿ باختصاص احملكمة الذم يقع يف دائرهتا ىذا اعبهاز يؤدم إىل نتيجة  ا مكاف اػبادـ فإف  م  أ ،الرسالة

قع يف دائرهتا ذلك اعبهاز زبتص دبحاكمة اؼبتهمُت عن كل اعبرائم اليت يىي أف احملكمة اليت ك  يصعب قبوؽبا
فمركر الرسالة  ،را يف نقل الرسالة إىل اؼبرسل إليوذلك بسبب أف اعبهاز اػبادـ يؤدم دك ك  ،اإلنًتنتسبت بطريق 

 .1ينعقد حملكمة ذلك اعبهاز اإلختصاصنو يشكل جزءا يف اعبردية فإف أماداـ 
فينبغي عند ربديد مكاف كقوع اعبردية أف يتم ذلك كفقا لطبيعة اعبردية، فاعبردية الوقتية كما يف حالة 

لة اؼبنطقية، يتم ربديد مكاف كقوعها باؼبكاف الذم كقع فيو الفعل إتبلؼ اؼبعلومات أك الربامج باستخداـ القنب
مكاف كقوع الفعل عن مكاف حدكث النتيجة اعترب كل من اؼبكانُت ؿببل لوقوع  اختبلؼيف حالة ك  التنفيذم،

 أك السلوؾ    تحدد مكاف الوقوع باؼبكاف الذم كاف جيب أف ينفذ فيو العمل ييف اعبرائم السلبية ك  اعبردية،
 .2الذم يفرضو القانوف

 اإللكًتكنيةباعبرائم  اإلختصاصختبلفا يف ربديد معيار ىناؾ إ ا بالنسبة للمحاكم األمريكية، فإف  أم  
كمن الواليات ما يأخذ  فرجينيا( ك كنتاكي ك )دالكر فمن الواليات ما يأخذ دبكاف البث ،من كالية إىل أخرل

كمنها ما  يف ارتكاب اعبردية )كالية بنسلفانيا، نيو جرسي(، دبعيار مكاف كجود جهاز الكمبيوتر اؼبستخدـ
      كالوسائل  عن اعبرديةيأخذ دبعيار مكاف كقوع الضرر، كمنها ما يأخذ دبعيار مكاف كجود اؼبتحصبلت الناذبة 

  دكف كجو حق بعلى اعبهاز  منها ما يأخذ دبعيار حدكث الدخوؿك  اؼبستخدمة يف ارتكاهبا )كالية فرجينيا(،
 .فرجينيا( أك على الشبكة إذا كقع على إقليم الدكلة أك من خبلؽبا )نيوجرسي ك
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حيث للمدعي أف يلجأ  ،اص خبصوص احملكمة اؼبختصةختسرم القواعد العامة يف غياب نص كما 
لكن اؼبشكلة أف النتيجة تتحقق يف أكثر من مكاف ك  ،إىل ؿبكمة مكاف اعبهاز اػبادـ أك ؿبكمة ربقق النتيجة

 حيقق اؼبزايا التالية: ؿبكمة اعبهاز اػبادـبل يف أكثر من دكلة، غَت أف اختصاص 
سهولة معرفة مكاف تواجد اعبهاز بينما يصعب أحيانا معرفة صاحب الرسالة الذم يبثها عرب موقع ردبا سجل  .9

يف مكاف إقامتو  رفع الدعوليستدعي األمر ك  ردبا يقيم يف اػبارجك  سم ؿبدد،كمهي أك بدكف إ باسمىذا اؼبوقع 
 يف اػبارج كمتابعة إجراءات الدعول يف اػبارج. 

اليت ربققت يف أماكن ـبتلفة من  جييز التعويض عن سائر األضراررفع الدعول أماـ ؿبكمة اعبهاز اػبادـ  .2
ديكن ك  اإلنًتنتاكم اليت تصل إليها شبكة اؿ عند رفع تلك الدعول أماـ إحدل احمللى خبلؼ اغبالعامل، ع

الدخوؿ إىل اؼبوقع فيها، حيث أف ذلك ال جييز سول التعويض عن الضرر الذم ربقق يف ىذا اؼبكاف كحده 
 دكف غَته.

دبنع الدخوؿ إىل مزكد اػبدمة رفع الدعول أماـ ؿبكمة اعبهاز اػبادـ يسمح للمحكمة بأف تصدر أمرا إىل  .9
 .1ة أك ضارة باآلخرينشبيتضمن رسائل مؤ اؼبوقع الذم 

 المتهم. إقامةكان يا: مثان
قد ك  ،ىو اؼبكاف الذم يقيم فيو أك يسكنوك  يقصد بو اؼبكاف الذم يوجد فيو ؿبل إقامة اؼبتهم فعليا،

العربة يف ربديد ك  شؤكنو،ك  يكوف حكميا أم اؼبوطن القانوٍل الذم يوجد فيو الشخص عادة أك تعرؼ فيو سَتتو
فهذا األخَت ىو من ينشئ للدكلة حقها يف العقاب كبالتايل حقها يف  اؼبكاف يكوف بوقت ارتكاب اعبردية، ىذا

إذا تعددت أمكنة إقامة اؼبتهم كانت صبيع احملاكم اليت ك  هتاـ إىل الشخص بسبب اعبردية اؼبنسوبة إليو،توجيو اإل
 2تتبعها ىذه األمكنة ـبتصة مكانيا باعبردية.

 ، فإف  اإلنًتنتك  خباصة يف جرائم الكمبيوترك  ف إقامة اؼبتهم غَت معلـو يف حاالت كثَتةكؼبا كاف مكا
للمحاكم  اإلختصاصقد تضمن نصا يعطي  99913قانوف إساءة استعماؿ الكمبيوتر يف إقبلًتا لسنة 

اعبردية على كمبيوتر متواجد يف  تتحقق تلك العبلقة لو كقعتك  اعبردية ؽبا عبلقة بإقبلًتا، إذا كانت اإلقبليزية
 .4إقبلًتا أك باستعماؿ كمبيوتر متواجد فيها أك مركرا هبذا الكمبيوتر
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 قبض على المتهم.المكان ثالثا: 
ح ؿباكمتو فيو، حبيث تكوف احملكمة اليت يقع ىذا تصك  يقصد بو اؼبكاف الذم يقبض على اؼبتهم

توخاة ىنا تكمن يف أنو من اعبائز أف يكوف اؼباغبكمة ك  ،عولمكانيا بنظر الد ةاؼبكاف يف دائرهتا ىي اؼبختص
     ها اليت يؤدم نقلها إىل تلفك  قد عثر مع اؼبتهم على بعض األدلة اليت تساعد القاضي على كشف اغبقيقة

كما قد يكوف   اإللكًتكنيةحيث توجد األدلة  اإللكًتكنيةىذا الشيء متصور جدا يف اعبرائم ك  أك ضياعها،
بالتايل يكوف من اػبطورة نقلو من مكاف القبض عليو أك قد يتعذر معرفة مكاف ك  ،اؼبتهم من معتادم اإلجراـ

 .1ارتكاب اعبردية
كلذلك فإنو من الضركرم إنشاء ؿباكم خاصة باعبرائم اإللكًتكنية على اعتبار أنو ظهرت أمناط 

أف يكوف ملما بالقوانُت اعبنائية اليت يتشكل منها التحقيق  جديدة من اعبرائم، فبل يكفي للقائم بالتحقيق
اعبنائي، بل عليو أف يستزيد من اؼبعلومات العامة كسائر العلـو كالقوانُت األخرل اليت تتصل دبهنتو األساسية، 

كثقافتو  مةسيما القوانُت اؼبتعلقة بتكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت كشبكة اإلنًتنت، ككلما زادت معلوماتو العا
خربتو كدرايتو بشؤكف اغبياة العامة، كأدل ذلك  لنجاحو كربقيق ىدفو، كإؼباـ احملقق كلما أدل ذلك إىل زيادة 

ألنو يوجد من بأساسيات تلك العلـو ه العلـو ال يقتضي إؼباـ اؼبتخصص فيها، بل يكفي أف يكوف ملما هبذ
   .2صر اعبرديةالوقائع ما ربتاج إىل معلومات فنية حىت يستظهر عنا

ضركرة كضع تنظيم دكيل تتبناه الدكؿ اؼبختلفة يف قوانينها لتحديد احملكمة اؼبختصة  ينبغي أيضا كما
اجد الكمبيوتر الذم صدر منو ائية إىل ؿبكمة تو يف الدعاكل اعبن اإلختصاصأف يؤكؿ ك  ،اإللكًتكنيةرائم اعبيف 

كما لو أمر اؼبتهم جهازا متواجدا خارج إقليم الدكلة اليت يقيم فيها بتحويل مبالغ مالية   ا،اؼبعاقب عليه الفعل
إىل ؿباكم الدكلة اليت يتواجد فيها مكاف كجود ىذا اعبهاز  اإلختصاصأف يؤكؿ  بدكف كجو حق، كما جيب

جهاز ك  جهاز اؼبتهماألخَت الذم صدر إليو األمر باإلضافة إىل مكاف كجود اعبهاز اػبادـ الذم توسط بُت 
 .3اجملٍت عليو
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 وتقديره. ائي في قبول الدليل اإللكترونيز المبحث الثاني: حرية القاضي الج         
يثَت مبدأ حرية اإلثبات يف اؼبواد اعبزائية مسألة غاية يف األمهية، حيث يتحدد هبا ذلك الفهم اغبقيقي 

رة على قواعد تتعلق تلك اؼبسألة حبقيقة اغبرية اؼبسيطيتضح من خبلؽبا نطاقو كمداه، ك اؼبنشود للمبدأ، ك 
يستلـز ضركرة التعرض ؼبسألة مدل اغبرية اؼبوجودة يف  لذلك فإف ربديد حقيقة ىذا اؼببدأاإلثبات اعبزائي، ك 

 .1نطاؽ العملية اإلثباتية
م يسيطر كالشك أف مبدأ حرية اإلثبات خيتلف عن مبدأ حرية القاضي يف اإلقتناع، ىذا األخَت الذ

ىذه ك  ائي يستطيع أف يستمد عقيدتو من أم دليل يرتاح إليو كجدانو،فالقاضي اعبز  ،على اإلثبات اعبنائي
إمنا ىي ك  ائي ليست مقررة لكي تتسع سلطتو من حيث اإلدانة أك الرباءة،غبرية اليت يتمتع هبا القاضي اعبز ا

اعبزائية، فاستنباط اغبقيقة من ىذا الدليل إمنا يتم اغبصوؿ على الدليل يف اؼبواد مقررة لو بالنظر إىل صعوبة 
 .مدل توافر حاسة القضاء لديوك  ما لديو من علمك  دبعرفة القاضي كمدل قدرتو على الوصوؿ إىل اغبقيقة

على الرغم ك  ائية، غَت أف القاضيالدعول اعبز ائي يتمتع دائما بدكر إجيايب يف فالقاضي اعبز لذلك ك  
 أففليست اغبرية  ،نو يلتـز ببياف األدلة اليت استمد منها اقتناعوأ يف تكوين عقيدتو إال  من أنو يتمتع باغبرية 
فهناؾ  ،مصدر مشركع أمىو حر فقط يف استخبلص اغبقيقة من إمنا ك  ،قتنع دبا يريدينطلق لو العناف لكي 

جيوز لو استخبلص ىي اليت ك  ىي اليت تعترب مشركعةك  طرؽ لئلثبات نص عليها قانوف اإلجراءات اعبزائية
 .2اغبقيقة منها

 كما تبُت  إجراءات حفظوك  فبل تقف الصعوبات اليت تواجو الدليل اإللكًتكٍل عند كيفية اغبصوؿ عليو
قتناع بو لبناء مدل حرية قاضي اؼبوضوع باإلك  ىذا الدليل، اتمتع هبيبل سبتد إىل مدل القوة الثبوتية اليت  ،سابقا

ذلك بتحديد الشركط اليت ك  القضاء التصدم ؽبذه اؼبسألةالقانوف ك الفقو ك  لذلك حاكؿ ،اغبكم على أساسو
على اعتبار أف األدلة اؼبتحصلة ، 3ائيىت ديكن قبولو من قبل القاضي اعبز جيب توفرىا يف الدليل اإللكًتكٍل ح

من عدـ تعبَتىا عن اغبقيقة نظرا ؼبا ديكن  ـبافةالفقو ك  قد توجس منها كل من القضاء اإللكًتكنيةعن الوسائل 
 .4خطاء اؼبتعددةاألك  أف زبضع لو طرؽ اغبصوؿ عليها من التعرض للتزييف كالتحريف

حكم  عدـ أثره، فبل يصح أف يبٌتلو أك يعلى دليل غبقو سبب يبط اقتناعويؤسس القاضي  فينبغي أال  
 ة ػلمد من اآلػثبل قبلت بالدليل اؼبستػمحاكم مػنوف،كما أف اليل باطل يف القاػراءة على دلػبػال أكح باإلدانة ػصحي
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مت ترتيب أحكاـ القانوف يف ضوء ك  الطرؽ السريعة،ك  بشكل عاـ كما ىو الشأف يف كامَتات اؼبراقبة يف اؼبصارؼ
ىذا ما جيعل منطق قبوؿ الدليل اؼبستمد من اغباسب اآليل كاردا الرباد كل من ك  ،ما تسفر عنو من نتائج

 .1أك اؼبنطق الرقمي أك التكنولوجي ككل اآللةىو ك الدليلُت يف األساس 
 موقف يف اؼبطلب األكؿ إىل التطرؽ ، سيتممطالب أربعة ىذا اؼببحث إىل على ىذا األساس قسمك 

من القوانُت األقبلوساكسونية  موقفتناكؿ فيو ، أما اؼبطلب الثاٍل فأاإللكًتكٍلالدليل  البلتينية من القوانُت
،  كٍلالدليل اإللكًت  من القوانُت ذات الصياغة اؼبختلطة ؼبوقف ا اؼبطلب الثالث فخصصأم   ،الدليل اإللكًتكٍل

 .كما مت التطرؽ للنتائج اؼبًتتبة على تطبيق مبدأ اإلقتناع الشخصي بالدليل اإللكًتكٍل

 .إللكترونيالدليل ا من القوانين الالتينيةموقف المطلب األول: 
القوانُت األخرل اليت تأثرت بو كالقانوف ك  القوانُت ذات الصياغة البلتينية تشمل القانوف الفرنسي

 أف   القوانُت اؼبشتقة منو، ذلكك  تشمل أيضا القانوف األؼباٍلك  قوانُت أمريكا البلتينية،ك  اإلسباٍل،ك  اإليطايل
صياغتو تتشابو مع القانوف الفرنسي، باإلضافة إىل القانوف  أف   مل يكن التيٍت النزعة إال   فإك  القانوف األؼباٍل

 ىذه القوانُت تتشابو يف الصياغة، فمصادر القانوف فيها كاحدة كأصوؽبا العامة متحدةك  كذا اعبزائرم،ك  اؼبصرم
ىذه يف نظاـ اإلثبات اغبر ىو السائد  أفصطبلحات القانونية فيها متشاهبة، كما اإلك  تقسيماهتا متماثلةك 

فطبيعة النظاـ ىو اؼبعيار الذم يتحدد على أساسو موقف القوانُت فيما يتعلق بسلطة  ،2النوعية من القوانُت
لئلثبات بالدليل تطرؽ يف ىذا اؼبطلب للطبيعة القانونية كسأ ،3القاضي اعبزائي يف قبوؿ الدليل اإللكًتكٍل
 غبجية الدليل اإللكًتكٍل. فخصصاإللكًتكٍل يف الفرع األكؿ، أم ا الفرع الثاٍل 

 الفرع األول: الطبيعة القانونية لإلثبات بالدليل اإللكتروني.
رية يف أف يؤسس اغببل يًتؾ للقاضي  ،كسائلوك  يف نظاـ اإلثبات اغبر ال حيدد القانوف أدلة اإلثبات

كفقا القتناعو الشخصي دكف أف يفرض عليو أم دليل بعينو كاإلعًتاؼ لو بسلطة تقدير  دليلحكمو على أم 
القوة اإلثباتية اؼبقنعة لكل دليل ليست مفركضة  فهو يقـو على أساس أف   ،أك قيمة األدلة ؾبتمعة قيمة الدليل

ا ديليو عليو دبك  قيقة كاقعة معينة،إمنا ىي مرتبطة دبا ترتبو من إقناع القاضي حبك  ،على القاضي مقدما من اؼبشرع
 :ائي يف اإلثبات كفقا ؽبذا النظاـ كجهاف مهاغبرية القاضي اعبز ك  كل األدلة يف ىذا سواءك  ،ضمَتهك  كجدانو

                                                           
1
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ميع طرؽ اإلثبات أماـ ، فجاقتناعوائي سلطة قبوؿ أم دليل ديكن أف يتولد معو ف  للقاضي اعبز أ األول:
 ائي سواء.القاضي اعبز 

ائي نفسو ىو الذم يقرر حسب اقتناعو الذايت الداخلي قبوؿ الدليل من عدمو بشرط ز لقاضي اعبا أف :الثاني
غبرية اليت فا ،اؼبنطقك  ما كشف عنها من أدلة ال زبرج عن مقتضيات العقلك  أف يكوف استنتاجو غبقيقة الواقعة

إمنا ىي ك  ك الرباءة،أ حيث اإلدانةلكي تتسع سلطتو من  ائي يف ىذا اجملاؿ ليست مقررةيتمتع هبا القاضي اعبز 
 .1مقررة لو بالنظر إىل صعوبة اغبصوؿ على الدليل يف اؼبواد اعبنائية

، كما أقرتو قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرممن  2(912)ىذا كقد أقرت نظاـ اإلثبات اغبر اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم  4(292)نصت اؼبادة  نفس القانوف، كأيضا من 3(527)أيضا اؼبادة 

 جواز إثبات اعبرائم بأم طريق من طرؽ اإلثبات.على 
كتقدمها،  كىناؾ أسباب عديدة تربر األخذ دببدأ حرية اإلثبات كاإلقتناع، منها ظهور األدلة العلمية

 تقبل بطبيعتها مثل تلك األدلة اؼبستمدة من الطب الشرعي كالتحاليل كمضاىاة اػبطوط كغَتىا، كىي ال
خصوصا كأهنا كثَتا ما  اقتناعوإخضاع القاضي ألم قيود بشأهنا، بل ينبغي أف يًتؾ األمر يف تقديرىا حملض 

 .5تضارب آراء اؼبختصُت يف شأهنا احتماؿتتضارب مع باقي أدلة الدعول، كذلك فضبل عن 
س سيتم على ىذا األساك  كىكذا يتميز نظاـ اإلثبات اغبر بالدكر الفعاؿ للقاضي حياؿ الدليل،

كمظاىر ىذا الدكر حياؿ الدليل  اإللكًتكنيةبحث عن األدلة يف اعبرائم تطرؽ ؼبفهـو دكر القاضي يف الال
 اإللكًتكٍل.

 
 .حيال الدليل اإللكتروني للقاضي الجزائي أوال: مفهوم الدور الفعال

اؼبتابع جنائيا إعفاءا كليا من  إف التطبيق الصاـر لقاعدة الرباءة األصلية يؤدم إىل إعفاء الشخص
ربمل كل عبء يف ميداف اإلثبات، ىذا اإلثبات الذم ديتد إىل العناصر الثبلثة اؼبكونة للجردية : الركن 

                                                           
 .598ص  ، اؼبرجع السابق،حسُت الغافرمد. - 1
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الركن اؼبعنوم، غَت أف الشخص قد جيد نفسو مرغما بالرغم من سبتعو بالرباءة األصلية الشرعي، الركن اؼبادم ك 
 يتمكن من إبعاد التهمة اؼبوجهة ضده.على الدفاع عن مصلحتو حىت 

ال شك أف مهمة صبع أدلة اإلثبات ىي مهمة ثقيلة كصعبة، لذلك أطلقت عليها تسمية عبء ك 
اإلثبات، فهذا العبء تتحملو األطراؼ يف الدعول اعبنائية فبثلة يف النيابة العامة، اجملٍت عليو كاعباٍل، إال أنو ال 

قاضي اعبزائي يف اإلثبات إذ يقـو دبساعدة ىذه األطراؼ ؼبا يتمتع بو من ديكن إغفاؿ الدكر الذم يلعبو ال
 .1كسائل قوية تسمح لو بالبحث عن األدلة

دارهتا، من ىنا كاف لزاما عليو أف يصل إىل إالدعول اعبزائية ىي نشاط القاضي فهو القائم على ف
 قة الصحيحة اؼبضبوطة اليت تشكل اقتناعو،أف يصل إىل اغبقي أممعرفة اغبقيقة اؼبادية كما حدثت يف الواقع، 

 ىذا الدكر يبدك من ناحيتُت، فمن ناحية فإف  ك  قامة الدليل عليهاإك  على ذلك فهو ملـز بالبحث عنهاك 
كىو يف ذلك خيتلف عن  الكشف عنها،ك  القاضي حر يف أف يستعُت بكافة طرؽ اإلثبات للبحث عن اغبقيقة

اػبصـو  أدلةسلبيا يقتصر على اؼبوازنة بُت  أمامولدعول اؼبدنية اؼبنظورة القاضي اؼبدٍل الذم يكوف دكره يف ا
ىكذا ك  يقدموف للمحكمة األدلة اليت يركف أهنا مفيدة يف تدعيم مراكزىم القانونية،ك  الذين يلعبوف دكرا إجيابيا

فيما يعتقد أنو مفيد يف إظهار اغبقيقة بل جيب أف يكتفي  نفسوبأف يبحث  كلالقاضي اؼبدٍل ال دي فإف  
 نفسيةك  اإلثبات اعبنائي يعاًف كقائع مادية ىذا يرجع يف الواقع إىل أف  ك  بعناصر اإلثبات اليت قدمها األطراؼ،

 اليت ىي موضوع اإلثبات اؼبدٍل.ك  ليس ؾبرد تصرفات قانونيةك 
ت األطراؼ أك دبوجب مقتضيات كظيفتو، أف طلبا ا علىللقاضي اعبزائي سواء بناء ىكذا فإف  ك   

كأف يأخذ ، فلو أف ينتقل إىل ؿبل الواقعة ضركريا للفصل يف الدعولك  يأمر بازباذ اإلجراء الذم يراه مناسبا
اػبرباء، كذلك أف يأمر  ندبك  كما خولو القانوف حق استدعاء الشهود،  ،ف يقـو باستجوابوأك  أقواؿ اؼبتهم بل

القاضي  أيضا فإف   ،ثبات اليت بُت يديو غَت كافية أك غَت مقنعةاإليق إذا ما كانت عناصر التحق باستكماؿ
 .2لو مل يدفع اؼبتهم هباك  يتعُت عليو أف يتحقق بنفسو من عدـ كجود أدلة براءة ظاىرة حىت

كمشوال،  سلطة القاضي تبدك أكثر اتساعا فإنو أماـ ؿبكمة اعبنايات الفرنسية، فإف   ،كعبلكة على ذلك
كافة تفويضية دبقتضاىا ديكنو أف يتخذ   قد خوؿ رئيس ؿبكمة اعبنايات سلطة اؼبشرع الفرنسي أف  ذلك 
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ؼبادة ا 1يث ال قيد عليو سول شرفو كضمَتهيف الكشف عن اغبقيقة ح مفيدةيعتقد أهنا  اليتاإلجراءات 
 .انوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسيمن ق 2(991)

 .الفعال للقاضي الجزائي حيال الدليل اإللكترونيثانيا: مظاىر الدور 
جل الوصوؿ إىل اغبقيقة أف يطلع ائي يستطيع من أة فإف القاضي اعبز كًتكنيلتطبيقا على اعبرائم اإل

 ككقت الزيارة كعناكين اؼبواقع اليت زارىا،هبا  ىو متصل ك  اإلنًتنتعلى صبيع األفعاؿ اليت قاـ هبا مستخدـ 
اغبوارات اليت شارؾ ك  ث عنهااؼبعلومات اليت حبك  كاؼبلفات اليت جلبها كالكلمات عليهاالصفحات اليت اطلع ك 

كذلك  ،غَتىا من األفعاؿك  التوقيع عليهاك  مناذج الشراء اليت قاـ بتعبئتهاك  اليت أرسلها اإللكًتكنيةفيها كالرسائل 
عندما  اإلنًتنتمستخدـ  الذم عادة ما حيتفظ بسجبلت ربوم كل أفعاؿ اإلنًتنتعن طريق مزكد خدمات 

 يتصل بالشبكة.
تعد من أكثر  اليتك  اإللكًتكنيةرائم اعبستماع ألقواؿ الشهود يف ذلك من اؼبمكن للقاضي اعبزائي اإلك

حىت يتحقق ك  دةهتاـ أك الدفاع، لذا كاف البد من تقدَل الشهود كفق ضوابط ؿبد  األدلة حرجا سواء لصاٌف اإل
 يلي: ذلك البد من مراعاة ما

 ا.قإثباهتا أماـ احملكمة ربديدا دقي النقاط اليت ينبغي ربديد -

 ؽبا إجابات مؤكدة إلثبات تلك النقاط.ك  ا منطقياترتيب للوقائعكضع أسئلة منوذجية مرتبة كفقا  -

 ديد الشهود الذين توجو ؽبم األسئلة.رب -

 مقنعة.كضع بدائل لؤلسئلة ؼبزيد من الشرح يف حالة فشل الشاىد يف إعطاء إجابات  -
     التخصص يف تقنية اؼبعلومات ك سابقا، ىو الفٍت صاحب اػبربة تبُتكالشاىد اؼبعلومايت كما 

اآللية  الذم تكوف لديو معلومات جوىرية الزمة للولوج إىل نظاـ اؼبعاعبةك  اإلنًتنتك  كعلـو اغباسب اآليل
 كالولوج  اؼبعلومات البلزمة الخًتاؽ النظاـللبيانات، فالقاضي يستطيع أف يأمر القائم بتشغيل النظاـ بتقدَل 

كجدت  إذاك  تشغيل الربامج اؼبختلفة،الشفرات اػباصة بك  كاإلفصاح عن كلمات اؼبركر السرية  ،إىل داخلو
كانت اؼبصلحة تستلـز اغبصوؿ عليها، يتم تكليف القائم على ك  بيانات مشفرة داخل ذاكرة اغباسب اآليل

              جل البحث عن األدلة أالقاضي اعبزائي من  كذلك فإف    ،رموز ىذه البيانات تشغيل النظاـ اؼبعلومايت حبل
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مثلما تصاؿ شبكات اإلك  اؼبعنويةك  للوصوؿ إىل اغبقيقة لو أف يأمر بتفتيش نظم اغباسب اآليل دبكوناتو اؼبادية
 سابقا. تبُت

 التفاعل القانوٍلك  مظاىر التعاملقول أاػبربة التقنية من تعد  اإلنًتنتك  كيف ؾباؿ اغباسب اآليل
تكنولوجيا اؼبعلومات، فهي تؤدم دكرا ال يستهاف بو خاصة مع نقص اؼبعرفة القضائية  ةالقضائي مع ظاىر ك 

اػبربة، تلك اؼبتعلقة  إىلمن أىم اؼبسائل اليت عادة ما يلجأ القاضي اعبزائي فيها ك  ،اإلنًتنتالشخصية لظاىرة 
معرفة أنظمة التشغيل باإلضافة إىل  ،غباسب اآليل أك صناعتها أك أنواعها اؼبختلفةبأمور فنية كًتكيب أجهزة ا

كلمات ك   جهزة الطرفية اؼبلحقة هبااألاليت تعمل عليو، كأىم األنظمة الفرعية اليت يستخدمها باإلضافة إىل 
 غَتىا من اؼبسائل اؼبعلوماتية.ك  نظاـ التشفَتك  اؼبركر

كبالتايل  سبحيصهاك  فحصهاك  للقاضي اعبزائي دكرا فعاال يف البحث عن األدلة فخبلصة القوؿ أف  
، كعليو 1الوصوؿ إىل اغبقيقة الواقعية ليصدر اغبكم بعد ذلك حسب القناعة اليت تكونت لديو بكامل حريتو

بار أف األدلة يكوف للقاضي السلطة التقديرية يف رفض األدلة إذا مل يقتنع هبا، كاػببَت يقـو بدكر مساعد باعت
 .2هي ليست سول شكل خاص منهاف، جزء ال يتجزأ من أدلة اإلثباتاإللكًتكنية أصبحت 

 
 في القوانين ذات الصياغة الالتينية. الفرع الثاني: حجية الدليل اإللكتروني

مناقشة حجية الدليل اإللكًتكٍل يف القوانُت ذات الصياغة البلتينية حيث يسود مت اغبديث عن إذا 
بات سواء بالنسبة ؼبدل حرية تقدَل الدليل و حجية ىذا الدليل ال تثَت صع فإف   ،اإلقتناعك  مبدأ حرية اإلثبات

، 3زائي يف تقدير الدليل اإللكًتكٍلأـ بالنسبة ؼبدل حرية القاضي اعب ،اإللكًتكنيةاإللكًتكٍل إلثبات اعبرائم 
 : كما يلي، كذلك  ف القانوف اعبزائرمكسيتم التطرؽ ؼبوقف القوانُت الغربية كالعربية مث موق

 
 حجية الدليل اإللكتروني في القوانين الغربية.:البند األول

تطرؽ من خبلؿ ىذا البند غبجية الدليل اإللكًتكٍل يف فرنسا كأؼبانيا كاليوناف كذلك على النحو سيتم ال
 التايل:

                                                           
1
 .594د. حسُت الغافرم، اؼبرجع السابق، ص  - 

2 - Margot Stephan, Le régime de la preuve électronique, le 31/03/2014, disponible à l’adresse suivante : 

www.faq-adullact.org et voir : Stéphanie Lacour et Marion Videau, Légistique de la preuve électronique, 

Mars 2007, disponible à l’adresse suivante : www.demotis.org. 

3
 .52ص  د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية يف اؼبواد اعبنائية، اؼبرجع السابق، - 

http://www.faq-adullact.org/
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 .فرنسا أوال:
عم ىي أك  الفقو الفرنسي يدرس حجية الدليل اإللكًتكٍل يف اؼبواد اعبنائية ضمن مسألة أكسع الواقع أف  

 جهزة التصويرأك  األجهزة السينمائيةك  أك األدلة العلمية مثل الرادارات اآللةمسألة قبوؿ األدلة الناشئة عن 
 التنصت. ةأجهز ك  شرطة التسجيلأك 

مهها أف يتم اغبصوؿ عليها أمن  ،ت فيها ؾبموعة من الشركطأما القضاء فقد قبل هبذه األدلة إذا توفر 
 قد قضت ؿبكمة النقض الفرنسية بأف  ك  ،يتم مناقشتها حضوريا من قبل األطراؼ أفك  نزيهة،ك  بطريقة شرعية

أشرطة التسجيل اؼبمغنطة اليت يكوف ؽبا قيمة دالئل اإلثبات ديكن أف تكوف صاغبة للتقدَل أماـ القضاء 
 .1اعبزائي

قتناع الذايت، زبضع غبرية القاضي يف اإل اإللكًتكنيةاألدلة  فإف   أما بالنسبة إىل قناعة القاضي اعبزائي،
الدليل اإللكًتكٍل ال  عندما جيد أف   من الناحية العلمية قطعيتهارغم  حبيث ديكن أف يطرح مثل ىذه األدلة

 .2مبلبساهتاك  يتسق منطقيا مع ظركؼ الواقعة
كانتهى  ،3تتم عن طريق جهاز السينمومًت اليتسا مشكلة اإلثبات حملاضر اؼبخالفات ثَتت يف فرنأكقد 

أم ؿبضر  أف   كما إىل عدـ اعتبار ؿباضر اؼبخالفات احملررة بإثبات اؼبخالفة حجة بذاهتا يف اإلثبات،اػببلؼ 
   ف يكوف قد شاىدىا أك ظبعها أك  ،كقائع تدخل يف اختصاصو هأثبت فيو ؿبرر  اإذ ثباتية إال  إو قوة لال تكوف 

 أك ربقق منها بنفسو.
عقب عملية اؼبراقبة القائم بالتحقيق كذلك احملضر الذم حيرره  ف  ديكن القوؿ بأ على ذلك ابناءك  
حققوا بأنفسهم من تؿبررم احملضر مل ي حيث أف   ،للسيارات ال يصلح دليبل على ارتكاب اعبردية اإللكًتكنية

 ارتكاب اؼبخالفة.
 

                                                           
1
 - Cass.Crim.28avr.1987, BULL.Crim.no 173. 

 .59ص  د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية يف اؼبواد اعبنائية، اؼبرجع السابق،نقبل عن : 

 .961د.ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق،ص  - 2
ألكؿ يطلق لقد أصبح باإلمكاف قياس سرعة السيارة باستخداـ جهاز يطلق عليو السينمومًت، كيوجد حاليا أنواع ـبتلفة من أجهزة السينمومًت، النوع ا - 3

عُت فيظهر رقم كىو جهاز يتم تشغيلو يدكيا، فعندما سبر السيارة اؼبطلوب قياس سرعتها يقـو العامل الفٍت الضغط على زر م ،Mestaعليو إسم مستا 
 سرعة السيارة على شاشة جهاز السينمومًت كتظل مقركءة طاؼبا أنو مل يضغط على الزر مرة ثانية.

، فهو جهاز أكتوماتيكي يوضع على حافة اعبهة اليمٌت من الطريق، كيقـو بعمليتُت األكىل Aspicكالنوع الثاٍل من السينمومًت يطلق عليو اسم أسبيك 
 لعملية الثانية تتمثل يف أنو يسجل يف نفس الوقت سرعتها يف ىذه اللحظة.التصوير من اػبلف كا

كيًتتب  ، كىو جهاز يتم تركيبو على سيارة متحركة كاليت تقـو بتتبع السيارة اؼبراقبةtraffibaxأما النوع الثالث من السينمومًت يطلق عيلو اسم ترافيباكس 
ينمومًت قد تتم شكل يدكم أك نصف أكتوماتيكي.أنظر يف ذلك: د.صبيل عبد الباقي الصغَت، أدلة اإلثبات على ذلك أف  عملية اؼبراقبة باستخداـ جهاز الس

 .19، صاؼبرجع السابقالتكنولوجيا اغبديثة،  اعبنائي ك
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اليت يتم ضبطها عن ك  ابط الذم حيرر اؼبخالفة للقيادة بسرعة تزيد عن السرعة اؼبقررةلضكاف ا  إذاك 
بتسجيلها فقط عن إمنا قاـ ك  طريق جهاز الرادار طبقا لقانوف اؼبركر اؼبصرم، ال يكوف قد شاىد بنفسو اؼبخالفة

ىذه اؼبخالفة ال ديكن  اؼبركر عن ـبالفةطريق اإلشارة البلسلكية اليت تكوف قد كصلت إليو، كلذلك فإف  تقرير 
 .1ال يصلح ألف يكوف دليبل قائما بذاتو إلثبات اؼبخالفةك  ستدالالتؿبل ؿبضر صبع اإلأف حيل 

 ألمانيا.: انياث
الفقرة الثانية من  أف  ، حيث يف إجراءات احملاكمة اإللكًتكٍل الدليل طرحت كذلك مسألة مدل قبوؿ

األخذ باألدلة ك  يف الوصوؿ إىل اغبقيقة التزامامن قانوف اإلجراءات اعبزائية تلقى على احملكمة  (225)اؼبادة 
ىذا يعٍت أف تكوف ـبرجات اغباسب بأنواعها اؼبختلفة ك  ،البنود اليت تكوف ىامة يف ازباذ اغبكمك  لكل الوقائع

 (26)نها اقتناعها طبقا لنص اؼبادة أف تستقي مك  من مطبوعات أك بيانات أحد اؼبصادر اليت تقبلها احملكمة
 .2من قانوف اإلجراءات اعبزائية

 .ا: اليونانثالث
اللجوء يف اإلثبات يف اؼبواد اعبنائية  ال يثَتتبعا لذلك ك  حرية تقييمها،ك  األدلةقبوؿ حرية يسود مبدأ 

يف ىذه اغبالة  شكا ديكن أف يثور مع ذلك فإف  ك  ،إىل األدلة اؼبستمدة أك الناشئة عن اغباسب أية مشكبلت
الوثائق اليت استخدمت كأدلة أثناء ك  من التقنُت اإلجرائي اليوناٍل قراءة اؼبستندات (962)نتيجة تطلب اؼبادة 

القراءة  فإف   ،ألنو إذا ما سبثلت ىذه اؼبستندات يف ذاكرات داخلية أك خارجية لنظاـ اغباسب ،التحقيقات
اؼبباشرة من خبلؿ  غَتبسبب ذلك يكوف على احملكمة أف تقرر إما اللجوء إىل القراءة ك  اؼبباشرة ؽبا تكوف فبكنة

 .3اشة اغباسب أك اللجوء إىل طباعة البيانات اؼبخزنةشعرض ؿبتول الذاكرة على 
 

 .العربية القوانين حجية الدليل اإللكتروني في :البند الثاني
 تطرؽ غبجية الدليل اإللكًتكٍل يف القانوف اؼبصرم كالقانوف العماٍل كذلك على النحو التايل: سيتم ال

 
 
 

                                                           
 .969د.أضبد ؿبمود مصطفى، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .55ص  اؼبواد اعبنائية، اؼبرجع السابق،د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية يفنقبل عن : - 2
 .957اؼبرجع السابق، ص  ،د.ىشاـ فريد رستم، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتية نقبل عن : - 3
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 .المصريالقانون أوال: 

بالرغم من ك  ة الدليل اإللكًتكٍل يف مصر، فقد خبل التشريع من التعرض لذلك غَت أنويبالنسبة غبج
ستناد إىل اؼبخرجات الكمبيوترية يف فإنو ديكن اإله اؼبسألة، خلو التشريع اإلجرائي اؼبصرم من التعرض ؽبذ

 فقد ،اؼبصرم أخذ دببدأ اإلثبات اغبر اؼبشرع تكوف ؽبا قوة القرائن يف اإلثبات، حيث أف  ك  نفي اعبردية أكإثبات 
لو من تلقاء نفسها ك  للمحكمة أف تأمر" :نوأمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم على  (299)نص يف اؼبادة 

على ذلك يكوف للمحكمة أف تستند إىل ك  ،"نظر الدعول بتقدَل أم دليل تراه الزما لظهور اغبقيقة أثناء
 .1الدليل اإللكًتكٍل إلثبات كقوع اعبردية أك نفيها

 .العماني القانونثانيا: 
زداد إ السلطنةإنفاذ األعماؿ اؼبختلفة يف ك  مسائل تقنية اؼبعلومات يف إدارةمع تزايد اإلعتماد على 

 مدل حجية الدليل اإللكًتكٍل،ك  ،اإلثباتقوة كسائل التخزين التقٍت للمعلومات يف ك  ىتماـ دببدأ حجيةاإل
 مناط اؼبستجدة من كسائل اإلثبات.ىذه األ استيعابئلثبات لمدل إمكاف النظاـ القانوٍل ك 

على ىذه القاعدة  القيدك  فالقاعدة يف الدعاكل اعبزائية جواز اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات القانونية،
ظهر أمهية اعًتاؼ القانوف باألدلة ذات بالتايل تك  ،الدليل يتعُت أف يكوف من األدلة اليت يقبلها القانوف أف  

 .اإللكًتكنيةالطبيعة 
 أف   إال   ،حبجية الدليل اإللكًتكٍل فيما يتعلق فاؼبشرع يف سلطنة عماف مل خيتلف عن اؼبشرع اؼبصرم

ليس حملاضر التحقيقات السابقة : "نون قانوف اإلجراءات اعبزائية على أم (986)اؼبشرع العماٍل نص يف اؼبادة 
استخداـ ك  استخبلص القرائن يفستفادة منها إمنا جيوز ؽبا اإلك  ،على احملاكمة حجية يف اإلثبات أماـ احملكمة

من قانوف  (295)كذلك اؼبادة ك  ه، "يف ؿباضر ثبتو ما أعناصرىا يف مناقشة احملقق كشاىد بعد حلفو اليمُت في
حيكم القاضي يف الدعول حسب القناعة اليت تكونت لديو بكامل " :اإلجراءات اعبزائية اليت نصت على أنو

جيوز أف يبٌت حكمو على أم دليل مل يطرح على اػبصـو أمامو يف اعبلسة أك على  مع ذلك الك  حريتو،
 معلوماتو الشخصية".

  

                                                           
القاىرة، مصر، بدكف ، اؼبواجهة التشريعية كاألمنية للجرائم الناشئة عن استخداـ شبكة اؼبعلومات الدكلية، دار النهضة العربية، د.سليماف أضبد فضل - 1

 .966، ص 2117طبعة، سنة 
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ناقش اػببَت أف تك  كبالتايل فاحملكمة ؽبا أف تستعُت باػبربة يف سبيل التيقن من الدليل اإللكًتكٍل اؼبقدـ
عن اعبوانب الفنية يف اغباسب اآليل اؼبتعلقة باعبردية، لكي يصل القاضي من خبلؽبا إىل قناعة معينة يًتتب 

 .1عليها صدكر حكم يف الدعول 
 القانون الجزائري.إللكتروني في البند الثالث : حجية الدليل ا

من قانوف اإلجراءات اعبزائية  (292)لقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم دببدأ حرية اإلثبات طبقا لنص اؼبادة 
اؼبشرع مل ينص على  آخر ماداـ أف  ك  اعبزائرم، حبيث جيوز إثبات اعبرائم بكل طرؽ اإلثبات دكف سبييز بُت دليل

كتقدديها قد مت كفقا  تكافؤ قيمة األدلة كقاعدة عامة ماداـ صبعها ذلك يًتتب علىك  ما خيالف ذلك صراحة،
فالعربة  ،مباشرا أك غَت مباشر ،فبل فرؽ بُت قوة الدليل سواء كاف كتابيا أك شفويا ،ألحكاـ قانوف اإلجراءات

الدليل القاطع حبد تقدديها ليس الوصوؿ إىل ك  فالغاية النهائية من صبع األدلة ،إقناعو للقاضيك  فقط دبدل تأثَته
مبدأ اإلقتناع الشخصي دبوجب نص  على اؼبشرع اعبزائرمنص ، كما 2إمنا الوصوؿ إىل إقناع القاضيك  ذاتو

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 3(917اؼبادة )
نظاـ اإلثبات  يعتنقنو ما داـ أ إال   ،ؼبسألة حجية الدليل اإللكًتكٍل مل يتطرؽ التشريع اعبزائرمغَت أف 

 .اإلثبات لدليل اإللكًتكٍل مقبوال يففيكوف ا اغبر،
للقاضي اعبزائي مطلق اغبرية يف أف يصل إىل اغبقيقة من أم دليل قانوٍل مهما كاف  أف  كىذا يعٍت 

دليل يطمئن إليو من األدلة اليت تقدـ يف  أمفيستمد القاضي قناعتو من  ،دبا يف ذلك الدليل اإللكًتكٍل نوعو
 ،الدعول دكف التقيد بدليل معُت ما مل ينص القانوف على غَت ذلك، فبل يوجد أدلة حيظر القانوف عليو قبوؽبا

ديكن األخذ بالدليل اإللكًتكٍل ك  حرية كاملة يف ؾباؿ اإلثبات،ك  فالقانوف أمد القاضي اعبزائي سلطة كاسعة
 الرباءة إذا توافرت يف ىذا الدليل الشركط التالية: أكانة سواء يف إطار اإلد

 أم أف يتم اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكٍل بصورة قانونية. المشروعية: -أ 

 

                                                           
 .261د.ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .919ص ، بدكف سنة،9منشورات اغبليب اغبقوقية، سوريا، ط ،جرائم اإلعتداء على نظم اؼبعاعبة اآللية يف التشريع اعبزائرم كاؼبقارف، رشيدة بوكرد. - 2
3
عن من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" يتلو الرئيس قبل مغادرة احملكمة قاعة اعبلسة التعليمات اآلتية اليت تعلق فضبل  307تنص اؼبادة  - 

 ذلك حبركؼ كبَتة يف أطهر مكاف من غرفة اؼبداكلة.
 تكوين اقتناعهم، كال يرسم ؽبم قواعد هبا يتعُت عليهم أف خيضعوا ؽبا على )إف القانوف ال يطلب من القضاة أف يقدموا حسابا عن الوسائل اليت هبا قد كصلوا إىل

و يف إدراكهم األخص تقدير سباـ أك كفاية دليل ما، كلكنو يأمرىم أف يسألوا أنفسهم يف صمت كتدبر، كأف يبحثوا بإخبلص ضمائرىم يف أم تأثَت قد أحدثت
  يضع ؽبم القانوف سول ىذا السؤاؿ الذم يتضمن كل نطاؽ كاجباهتم :األدلة اؼبسندة إىل اؼبتهم ك أكجو الدفاع عنها كمل

 ىل لديكم اقتناع شخصي؟(".
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  احملكمة ىو نفس الدليل الذم مت صبعو،ىل اؼبقدـ إٍلأم أف يكوف الدليل اإللكًتك  المطابقة: و الصحة -ب 
 فًتة حفظو. ف ال يطرأ على ىذا الدليل أم تغيَت خبلؿأك 

سليم، حبيث ال يتطرؽ ك  نظاـ اغباسوب الذم استخرج منو الدليل يعمل على كبو دقيق أف   أم الدقة: -ج 
 .1الشك يف دقتو

ذلك ك  اإللكًتكنيةاحملاكم مل تواجو مشكلة يف تعاملها مع األدلة اعبنائية  أف   يف حُت يرل البعض
 :لؤلسباب التالية

 الكفاءة اليت حققتها النظم اغبديثة للمعلوماتية يف ـبتلف اجملاالت.ك  الثقة اليت اكتسبها اغباسوب -أ 

 آثارىا باعبردية موضوع احملاكمة.ك  اإللكًتكنيةرتباط األدلة اعبنائية إ -ب 

اجملٍت عليو، أك بُت اعباٍل كالسلوؾ ك  دقتها يف إثبات العبلقة بُت اعباٍلك  اإللكًتكنيةكضوح األدلة  -ج 
 اإلجرامي.

 الوصوؿ إىل مصادرىا بدقة.ك  اإللكًتكنيةاألدلة إمكانية تعقب آثار  -د 

األدلة  يقينيةفبا يقوم  ،على نظريات حسابية مؤكدة ال يتطرؽ إليها الشك اإللكًتكنيةقياـ األدلة  -ق 
 التقنية العلمية.ك  البحوثك  اليت تبٌت على الدراسات اإللكًتكنية

 .بو إليها علـو اغباس تنتهاء العلم برأم قاطع إىل صحة النتائج اليت توصلإ -ك 

 للخربة يف اؼبواد اعبنائية دكرىا يف الكشف عن األدلةك  يدعمها عادة رأم خبَت، اإللكًتكنيةاألدلة  -ز 
هبذه اػبربة تأيت ك  قرىا القضاءأقواعد نظمها القانوف ك ك  عرضها أماـ احملاكم كفق شركطك  تقسيمها،ك  فحصهاك 

 النتائج بصورة موضوعية.

جرائم التقنية العالية كظاىرة مستحدثة مل يًتؾ ؾباال للبحث عن كسائل ك  اإللكًتكنيةنتشار اعبردية إ -ح 
، كذلك حىت يف الواليات اؼبتحدة 2من خبلؿ ذات التقنية اؼبعلوماتية مناط إال  لتحقيق العدالة يف سياؽ تلك األ

 .3األمريكية اليت تعرؼ انتشارا ؽبذه الظاىرة بالرغم من الرقابة اؼبفركضة عليها

كاضحة، ؽبا أثرىا على ك دقيقة ك  أسس علمية ذات نتائج ؿبددةك  تقـو على حقائق اإللكًتكنيةاألدلة  -ط 
 .4اقتناع القاضي يتجاكز يف تأثَته كل أنواع األدلة األخرل
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       فادهتا من التطور العلمي يفرض مواجهتها باألسلوب نفسو سواء يف ؾباؿ الضبط تساك  أف تطور اعبردية-م
 .1التحقيق أك احملاكمة أك

اغبرية التامة  بقبوؿ أك رفض أم دليل، ك إمنا يكوف ؽبذا األخَت القاضي ال يلـزفنظاـ اإلثبات اغبر 
 أحرارا يف تقدَل أم دليلالدعول ىم كذلك أطراؼ كما أف باقي   ،يف اإلستعانة بأم دليل يراه كاشفا للحقيقة

 .يركنو مناسبا
( الذم يتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة 15-19كبالرجوع إىل القانوف )

كال شك أف ىذا اؼبوقف يدعو إىل لدليل اإللكًتكٍل، ل يتطرؽكمكافحتها، فلم  كاإلتصاؿ بتكنولوجيات اإلعبلـ
 ضركرة األخذ دببدأ حرية اإلثبات.

بإدانة اؼبتهم سيدم بلعباس  ؾبلس قضاءإليو  ت القضائية يف ىذا الشأف، ما ذىبكمن التطبيقا
، تقدمت أماـ مصاٌف الشرطة 2117-99-17يف قضية تتلخص كقائعها أنو بتاريخ  2بعقوبة اغببس كالغرامة

اؼبسماة )ب،ز(، اؼبمثلة القانونية لشركة إتصاالت اعبزائر للهاتف النقاؿ فرع )موبيليس(، لئلببلغ عن كضع 
كالذم مت اكتشافو من  بوكالة سيدم بلعباس، )موبيليس(   لشركةجهاز قرصنة على مستول نظاـ اإلعبلـ اآليل

خبلؿ عملية مراقبة تقنية بالوكالة، موضوع داخل خزانة توصيل كوابل نظاـ اإلعبلـ اآليل للمعطيات اػباصة 
 بالوكالة، كاضعة ربت تصرفهم ؿبضر معاينة ميدانية منجز من طرؼ احملضر القضائي.

كتبُت من اؼبعاينة اؼبيدانية كجود قاعة ـبصصة  إنتقلوا إىل عُت اؼبكاف، طةكعلى إثر إببلغ رجاؿ الشر 
قفل، ربتوم على ذبهيزات إلكًتكنية مكاإلسًتاحة بداخلها خزانة ذات باب زجاجي  لتبديل اؼببلبس

مت تثبيتو بإحكاـ من طرؼ شخص لو معرفة جيدة يف  ، مع كجود جهاز إلكًتكٍل دخيلككوابل صيبلتتو ك 
 LINK SYS))001A70EF1152 MACاآليل مزكد جبهاز للشحن من نوع عبلـؾباؿ اإل

ADRESS  خر مركب بنفس اػبزانة إظبو تقنياآمتصل بكابل يؤدم إىل جهازRouter Wifi   متصل
ككذا كضعية اعبهاز  بالشبكة الوطنية للهاتف النقاؿ )موبيليس(، أين مت أخذ صور فوتوغرافية ؼبسرح اعبردية،

 ـ كدليل إثبات مادم يف قضية اغباؿ.و كضعو يف حرز ـبت ك الذم مت حجزه
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كاإلتصاالت بوىراف إلجراء خربة  كقد مت إرساؿ اعبهاز اإللكًتكٍل احملجوز إىل اؼبديرية اعبهوية للوسائل
 كبعد التحقيقات سبت متابعة اؼبتهم)ب.ع( الرتكابو جنحة إدخاؿ ككظائفو، تقنية لتحديد نطاؽ استعمالو

ديل معطيات يف كتع الدخوؿب قاـ حيث أف اؼبتهم ،يق الغش ؼبعطيات يف نظاـ اؼبعاعبة اآلليةكتعديل بطر 
 ىو جهاز يستعمل للدخوؿ إىل الشبكة اؼبعلوماتية عن بعد،  Router Wifiفجهاز ،ليااألنظمة اؼبعاعبة آ

شرائح بأرصدة بدكف كجو كذلك من أجل تزكيد  كىذا ما أكده تقرير اؼبديرية اعبهوية لشركة إتصاالت اعبزائر،
ككذا مسح الديوف لبعض الزبائن، كما استعمل شرائح مزكدة من طرفو عن طريق دخولو بطريق الغش يف  حق،
 كتوزيعها على األكشاؾ. كطرحها يف السوؽ كبيعها Minsatنظاـ 

 
 من الدليل اإللكتروني.القوانين األنجلوساكسونية  موقفالمطلب الثاني: 

  ،ذات الصياغة األقبلوساكسونية تلك النظم القانونية اليت تعتنق النظاـ اإلقبليزميقصد بالقوانُت 
 يف ىذا النظاـ تكوف األدلة ؿبصورةك  ،1كيعد نظاـ اإلثبات القانوٍل أك اؼبقيد ىو السائد يف ىذه القوانُت

عليها أك يبٍت حكمو على  ال جيوز للقاضي أف خيرجك  قوهتا التدليلية ؿبددة بل إف   ،كؿبددة سلفا من قبل اؼبشرع
الشارع ىو الذم حيدد للقاضي األدلة اليت جيوز لو أف يقبلها يف حالة  قانونية أف  يعٍت نظاـ األدلة الك  خبلفها،

 خَتة يف حالة ـبتلفة.قبوؿ ىذه األلو كاف جيوز   فإك  معينة، فيحظر عليو أف يقبل أدلة سواىا،
شركط معينة، كعندىا يلتـز  القانونية للدليل إذا توافرتباإلضافة إىل ذلك حيدد الشارع القيمة ك 

عناصر الدليل بالشكل اؼبتطلب قانونا يكوف  القاضي اعبزائي باألخذ بو كليس لو رفضو، فإذا ما توافرت
 إف مل يكن مقتنعا بو شخصيا،ك  ىذا الدليل حىت أساسيؤسس حكمو على ك  اقتناعوالقاضي ملزما بأف يبٍت 

عدـ  أساسحكمو على  كتأسيس لك العناصر فالقاضي يكوف على العكس ملزما ببناء اقتناعومل تتوافر ت إذاك 
فالدليل القانوٍل كفقا ؽبذا النظاـ  ،دعاءاف بداخلو مقتنعا سباما بثبوت اإلإف كك  دعاء حىتقياـ الدليل على اإل

 .2قيمتو مسبقاك  ىو الدليل الذم حدد القانوف نوعو
 فهو  ،شركطها القانونيةك  يل ال يتعدل مراعاة توفر األدلةالنظاـ ىو دكر آضي يف ظل ىذا فدكر القا

     ،ال أف يطلب إكماؿ أدلة ناقصةك  ال يستطيع أف يتحرل عن اغبقيقة بطرؽ أخرل مل ينص عليها اؼبشرع
لمشرع أف فهذا النظاـ خيرج القاضي عن كظيفتو الطبيعية بينما ىو يسمح ل ،بل عليو أف يلتـز دبا حدده اؼبشرع

دة، رغم أف اليقُت مسألة ديتدخل يف نطاؽ ال ديلكو فهو من ناحية قد قاـ بتقنُت اليقُت يف قواعد عامة ؿب
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فإف  كضع القاضي يف قالب اؼبوضوع، كمن ناحية أخرل تًتؾ لتقدير قاضي ك  كاقع ترتبط بظركؼ كل قضية
أف من كاجبو أف يقيم موازنة معتدلة من قد ترتب عليو إفبلت حاالت كثَتة من العقاب رغم ثبات جامد لئل

 حق اجملتمع يف العقاب.ك  حق اإلنساف يف الرباءة،
غَت أنو ديكن القوؿ أنو قد طرأت بعض التغيَتات على حدة ىذا النظاـ فالقانوف العاـ يف إقبلًتا مل 

ىكذا إذا كانت قاعدة ك  ة،يعد يأخذ بنظرية األدلة القانونية على إطبلقها، بل بدأ يتقبل مبدأ حرية تقدير األدل
اغة فيها، فإنو ديكن أف خيلص إىل نتيجة يحرية القاضي يف تقدير الدليل قائمة يف كل الدكؿ على اختبلؼ الص

نظاـ اإلثبات السائد يف القوانُت ذات الصياغة األقبلوساكسونية أبعد من أف يكوف إثباتا قانونيا أك  مؤداىا أف  
 .1اتا ـبتلطادٌل إىل أف يكوف إثبأك  مقيدا،

فاؼببدأ العاـ يف كل دكؿ الشريعة العامة أنو يلـز يف كسيلة اإلثبات كي يكوف جائزا قبوؽبا، أف تتعلق 
كأف يكوف تعلقها هبا متجاكزا أك يفوؽ بوضوح تأثَتىا الضار على الدعول،  ،بالواقعة اليت تنشئ دليبل عليها

 :2كمع ذلك تستبعد كسائل اإلثبات التالية
 

 :السماعية أو النقلية )غير المباشرة( الشهادة .9

إمنا استمد علمو هبا من ك  تقريره أماـ القاضي بأحداث مل يعاينها شخصيا،ك  إدالء الشاىدقصد هبا كي
كحيلولتها يف بعض اغباالت  كنظرا غبدة قاعدة حظر الشهادة النقلية شخص آخر ليس موجود أماـ القاضي،

يد يف اكتشافها، فقد امة لئلثبات تفرماف العدالة اعبنائية من كسائل ىحدكف ظهور اغبقيقة ؼبا يؤدم إليو من 
يف ظلها قبلت تشريعات بعض الدكؿ ـبرجات اغباسب كأدلة إثبات يف اؼبواد ك  عديدة استثناءاتكردت عليها 

 اعبزائية.
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 :الشهادة المفشية للسر المهني .2

كاف ىناؾ فركقا بُت الدكؿ األقبلوساكسونية تتعلق دبدل   فإك  دأبؿبظورة من حيث اؼب إف  ىذه الشهادة
اؼبريض أك بُت ك  نطاقو، ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية ربظر الشهادة اؼبتعلقة باألسرار بُت الطبيب كأ اغبظر

 .1عميلوك  احملاسب

 يف الفركع التالية:تطرؽ إليها ، سأا فيما يتعلق حبجية الدليل اإللكًتكٍل يف القوانُت األقبلوساكسونيةأم  
 

 .الفرع األول: حجية الدليل اإللكتروني في القانون األمريكي
يقصد هبذه القاعدة أنو ك  ل،فضقاعدة الدليل األ ( منو9112)تبٌت قانوف اإلثبات الفيدرايل يف اؼبادة 

 أفىذه الكتابات أك الصور أك السجبلت جيب  أصلعند إثبات مضموف كتابات أك سجبلت أك صور، فإف 
 يكوف متوفرا، أم جيب تقدديو للمحكمة.

ما يتم  تقف حائبل أماـ الدليل اإللكًتكٍل، ألف  الدليل اليت تعرب عن أصالة  األفضلكقاعدة الدليل 
لذلك فقد ك  إمنا نسخ عن ىذه اؼبلفات،ك  ،اؼبخزنة يف اغباسوب اإللكًتكنيةتقدديو إىل احملكمة ليس اؼبلفات 
من قانوف اإلثبات  (9119/9)ؼبسألة لصاٌف الدليل اإللكًتكٍل يف اؼبادة حسم اؼبشرع األمريكي ىذه ا

ـبرجات مطبوعة منها أك  أم األمريكي اليت نصت:"إذا كانت البيانات ـبزنة يف حاسوب أك آلة مشاهبة، فإف  
 .2تعكس دقة البيانات تعد بيانات أصلية"ك  ـبرجات ديكن قراءهتا بالنظر إليها

 مت استخراجها يتالك  اإلنًتنتالبيانات أك اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها من  فإف  كفقا ؽبذه اؼبادة، ك 
ا فيما خيص القوة أم   ،عبلب اغباسوب إىل قاعة احملكمة كال حاجةبواسطة الطابعة تعد دليبل أصليا كامبل 

يب الصادر يف عاـ ضبط اغبواسك  د الفيدرايل األمريكي لتفتيشاؼبرش فإف   ،اإللكًتكنيةاإلثباتية للسجبلت 
 مها:ك  دييز بُت نوعُت من السجبلت 2112
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 السجالت المخزنة في الحاسوب: -9

ا: رسائل الربيد من أمثلتهك  اليت ربتوم على كتابات عائدة لشخص ما، اإللكًتكنيةكىي الوثائق 
تتضمن إفادات ىذه الوثائق ك  ،اإلنًتنترسائل غرؼ الدردشة على ك  (WORDملفات الوارد )ك  لكًتكٍلاإل

 تعد كالشهادة على السماع يف ؾباؿ اإلثبات.ك  بشرية،
  :السجالت المأخوذة من الحاسوب -2

سجبلت الدخوؿ  أمثلتهامن ك  يدم البشرية،األ سبسهاىي عبارة عن نتائج برامج اغباسوب اليت ال ك 
 تتضمن إفادات بشرية،غَتىا، فهذه السجبلت ال ك  إيصاالت الصراؼ اآليلك سجبلت اؽباتف ك  اإلنًتنتإىل 

مدة اؼبكاؼبات اؽباتفية، كىذا النوع من السجبلت ك  كأرقاـ كساعة  إمنا ىي عبارة عن نتائج الربامج اغباسوبيةك 
 .1ديكن للمحاكم أف تأخذ بو، إذا كاف برنامج الكمبيوتر يؤدم عملو على كبو جيد كسليم

كلمات أدخلها ك  ـبرجات الكمبيوتر تشكل شهادة ظباعية ما دامت تتكوف من صبل فاألصل إذف أف  
دعاء أف يف ىذه اغبالة يتعُت على سلطة اإلشخص إىل جهاز الكمبيوتر، سواء مت معاعبة تلك البيانات أـ ال، 

حىت يتم ذلك ك  ،على قاعدة الشهادة السماعية استثناءاتثبت أف ـبرجات الكمبيوتر يف ىذه اغبالة تشكل 
 هبا كحجة يف اإلثبات. اإلعتداد

جيب التمييز بُت اؼبعلومات اليت يضعها اإلنساف كاؼبعلومات اليت تسجلها اآللة من تلقاء  غَت أنو
اليت يسجلها أك التقريرات  ذلك مثل الكلمات يفنفسها، فاألكىل كما سبق اإلشارة ىي شهادة ظباعية مثلها 

نو يف اغبالة األكىل يقـو الشخص بدكر أيرجع السبب يف ىذا التمييز إىل ك  ،اإلنساف على األجهزة اؼبختلفة
تتم ك  ، فيتعُت عليو أف حيضر كشاىد إىل احملكمة لكي حيلف اليمُتيب يف تدكين البيانات أك اؼبلفاتإجيا

بتدكين البيانات ا يف اغبالة الثانية فإف اعبهاز ىو الذم يقـو أم   ،مصداقيتها ؽبا مناقشتو يف أقوالو حىت تكوف
 .2ـ مباشرة إىل احملكمة فهي ليست من قبيل الشهادة السماعيةداليت تصلح أف تق

كما لو أدخل اؼبتهم   ،معاعبة الكمبيوترك  خل اإلنساٍلبُت التد جيمع ىناؾ نوع ثالث من اؼبستنداتك 
كمن   ،ربنامج اؼبستخدـنتائج يسمح هبا ال إىلطلب من الكمبيوتر أف يقـو دبعاعبتها توصبل ك  بيانات معينة

طالبا من الكمبيوتر حساب الضريبة  كرحبويتهرب من الضرائب فيقـو بتسجيل بيانات غَت صحيحة عن دخلو 
       اؼبستحقة، يف ىذه اغبالة جيب توافر شرطُت لصحة اؼبستند اإللكًتكٍل الصادر عن الكمبيوتر، فمن 

                                                           
 .956ص  اؼبرجع السابق،طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، د.  - 1
2
  ك ما بعدىا. 52شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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نو جيب التأكد من عمل اعبهاز نفسو على كبو أية، كما جهة جيب توافر الشرط البلـز لصحة الشهادة السماع
 صحيح.

متهما بتجارة اؼبخدرات كاف  يف أف   ،كقد أكد القضاء األمريكي ىذا اؼبعٌت يف قضية زبلص كقائعها
د حصل قك  ،يقـو بتسجيل الصفقات اؼبمنوعة يف ثبلثة ملفات يف الكمبيوتر اػباص بو ربت أظباء مستعارة

ذلك عند تفتيش اعبهاز بناء ك  اؼبتهم صاحب الكمبيوتر دبساعدةاؼبلفات  القضائي على ىذهرجاؿ الضبط 
دفع أحد ىؤالء ما قد مت ضبط ملفات ربتوم على أظباء اؼبتعاملُت مع اؼبتهم األكؿ ك  ،على إذف بذلك

ظبو من إ سهولة إدخاؿك  تغيَتىاك  ذلك لسهولة العبث بالبياناتك  ،اؼبتعاملُت بعدـ صحة إجراءات الضبط
نات امع ذلك رفضت احملكمة ىذا الدفع مستندة إىل أنو ال يشًتط لصحة إجراءات ضبط بيك  اؼبتهم األكؿ،

 .1الكمبيوتر أف يتم من جانب خبَت
تتوقف على صحة برامج التشغيل الذم يعمل الكمبيوتر األدلة اإللكًتكنية صحة  كمن الواضح أف  

   ال يعمل بطريقة صحيحة  برنامج التشغيل لو الفرصة إلثبات أف   من حق اؼبتهم أف تتاحك  ،حبسب تعليماتو
 يو يف تشغيلو اليومي لسَت أعمالويعترب برنامج التشغيل صحيحا إذا كاف صاحب اعبهاز يعتمد علك  أك منتظمة،

إذا توافر شرط صحة الدليل من ـبرجات الكمبيوتر فإنو يصبح دليبل مقبوال يف ك  ،ذلك بشكل منتظمك 
 .2اإلثبات

ذلك بالنص عليو صراحة يف القوانُت اػباصة ك  فاؼبشرع األمريكي قد حسم حجية الدليل اإللكًتكٍل
 ف  ( من أIOWAيف كالية أيوا ) 9985بالواليات اؼبتحدة األمريكية، حيث نص قانوف اغباسب اآليل لسنة 

اؼبخزنة ك  اغباسب اآليل بياناتك  ـبرجات اغباسب اآليل تكوف مقبولة بوصفها أدلة إثبات بالنسبة لربامج
يف كالية كاليفورنيا من أف النسخ اؼبستخرجة من  9989بداخلو، كذلك نص قانوف اإلثبات الصادر سنة 

 .3اؼبعلومات اليت حيتويها اغباسب اآليل تكوف مقبولة بوصفها أفضل األدلة اؼبتاحة إلثبات ىذه اؼبعلومات
مقبوال، جيب أف تتوفر فيو الشركط  اؼبقدـ إىل احملكمة نو حىت يكوف الدليلفإ ،على ىذه القواعد اكبناء

 التالية: 
 

                                                           
1
 - United States V.Whitaker, 127F3d595, 602 (7th.cir.1997), available online : 

www.cybercrime.gov/s&smannual2002.htm. 

 .591شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د.نقبل عن : 
2
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ىو نفس  ف يكوف الدليل اؼبقدـ إىل احملكمةأ أمأف ال يطرأ على ؿبتويات السجل اإللكًتكٍل أم تغيَت،   .9
 أفكما جيب  احملكمة، أماـديكن للشخص الذم قاـ جبمع الدليل أف يشهد بذلك ك  الدليل الذم مت صبعو،

ال يوجد أم ك  ، احملكمة مل يطرأ عليو أم تغيَتحىت غبظة تقدديو إىلك  الدليل اإللكًتكٍل منذ غبظة صبعو يكوف
 ا.نو سبت مراعاة سبلمتو حىت يبقى بنفس اغبالة اليت كجد عليهأك  ،للعبث بو احتماؿ

، سواء كاف  .2 اؼبصدر الشخص أف تكوف اؼبعلومات اؼبوجودة يف السجل قد صدرت فعبل عن اؼبصدر اؼبزعـو
 أـ اآللة.

 .1التاريخ معلومات دقيقةك  اؼبتعلقة بالوقتك  أف تكوف اؼبعلومات اؼبوجودة يف السجل .9

    
 لكتروني في القانون اإلنجليزي.إلالفرع الثاني: حجية الدليل ا

ف كاف إك  يف اإلثبات يف بعض اغباالت بنص صريح، اإللكًتكنيةاإلقبليزم اؼبستندات  القانوفقبل 
   الشرطة كاإلثبات  من قانوف (69)ذلك مسبوقا بشركط معينة، حيث حدد اؼبشرع اإلقبليزم يف اؼبادة 

   ىذه ك  ات،بالشركط الواجب توافرىا يف اؼبستند الناتج عن اغباسوب حىت يقبل كدليل يف اإلث اعبنائي
 :2الشركط ىي

أك اػباطئ  ستخداـ غَت اؼبناسبالدقة بسبب اإلعتقاد بأف البياف يفتقر إىل عدـ كجود أسباب معقولة لئل -9
 للحاسب.

ىناؾ جزء  إذا مل يكن كذلك فإنو مل يثبت أف  ك  ،اغباسب كاف يعمل يف صبيع األحواؿ بصورة سليمة أف   -2
  منو مل يكن يعمل فيو بصورة سليمة أك كاف عدـ انتظامو ناذبا عن عيب مل يكن مؤثرا يف استخراج اؼبستند 

 .أك دقة ؿبتوياتو

اؼبتعلقة بالطريقة أك بالكيفية اليت جيب أف تند ؿبددة طبقا لقواعد احملاكمة الوفاء بأية شركط متعلقة باؼبس -9
 .تقدـ هبا اؼبعلومات اػباصة بالبياف اؼبستخرج عن طريق اغباسب

   اؼبشار إليها بأنو:" ديكن للشهادة الشخصية الصادرة  (69)كقد علق ؾبلس اللوردات على اؼبادة 
       ذا ػكوف ىػركرم أف يػس بالضػليك  دليلػة بالػطي الثقػأف تع اآليل غيل اغباسوبػبطريقة تش مػى علػخص علػش نػع

 

                                                           
1
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 بناءا على ذلك قبلت احملاكم اإلقبليزية فيما يتعلق بسبلمة نظاـ اغباسوبك  ،الشخص خبَتا باغباسوب"
 .شهادة أشخاص لديهم علم بطريقة عمل نظاـ اغباسوب

بتحديد الشركط الواجب توافرىا يف ـبرجات  9985اإلثبات اعبنائي لسنة ك  قانوف الشرطةكمل يكتف 
أك كزف البياف      بل تضمن كذلك توجيهات لكيفية تقدير قيمة ،اغباسب كي تكوف أدلة مقبولة أماـ القضاء

لقانوف اؼبذكور لحق الثالث من ااؼب الثاٍل من من اعبزء (99)فأكصت اؼبادة  اؼبستخرج عن طريق اغباسب،
من  (69)دبراعاة كل الظركؼ عند تقييم البيانات الصادرة عن اغباسب اؼبقبولة يف اإلثبات طبقا للمادة 

يف كقت معاصر  هبا بوجو خاص مراعاة ما إذا كانت اؼبعلومات اؼبتعلقة بأمر قد مت تزكيد اغباسب ك القانوف،
 ،كاف أم شخص من اؼبتصلُت على أم كبو بإخراج البياف من اغباسب  إذاكذلك مسألة ما ك  ،ؽبذا األمر أـ ال

 .1ك تشويههاألديو دافع إلخفاء الوقائع 
ستخداـ غَت اؼبصرح بو، فإف أم أدلة ئللح أنو يف حالة ما إذا كاف اغباسب موضوعا ا اقًت مت كقد 
سوء استخداـ  ألف   ،مدة ىذا االستعماؿ، لن تكوف مقبولة ك اغباسب خبصوص أصل عن مستندية ناذبة

 .2اعبهاز ال يعمل كما ينبغي اغباسب يف حد ذاتو أدل إىل أف  
كيثار التساؤؿ حوؿ موقف القضاء خبصوص اعتبار الدليل الناتج عن الكمبيوتر مقبوال يف اإلثبات أـ 

 ؟ أنو من قبيل الشهادة السماعية
 R.V.Woodلئلجابة عن ىذا التساؤؿ تبُت من خبلؿ قضية ك 

اليت عثر يف حيازة ك  إقبلًتايف  3
كانت تركيبة اؼبادة الكيميائية ؽبذه اؼبعادف مسجلة يف كمبيوتر اجملٍت ك  اؼبتهم على بعض اؼبعادف اليت قد سرقت

كدليل، كالسؤاؿ الذم طرح يف ىذه القضية ىل تعترب ىذه الورقة  قد قدمت كرقة ـبرجة من الكمبيوترك  عليو،
الورقة الناذبة  عن ذلك احملكمة معتربة أف   ت؟ أجاببو بالتايل ال يتم األخذك  ظباعيادليبل الناذبة عن الكمبيوتر 

 .كتصلح لئلثبات، فهي ليست من قبيل الشهادة السماعية العامةعن الكمبيوتر مقبولة كفقا للشريعة 
يف الكمبيوتر كيف نفس اإلذباه أيضا قضت ؿبكمة اإلستئناؼ يف إقبلًتا بقبوؿ الدليل اؼبستمد من 

 اليت زبلص كقائعها يف أنو كجد يف حيازة ك  ليست ظباعيةك  بوصفو شهادة مباشرة R.V. Pettigrenقضية 

                                                           
 .978ص  اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتية، اؼبرجع السابق،د.ىشاـ فريد رستم، نقبل عن : - 1
 .55ص د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية يف اؼبواد اعبنائية، اؼبرجع السابق،  - 2
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 مسجلة يف كمبيوتر البنك يف إقبلًتا،  اليت كانتك  اؼبتهم الذم قاـ بالسطو على البنك أرقاـ النقود اؼبسركقة
ليس من األدلة ك  تبارىا دليبل مباشراباعكقد قبلت احملكمة يف ىذه القضية ـبرجات الكمبيوتر الورقية 

 .1السماعية

 .الدليل اإللكتروني من القوانين ذات الصياغة المختلطة موقفالمطلب الثالث: 
 ،قبلوساكسوٍلاألك  القوانُت ذات الصياغة اؼبختلطة ىي تلك اليت ذبمع ما بُت النظامُت البلتيٍت إف  

، ففي ىذا النظاـ اؼبختلط حيدد اؼبشرع أدلة اإلثبات اؼبقيدك  بالتايل تتبع نظاما كسطا بُت اإلثبات اغبرك 
 ماـ القضاء يف تقدير قيمتها اإلقناعية.اإلثبات، بيد أنو يفسح اجملاؿ أ

ذلك لتبليف ما كجو إىل اإلثبات اغبر من خشية ك  ،بُت اؼبذىبُت و عملية مزاكجة أك ؿباكلة توفيقيةفه
كذلك بأف  نو جيعل دكر القاضي سلبيا يف عملية اإلثبات،أٍل من ما كجو إىل اإلثبات القانو ك  ،تعسف القاضي

 يًتؾ لو حرية تقدير ما يعرض عليو من عناصر اإلثبات.
التخفيف من ك  بُت مزايا النظامُت السابقُت إف قصد بو اعبمعك أنو  خذ على ىذا النظاـأكقد 
نو إذ أمصلحة اجملتمع يف العقاب، ك  يف الرباءة نو يف الواقع ال يراعي التوازف بُت مصلحة اؼبتهمأ سلبياهتما، إال  

لو كاف ىناؾ ك  دبعٌت أنو إذا مل يوجد الدليل القانوٍل فبل جيوز اغبكم باإلدانة ،يهدؼ إىل مصلحة اؼبتهم فقط
 .2دليل آخر اقتنع بو

القانوف الشيلي  منوذجُت:على  اإللكًتكٍلالدليل  حجيةبياف موقف ىذا النظاـ من على قتصر سأك 
 ذلك من خبلؿ الفركع التالية:ك  الياباٍل، كالقانوف

 
 .الفرع األول: حجية الدليل اإللكتروني في القانون الشيلي

ي: ، ىةمنو يف طرؽ ست (575)ىا اؼبادة ر طرؽ اإلثبات يف قانوف اإلجراءات اعبنائية الشيلي ربص
للمادة  طبقاك  القرائن،ك  عًتاؼ،اؼبعاينة، اؼبستندات الرظبية أك العرفية، اإل شهادة الشهود، تقارير اػبرباء،

 خبلؿ  جردية ما مل تصل احملكمة اؼبختصة منػػخص بػػػػػ، ال جيوز إدانة أم شانوفػػػػفس القػػػػػكرر من نػػػػػم (556)
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الشخص اؼبداف كانت لو  ف  أك  الفعل اؼبستوجب العقاب قد ارتكب ناع بأف  تإىل اإلق الوسائل القانونية لئلثبات
 مسامهة يف ىذا الفعل يعاقب عليها القانوف.

كيتبُت من ذلك سبسك القانوف اإلجرائي الشيلي بنظاـ التحديد اغبصرم لوسائل اإلثبات يف اؼبواد 
جائز استخبلص ك  رب مشركعةتليت تعاؼبنظمة قانونا ىي كحدىا اك  اعبنائية على كبو تكوف فيو الوسائل احملددة

ديكن أف يكوف الدليل الناشئ عن اغباسب مقبوال يف ؾباؿ اإلثبات  يف ظل ىذا التحديدك  اغبقيقة عن طريقها،
من  (229)فللقاضي كفقا للمادة  ،بشأف البيانات اؼبعنية اؼبعاعبة آليا خبَتاعبنائي استنادا إىل تقرير يقدمو 

كذلك عندما ك  تقريرا من خبَت عند حدكث أم من اغباالت اليت حيددىا القانوف،قانوف اإلجراءات أف يطلب 
كاقعة أك ظرؼ  ضركرية لتقييم أك تكوف ىناؾ معرفة معينة أك خاصة يف ؾباالت العلم أك الفن أك التجارة الزمة

تبعا لطبيعة ك  اغباسب،أك يوفرىا جهاز  مؤثر يف الدعول، كيف حالة البيانات كالعناصر األخرل اليت يقدمها
 خصص مطلوبا بوجو عاـ ؼبساعدة القاضي.تالدعول يكوف الرأم الفٍت اؼب

أهنا كسيلة إثبات  على اػبرباء اؼبعاينة اليت ذبريها احملكمة دبساعدة إىلكما ديكن من جهة أخرل النظر 
 لية اعبنائية.ؼبوضوعات أك عناصر يف نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ديكن أف تقـو على أساسها اؼبسؤك 

أمشل من ربديدىا اغبصرم ك  عمأكيف بعض القوانُت اػباصة تتحدد كسائل اإلثبات على كبو جيعلها 
 ذبار غَت اؼبشركع يف اؼبوادبعض اؼبواد اليت تعاقب على اإل تمن قبيل ذلك نصك  قانوف اإلجراءات،بالوارد 

نظم ك  الصور الفوتوغرافيةك  ثبات أفبلـ السينماللمحاكم أف تقبل كوسائل لئل نو جيوزأالعقاقَت اؼبخدرة على ك 
 .منتجة أك مؤثرةك  ذات صلة باؼبوضوعك  بوجو عاـ أية كسيلة مناسبةك  كالصوت ض الصورةإعادة عر 

دليبل  اغباسب مقبوال أماـ القضاء اعبزائي باعتباره يكوف الدليل الناشئ عن أفيف ىذا اإلطار ديكن ك  
ديكن أف ك  ،إعادة عرض الوقائعك  تسجيلك  أيضا النظم األخرل اغبديثة عبمعمثلو ك  أم إثباتا دبحرر مستنديا،

 التسجيبلت اؽباتفيةك  صور األشعةك  ور الضوئيةالصك  ،الصور الفوتوغرافية جيد ذلك أساسو أيضا يف أف  
ى التقدـ التكنولوجي قد زبطك  خاصة ،تسجيبلت الصوت تعترب صبيعا مستندا باؼبفهـو الواسع للمصطلحك 

أك كاقعة على    ة كسائل أخرل لتسجيل أك عرض فكرةظبح بإتاحك  ـو التقليدم للمستند كورقة مكتوبةاؼبفه
 .1دقتوك  كبو أكثر سبلمة

إدراكو لصعوبة إثبات اعبرائم ك  كمع سبسك اؼبشرع الشيلي دببدأ التحديد اغبصرم لوسائل اإلثبات،
وف اإلجراءات اعبزائية مقًتح حاليا إىل ػمشركع قان الواقعة يف بيئة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، فقد سعى يف 

القائمة، منو بعد إقراره طرؽ اإلثبات  (999)اؼبنصوص عليها يف القانوف يف اؼبادة  توسيع دائرة طرؽ اإلثبات
                                                           

 .965-962، اؼبرجع السابق، ص ىشاـ فريد رستم، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتيةد.  نقبل عن: - 1
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بوجو عاـ أية كسائل ك  النسخ اؼبختزلةك  الصوتك  الوسائل األخرل إلعادة عرض الصورةك  أفبلـ السينما على أف  
 .1ديكن أف تكوف مقبولة يف اإلثبات امة الدليل اؼببٍت على اؼبصداقيةمفضية إىل إقك  مؤثرةك  مبلئمةأخرل 

 
 اإللكتروني في القانون الياباني. الفرع الثاني: حجية الدليل

       اؼبتهم، أقواؿ الشهود، القرائن أقواؿلقد حصر اؼبشرع الياباٍل طرؽ اإلثبات اؼبقبولة دبا يأيت: 
الياباٍل أف السجبلت اإللكًتكمغناطيسية تكوف اؼبشرع ، فيقرر اإلنًتنتك  ا بالنسبة ألدلة اغباسوبأم   اػبربة،ك 

 إذا مت ربويلها إىل صورة مرئية إال   ديكن أف تستخدـ كدليل يف احملكمةلذلك ال ك  ،غَت مرئية يف حد ذاهتا
األدلة الناذبة عن  غبالة يتم قبوؿ ىذهيف مثل ىذه اك  عن طريق ـبرجات الطباعة ؼبثل ىذه السجبلت، كمقركءة

 كانت ىي األصل أـ كانت نسخة من ىذا األصل.  اغباسوب سواء
ينبغي لكن ما ىو السند القانوٍل لقبوؿ ىذه اؼبخرجات الكمبيوترية ؟ لئلجابة عن ىذا السؤاؿ 

أنو يرد على ىذه  إال   ،ية إىل أنو إذا كاف قانوف اإلجراءات اعبزائية الياباٍل يستبعد الشهادة السماع اإلشارة
يدخل ضمن ىذه ك  من نفس القانوف، (928-929)ستثناءات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد القاعدة بعض اإل

فًتة  أثناءقبوؽبا ك  إذ ديكن طباعة ىذه اؼبخرجات الكمبيوترية ،ستثناءات األدلة اؼبتولدة عن اغباسب اآليلاإل
 .2احملاكمة من خبلؿ شهادات اػبرباء

 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                           
1
 .965، اؼبرجع السابق، ص ىشاـ فريد رستم، اعبوانب اإلجرائية للجرائم اؼبعلوماتية د. - 
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 .بالدليل اإللكتروني المطلب الرابع:النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ اإلقتناع الشخصي
اعبنائية،  إف مبدأ اإلقتناع الشخصي ينطبق أماـ كل اعبهات القضائية اعبنائية كيف كل مراحل الدعول

فهو يتعلق بوجود األدلة الكافية من عدـ كجودىا أثناء التحقيق اإلبتدائي، كما ينطبق على تقييم كسائل 
 .اإلثبات من طرؼ قضاء اغبكم 

كإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ اإلقتناع الشخصي ليطبق أماـ جهات قضاء اغبكم، 
، 1(962/2يق، كىذا ما يستخلص ضمنيا من أحكاـ اؼبواد )فإنو جيرم العمل بو حىت أماـ قضاء التحق

 4(999)،  3(285، كما يستخلص من نصوص اؼبواد )من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 2(969/9)
  أف قاعدة اإلقتناع الشخصي ىي قاعدة شاملة تسرم أماـ كل جهات قضاء اغبكم. 

زائي يتمتع بكل حرية يف تقدير كسائل اإلثبات فإعماؿ قاعدة اإلقتناع الشخصي جيعل القاضي اعب
اؼبطركحة أمامو، كما يستطيع أف يبٍت اقتناعو على أية كسيلة، فبل كجود لتسلسل أك تدرج بُت كسائل اإلثبات 

  .5يف اؼبواد اعبنائية 
 غَت أف السؤاؿ الذم يطرح يف ىذا اؼبقاـ ىو القيمة العلمية للدليل اإللكًتكٍل كمدل تأثَتىا على

 اقتناع القاضي اعبزائي؟
ينبغي اإلشارة إىل أف  اآلراء الفقهية قد تباينت إزاء األخذ بالدليل العلمي يف اإلثبات اعبنائي، بُت 

من أجل توضيح ىذه اؼبسألة سيتم استعراض مؤيد لؤلخذ بو كرافض لو كبُت منكر لوجوده أصبل ، ك 
 الرد عليها. ةاكلاإلذباىات الفقهية ككذا ؿب

 

 
 

                                                           
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" ...ديحص قاضي التحقيق األدلة كما إذا كاف يوجد ضد اؼبتهم دالئل مكونة  162/2تنص اؼبادة   - 1

 عبردية من جرائم قانوف العقوبات".
اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" إذا رأل قاضي التحقيق أف الوقائع ال تكوف جناية أك جنحة أك ـبالفة أك أنو ال من قانوف  163/1تنص اؼبادة   - 2

 توجد دالئل كافية ضد اؼبتهم أك كاف مقًتؼ اعبردية ما يزاؿ ؾبهوال ، أصدر أمرا بأف ال كجو ؼبتابعة اؼبتهم ...".
اءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:"...تقسموف كتتعهدكف أماـ اهلل كأماـ الناس بأف سبحصوا باإلىتماـ البالغ غاية الدقة من قانوف اإلجر  284تنص اؼبادة   - 3

 ما يقع من دالئل اهتاـ على عاتق فبلف ...".
اؼبتعلقة باإلدعاء اؼبدٍل     247إىل  239اؼبواد من من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" تطبق أيضا القواعد اؼبقررة يف  399تنص اؼبادة   - 4

اؼبتعلقة بطلبات النيابة العامة كمذكرات اػبصـو  352إىل  238كاؼبواد من  400اؼبتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة باؼبادة  237إىل  212كيف اؼبواد 
 اؼبتعلقة باغبكم ." 355اػبتامية كاؼبادة 
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 تجاه الرافض للدليل العلمي.: اإلأوال
فكرة الدليل العلمي بدعول أهنا ذبعل دكر اػببَت يف الدعول لو مكاف  1يرفض ىذا اعبانب من الفقو

الصدارة، كأف ىذا الدليل جيعل اػببَت مسيطرا على العملية اإلثباتية، حيث ستصبح مهمة القاضي آلية، كليس 
 .لو إال الرضوخ للنتيجة اليت توصل إليها اػببَت

 تجاه المؤيد للدليل العلمي.ثانيا : اإل
قبوؿ الدليل العلمي كالتسليم دبشركعيتو مهما كانت درجة خطورتو، على  2الفريق من الفقو يؤيد ىذا

أساس أف  قبوؿ الدليل العلمي يرجع يف الدرجة األكىل إىل حق اجملتمع يف الدفاع عن نفسو بذات الوسائل اليت 
ية لئلنساف مع كفالة حق يستخدمها اجملـر كتفرض مشركعية الدليل العلمي يف عدـ ـبالفتو للحقوؽ األساس

 الشخص يف اللجوء إىل القضاء إذا ما ترتب على ذلك إعتداء على حقوقو األساسية.
 تجاه المنكر لوجود الدليل العلمي من األساس.ثالثا: اإل

إىل أف  مرحلة الدليل العلمي ال كجود ؽبا إال  يف ـبيلة أصحاهبا، كمن قبيل  3يذىب ىذا الرأم يف الفقو
القوؿ بأنو أصبح ىناؾ نطاؽ نظاـ جديد إذا ما كجدت أدلة ذات دقة أكثر ، فالطرؽ العلمية ال اؼبغالطة 

ديكن أف تقدـ كسائل جديدة لئلثبات بل ديكن أف تقدـ كسائل حبث أفضل عن اغبقيقة بطرؽ تفوؽ قدرهتا 
 الوسائل التقليدية.

إطار تقييم اإلعًتاضات الفقهية بشأف األدلة العلمية، أنو حاؿ اغبديث عن األدلة العلمية ينبغي  يفك 
التمييز بُت فرضُت: القيمة العلمية القاطعة للدليل كالظركؼ كاؼببلبسات اليت كجد فيها الدليل، فتقدير القاضي 

ة للقاضي يف مناقشة اغبقائق العلمية الثابتة، ال يتناكؿ قيمة الدليل ألهنا تقـو على أسس علمية دقيقة، كال حري
أما الظركؼ كاؼببلبسات اليت كجد فيها ىذا الدليل فهي تدخل يف نطاؽ تقديره الذايت كصميم كظيفتو 

كذلك عندما جيد أف  ،القضائية حبيث يكوف يف مقدكره أف يطرح ىذا الدليل رغم قطعيتو من الناحية العلمية
 .4ظركؼ الواقعة كمبلبساهتاكجوده ال يتسق منطقيا مع 

                                                           
، يد. عبد الناصر ؿبمد ؿبمود فرغل. نقبل عن: 206. ك د. أضبد فتحي سركر، اؼبرجع السابق، ص 244د. ؿبمود قبيب حسٍت، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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كبالتايل ديكن القوؿ أف الثورة العلمية قد أثرت تأثَتا كبَتا على اإلثبات اعبنائي كعلى طرؽ اإلثبات، 
حبيث ديكن القوؿ أف طرؽ اإلثبات التقليدية أصبحت عقيمة بالنسبة إلثبات اعبرائم اإللكًتكنية، كإذا كانت 

لئلثبات بالقرائن كاػبربة، فإف ذلك سيزيد من أمهية الدليل العلمي يف الغلبة إلثبات ىذه اعبرائم ستكوف 
 .1اإلثبات اعبنائي

كالشك أف اػبربة التقنية تعترب عنصرا رئيسيا للتحقيق يف اعبرائم اإللكًتكنية، حبيث يتطلب األمر ليس  
كإمنا  ردية من زاكية تقنية،كبالتايل ربديد كيفية ارتكاب اعب ؾبرد التعرؼ على اعبزئيات اليت تسمح باإلدانة،

يكوف قصد اػببَت التقٍت أيضا التعرؼ على ما ديكن أف يكوف فكرة تقنية جديدة تفيد القضاء للتوصل إىل 
اغبقيقة كاملة، سيما إزاء عدـ كجود قواعد تشكل مقياس عاـ يعتمد عليو يف تقنية اإلنًتنت ديكن إدراكها 

د من اإلستعانة باػببَت الذم يستخدـ األساليب التقنية اليت تساعد ، فبلببالعلم العاـ الذم ديلكو كل شخص
 . 2على ضبط الدليل كالتحفظ عليو داخل اغباسب اآليل

 : الخبرةمسألة تقدير فيما يتعلق ب -
إف  التقرير الذم ينتهي إليو اػببَت ليس ملزما من الناحية القانونية بالنسبة للقاضي الذم ديكنو 

كأكثر من ذلك إذا تعددت  كنو استبعاده، كليس عليو سول تسبيب ما انتهى إليو،اإلعتماد عليو كما دي
 .3اػبربات يف القضية الواحدة فإف الًتجيح بينها يعود للسلطة التقديرية للقاضي

لنتيجة اليت يتوصل إليها اػببَت حجية كبَتة يصعب على القاضي كما فإف  لكلكن من الناحية الواقعية          
على األطراؼ استبعادىا إال حبجج قوية كىو أمر نادر الوقوع، كيف غالب األحياف يكتفي األطراؼ يصعب 

 بطلب خربة مضادة أك خربة تكميلية لعل أف يتمكن خبَت آخر من دحض ما توصل إليو اػببَت األكؿ.
اػببَت على كىناؾ رأم آخر لؤلستاذ إلياس أبو عيد الذم يرل أف القاضي يكوف ملزما دبا توصل إليو 

و فيو جانب من الصواب ألف  ، غَت أف  رأي4أساس أن و يتناكؿ مسائل فنية ليس بإمكاف القاضي أف يستبعدىا
   ستعانة على القاضي فهمها دكف اإلمسائل يتعذر  وز تفنيدىا إال  بأسانيد فنية، فهيل الفنية ال جياؼبسائ

                                                           
1
 .47د. علي ؿبمود ضبودة، اؼبرجع السابق، ص  - 

2
 .216د. ؿبمد فتحي، اؼبرجع السابق، ص  - 
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قضاة اؼبوضوع قد صرحوا برباءة اؼبتهم على أساس أف السيارة قد  ىل القرار اؼبطعوف فيو الذم أيده يتبُت أف  إبتدائي ك بالرجوع إىل اغبكم اإل وفيو:" حيث أن

 .425ص  غَت مزكر. أنظر يف ذلك: أ.قبيمي صباؿ ، اؼبرجع السابق،ك  ي أصليلرقمها التسلسك  اثنُت منهما قد أكدا أهنا سليمة ف  أك  عرضت على ثبلثة خرباء
 .426نفس اؼبرجع، ص  - 4
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دلة اإللكًتكنية ال يًتؾ ؾباال كاسعا للقاضي لتحديد مسار برأم اػبرباء، فالدكر اعبوىرم للخبَت يف ربديد األ
 .1الدعول

أف  اعتماد احملكمة على تقرير اػببَت اؼبعلومايت ال يعد مساسا  الدكتور طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن لر كي
سول  ال ديثل كال جيعل من اػببَت القاضي اغبقيقي للدعول، فدكر اػببَت التقٍت   دببدأ قناعة القاضي الشخصية

أحد األدكار اليت تساعد القاضي على فهم القضية، كؿبكمة اؼبوضوع ىي صاحبة الفصل يف تقرير اػبربة الذم 
  .2تنعقد تقتنع بو أك ال تق

كتستدعي عملية حفظ األدلة يف العامل الرقمي لزـك قياـ اػببَت بعرض األدلة يف احملكمة أك على 
ؼبرحلة احملاكمة، كتفاديا للمشاكل اليت ديكن أف ل اػببَت يستمر جهات التحقيق ، ك مثل ىذا األمر جيعل عم

تنجم عن حفظ األدلة يف العامل الرقمي، فإف العديد من احملاكم عبأت إىل ميكنة إدارهتا رقميا، حبيث يتم 
تسليم األدلة إىل إدارة متخصصة تتوىل بدكرىا حفظ األدلة كذلك لعرضها على القضاء كلما تطلب األمر 

 .3ذلك

 فيما يتعلق بمسألة تقدير اإلعتراف : -
من قانوف اإلجراءات اعبزائية  4(312ف  القاضي يقدر بكل حرية مسألة اإلعًتاؼ طبقا لنص اؼبادة )إ

اعبزائرم، ذلك أنو قد حيدث أف  اإلعًتاؼ بارتكاب جردية ال يطابق اغبقيقة، كأف ينتزع منو بطرؽ غَت 
مشركعة، فباستطاعة القاضي اعبزائي أف حيتفظ باإلعًتاؼ كأساس لتثبيت اإلهتاـ، كما أنو باستطاعتو أف 

ا تبُت لو أف ىذا اإلعًتاؼ مشتبو فيو أك متناقض مع كسائل إثبات كيصدر حكما برباءة اؼبتهم إذا م هيستبعد
 .5أخرل أك مشكوؾ يف حريتو

                                                           
الفرنسية  Yahooقاـ ارباد الطلبة اليهود يف فرنسا رفع دعول ضد شركة  2111يستشهد أصحاب ىذا الرأم بقضية شهَتة تتلخص كقائعها بأن و يف عاـ  - 1

على اإلنًتنت، كقد تضمن اؼبزاد عرض ؾبموعة  Yahooكاألمريكية، بسبب كجود مزاد علٍت يتعلق بالنازية على إحدل الصفحات اجملانية اليت تبث من خبلؿ 
 من صور الزعيم النازم )أدكلف ىيتلر( كؾبموعة شعارات كصور كأعبلـ تتعلق باغبزب النازم.

اؼبزاد على ( قامت بالتقليل من كارثة "اؽبولوكوست" عندما ظبعت بإجراء مثل ىذا Yahooكقد رفعت دعول أماـ ؿبكمة باريس اإلبتدائية بناءا على أف  شركة )
 اإلنًتنت، كىو األمر الذم يشكل جردية كفقا للقانوف الفرنسي الذم يكافح النازية.

الفرنسية بإلزامها دبنع اؼبستخدمُت من الدخوؿ إىل ىذه اؼبزادات، كاعتمد القاضي يف حكمو على تقرير اػبربة  Yahooكقد أصدر القاضي حكمو على شركة 
على عدـ قدرهتا على ذلك.  Yahooعلى منع مستخدمي اإلنًتنت من الدخوؿ إىل ىذه اؼبزادات رغم إصرار شركة  Yahooالتقنية الذم أكد قدرة شركة 

قليلة من إيداع عبنة كيرل الفقو يف ىذه القضية أف احملكمة اعتمدت على تقرير اػبربة التقنية دكف أف تقـو دبناقشتو بشكل جيد فقرار احملكمة صدر بعد أياـ 
   .998يرىا. نقبل عن: د.ؿبمد طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، صاػبرباء لتقر 

2
 .116د. طارؽ عبد الرؤكؼ اػبن، اؼبرجع السابق، ص  - 

3
 .212د. ؿبمد فتحي، اؼبرجع السابق، ص  - 

4
 اإلعًتاؼ شأنو كشأف صبيع عناصر اإلثبات يًتؾ غبرية تقدير القاضي ." من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 213تنص اؼبادة  - 

 .473، ص 2د.ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج  - 5
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فاإلعًتاؼ ليس سيد األدلة كما ىو اغباؿ يف القانوف اؼبدٍل، بل إنو ؾبرد عنصر من عناصر اإلثبات 
لو أغراض ك  متحايبلخر، ذلك ألف اؼبعًتؼ قد يكوف اآلديكن استبعاده أك ذبزئتو كاألخذ ببعضو دكف البعض 

ؿبددة من خبلؿ اعًتافو، غَت أف تفسَت اعًتاؼ اؼبتهم مسألة كاقع يتوالىا القاضي ما داـ يف إطار اؼبعاٍل 
ما داـ   آخرقصد شيئا لذم ال ديكنو أف يتذرع بأنو كاف ياؼبتعارؼ عليها يف اللغة اؼبستعملة من طرؼ اؼبقر ا

التقديرية اليت منحها اؼبشرع لقاضي اغبكم يف تكوين اقتناعو من  ، نظرا للسلطةكبلمو كاضح اؼبعٌت كالداللة
 ؾبمل األدلة كالقرائن اؼبعركضة عليو.

إال أنو يف الواقع قد تتوصل الضبطية القضائية إىل اعًتاؼ اؼبتهم، كبناءا على ذلك تتوقف عن مواصلة 
بل ىي ؾبرد  ،كل اعًتافا قضائياالبحث، إال أف ىذا اؼبسلك ينطوم على خطأ جسيم ألف ىذه األقواؿ ال تش

ؽبا أماـ اعبهات القضائية فبل يؤخذ ىذا اإلعًتاؼ تصرحيات تصلح لئلستدالؿ فقط، ألف اؼبتهم دبجرد إنكاره 
، خصوصا يف اعبرائم اإللكًتكنية اليت 1كبالتايل تفوت الضبطية القضائية فرصة صبع أدلة أخرل ،بعُت اإلعتبار

 تبلؼ.تعترب األدلة فيها سريعة اإل

 فيما يتعلق بتقدير الشهادة: -
ف  اإلثبات بالشهادة خيضع ىو اآلخر غبرية تقدير القاضي، كىذا ما تؤكده احملكمة العليا: "... أف  إ

تقدير الدليل دبا فيو شهادة الشهود، اؼبناقش أماـ اجمللس يف معرض اؼبرافعات حضوريا، يدخل يف إطار اإلقتناع 
 .2اػباص لقضاة اؼبوضوع"

كمن أجل ذلك ترؾ اؼبشرع للقاضي سلطة كاسعة يف تقدير شهادة الشهود، حبيث أنو جيوز ترجيح 
، كما جيوز استبعاد الشهادة مباشرة إذا أدرؾ القاضي أهنا ـبالفة ؼبا ىو  اآلخر شهادة البعض على البعض

 .بات من عدمو، كما جيوز لو تقدير كفايتها يف اإلثبطرؽ أقول كالكتابة أك الدليل العلميثابت 
كعلى القاضي بعد ظباع شهادة الشهود باعبلسة كفقا للضوابط القانونية اليت مت التطرؽ إليها سابقا، 
أف يراجع كديحص تصرحيات الشهود سواء لتأسيس اغبكم عليها أك لبياف أسباب استبعادىا باعتبارىا أدلة 

 عيب قصور التسبيب .إثبات مقدمة يف الدعول، كيذكر ذلك يف صلب حكمو حىت يتحاشى 
كما أف كسائل اإلثبات مًتككة للسلطة التقديرية لقاضي اغبكم، ال فرؽ يف ذلك بُت األدلة اليت 

 تقدمها الضبطية القضائية، أك اليت يقدمها قاضي التحقيق، أك اليت يقدمها األطراؼ يف اعبلسة، بشرط كاحد 

                                                           
1
 .65أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  - 
2
 .576، ص  2، غَت منشور، نقبل عن : د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج915، رقم 9986مام  99احملكمة العليا غ ج :  - 
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كدليلو يف ذلك مو مث ينتقي منها ما يطمئن إليو، أما كىو أف تقدـ يف معرض اؼبرافعات كتتم مناقشتها كجاىيا
اؼبنطق السليم كالضمَت اغبي كالشعور بالعدالة، كعلى ىذا األساس ديكن للقاضي بعد إطاحتو بكل جوانب 

كال يطلب منو القانوف إال أف يسبب ما القضية أف يأخذ بأقواؿ الشاىد كلها أك بعضها أك يستبعدىا سباما، 
 .1ذىب إليو

 
وضوابط  الجزائيالواردة على حرية القاضي والقيود  ستثناءاتالمبحث الثالث: اإل

 .الدليل اإللكترونياقتناعو ب
 إال   ،رية يف تكوين اقتناعو الذايت دكف أف يتقيد بدليل معُتاغبائي و للقاضي اعبز أن   إىلسبقت اإلشارة 

مبدأ  أف   نص القانوف على غَت ذلك، فالقاعدة يف اإلثبات اعبنائي أنو جيوز إثبات اعبرائم بكافة الطرؽ، إال   إذا
حيكم كفقا ؽبواه أك حيتكم يف قضائو حملض  ي، فبل جيوز ؽبذا األخَت أفضاقتناع القضائي ال يعٍت ربكم القاإل

إف كاف غَت مكلف ك  ذم قاده إىل اقتناعو، فالقاضيمنا ىو ملتـز بأف يتحرل اؼبنطق يف تفكَته الإك  ،عاطفتو
ىو يف مقاـ ىذه ك  أنو مكلف ببياف أسباب اغبكم الذم انتهى إليو، اقتناعو الشخصي إال   أسبابببياف 

لكنو غَت مكلف بتحديد علة اقتناعو ك قتناعو كانت مصدرا الك  سباب البد أف يذكر األدلة اليت اعتمد عليهااأل
 .2لكنو غَت مطالب ؼباذا اقتنعك  ، فهو مكلف بإثبات ما اقتنعهبذه األدلة بالذات

كما يتبُت من العرض السابق للنظم اليت أخذت حبجية الدليل اإللكًتكٍل، فإنو بالرغم من اختبلفها 
 يلتـز هبا القاضي غبماية حقوؽ األطراؼ اإللكًتكنيةىناؾ ضوابط معينة ربكم األدلة  أف   إال   ،ىذا الشأفيف 

ما يستتبع ذلك من ك  آثارك  كما يتفرع عنو من نتائجه الضوابط تدكر حوؿ أصل الرباءة ىذك  من اغبقوؽ،غَتىا ك 
نو ال ؿبل الفًتاض عكس  حىت ديكن اغبكم باإلدانة، ذلك أكًتكٍللتوافر شركط معينة يف الدليل اإل كجوب

 .3كاليقُت قرينة الرباءة إال عندما يصل القاضي إىل اعبـز
إىل اؼبتهم اؼبعلومايت يتعُت عليو أف  اإللكًتكنيةبنسبة الفعل أك اعبردية قاضي إىل اعبـز فإذا مل يصل ال

 طرحت أدلة إلكًتكنيةاقتناعو باإلدانة قد استمد من ك  كما جيب أف تكوف عقيدة القاضييقضي بالرباءة،  

                                                           
1
 .961أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  - 

 .925ص  د.مٌت فتحي أضبد عبد الكرَل، اؼبرجع السابق، - 2
3
ر كاقعية، فإذا كاف ذلك أف  التصرفات اؼبشبوىة اليت تتضمن ردكد فعل فورية كانفعالية أثناء التحريات تبقى قرينة غَت مؤكدة إذا مل تكن مدعمة بعناصر أكث -  

 اجملـر اؼبعلومايت قد سبق لو أف ارتكب جرائم فباثلة، فهذا ال يعٍت أنو ىو من قاـ هبذه األفعاؿ. أنظر يف ذلك : 

Mari-Cécile Nagouas-Guérin, le doute en matière pénale, Thèse Doctorat, Université Montesquieu-Bordeaux 

IV, France, 2002, P 230.                                                                              .361نقبل عن : أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص 



277 
 

 الالشركط القانونية ك  على التحقيقات اليت ربصل بالطرؽ ابناء القاعدة ىي أال حيكم القاضي إال   باعبلسة، ألف  
حققو يف غَت ؾبلس القضاء، كما ينبغي  كأ على معلومات شخصية أك على ما قد يكوف قد رآه بنفسو ابناء
 .1يعدـ أثرهك  آيل غبقو سبب يبطلوحاسب على دليل ناتج عن  حكمويؤسس القاضي اعبزائي  أال  

جييز للقاضي حرية اإلستعانة بكافة كسائل اإلثبات إال  أف  ىذا اإلطبلؽ  كإذا كاف مبدأ حرية اإلثبات
ليس ببل قيد كببل حدكد، ألف  ذلك سيؤدم إىل التساىل يف ارتكاب اعبرائم ربت غطاء البحث عن األدلة 

 .2كالتحقيق فيها
اؼبشرع أدلة ما يتعلق ببعض اعبرائم اليت حيدد ؽبا ىو ناء كذلك عن قاعدة حرية اإلثبات ستثكاإل

كذلك على قاعدة حرية   قيدكال ما يعرؼ بنظرية اإلثبات اؼبقيد، ىوك  ،اإلثبات اليت ديكن اإلستناد إليها
سيأيت اغبديث على ىذا تفصيبل ك  ،مشركعة صوؿ على الدليل اإللكًتكٍل بطرؽاإلثبات ىو أف يكوف قد مت اغب

 يف اؼبطالب التالية:
 

الواردة على حرية القاضي الجزائي في قبول  و القيود ستثناءاتول: اإلالمطلب األ
 .الدليل اإللكتروني

ثبات اػباصة إلالثاٍل فيتعلق بطرؽ ا أماستثناءات يف التقيد بأدلة معينة يف جردية الزنا، تنحصر ىذه اإل
، ىذا باإلضافة ستثناءاتمعرفة موقف الدليل اإللكًتكٍل من ىذه اإلعلى ذلك سيتم  ابناءك  باؼبواد غَت اعبنائية،

 ذلك من خبلؿ الفركع التالية:ك لقيد اؼبشركعية 
 

 خاصة.الفرع األول: اإلستثناءات المستمدة من نصوص قانونية 
بالنسبة عبردية الزنا، كإستثناء آخر على حرية اإلثبات أماـ القضاء  سيتم التطرؽ لقيد ربديد األدلة

زبللت  أك القانوف التجارم مثبلاعبزائي ىو أنو إذا كانت ىناؾ مسائل تتعلق بقوانُت أخرل، كالقانوف اؼبدٍل 
، فيتعُت إثباهتا كفقا ألحكاـ ذلك القانوف مثل: إثبات عقود األمانة يف جردية   خيانة األمانة إثبات قياـ اعبـر

 ، كذلك على النحو التايل:3أك إثبات تسديد مبالغ معينة كفقا للتحديد الوارد يف القانوف اؼبدٍل
 

                                                           
 .218ص  ؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق،د.طار  - 1
2
 .588، صاؼبرجع السابقبوكر،  ةأ. رشيد -  

3
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 األول: تحديد األدلة في جريمة الزنا. البند
" الدليل الذم يقبل عند ارتكاب أف  من قانوف العقوبات على  (959)نص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

ا على ؿبضر قضائي حيرره احد رجاؿ الضبط القضائي عن حالة م  إيقـو  (999)اعبردية اؼبعاقب عليها باؼبادة 
 إما بإقرار قضائي".ك  مستندات صادرة عن اؼبتهمك  ا بإقرار كارد يف رسائلإم  ك  تلبس

عًتاؼ اإلك  القرائن خارج حالة التلبسك  لةغَتىا من األد أكعتماد على شهادة الشهود فبل جيوز اإل
 اؼبخالفات ك  غرفة اعبنح قضت اإلطاريف ىذا ك  مستندات،ك  غَت القضائي إف كاف يف رسائلك  القضائي

   دبا  559719فصبل يف الطعن رقم  2119جواف  25الصادر بتاريخ اؼبنشور باحملكمة العليا يف قرارىا 
 يلي:

"فعبل حيث أنو بالرجوع للقرار اؼبطعوف فيو يتضح أف قضاة اؼبوضوع إلدانة الطاعنة بتهمة اؼبشاركة يف 
اعتربكا شريط الفيديو كأنو كسيلة إثبات كاملة، بينما  ،من قانوف العقوبات (52)ك (999)الزنا طبقا للمادتُت 

من قانوف العقوبات اليت  (959)اؼبادة  شريط الفيديو ليس من الدالئل اؼبنصوص عليها على سبيل اغبصر يف
ا م  إمن نفس القانوف  (999)ىذه اعبردية اؼبعاقب باؼبادة  ارتكابط أف يكوف الدليل الذم يقبل عن تشًت 

ا بإقرار كارد يف رسائل أك مستندات م  إك  ؿبضر قضائي حيرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عن حالة تلبس،
 قضائي.إما بإقرار ك  صادرة عن اؼبتهمة

 (959)القرار ال تدخل ضمن الدالئل اليت عددهتا اؼبادة ك  حيث أف الوسائل اليت تأسس عليها اغبكم
بالتايل ك  ىذا يعد ـبالفة للقانوف،ك  ُت ينكراف التهمة اؼبنسوبة إليهما،ماؼبته أف  ك  خاصة ،من قانوف العقوبات
دكف التطرؽ لؤلكجو األخرل اؼبقدمة من قبل  ذلكك  يؤدم إىل نقض القرار اؼبطعوف فيو،ك  الوجو اؼبثار مؤسس

 .1الطاعنة"
تكوف ك  من قانوف العقوبات على أف األدلة اليت تقبل (276)فقد نص يف اؼبادة  ا اؼبشرع اؼبصرمأم  

ب أك أكراؽ أخرل بالفعل أك اعًتافو أك كجود مكاتي حجة على اؼبتهم بالزنا ىي القبض عليو حُت تلبسو
   ة ػػػػػمشرع حدد األدلػال النص أف   الواضح من ك  ،2للحرَل منزؿ مسلم يف احملل اؼبخصص صادرة منو أك كجوده يف

                                                           
 .55نقبل عن : أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص .982، ص 12، العدد 2119ؾبلة احملكمة العليا، سنة  - 1
حيث كانت تنص على أف  األدلة اليت تقبل  9975من قانوف العقوبات الفرنسي، كقد ألغيت ىذه اؼبادة سنة  998ىذا النص منقوؿ عن اؼبادة  - 2

ؼبتهم اؼ اكتكوف حجة على شريك الزكجة الزانية ىي التلبس باعبردية أك كجود خطابات كمكاتيب صادرة عن اؼبتهم، كقد أضاؼ إليها اؼبشرع اؼبصرم إعًت 
يف حُت ذىب رأم إىل انتقاد النص تأسيسا  276ككجوده يف احملل اؼبخصص للحرَل، كقد اختلف الفقو اؼبصرم حوؿ تقدير السياسة التشريعية لنص اؼبادة 

جرائم ك:د. رؤكؼ عبيد، على أنو يقرر نظاـ شاذ يصعب تربيره إال  ألسباب تارخيية صرؼ، ترجع إىل التقاليد الركمانية كالقبلية بوجو عاـ.أنظر يف ذل
 .228نقبل عن : د. عائشة بن قارة ، اؼبرجع السابق، ص .572ص  ،9987، سنة 7اإلعتداء على األشخاص ك األمواؿ، بدكف ناشر، ط 
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 كجود أكراؽ صادرة من اؼبتهم بالزنا،ك  االعًتاؼك  حصرىا يف التلبس بالزناك  اليت تقبل يف شأف إثبات الزنا
مكاف إلحد ىذه األدلة أمن اؼبفهـو أنو يكفي توافر ك  كجوده يف منزؿ مسلم يف احملل اؼبخصص للحرَل،ك 
 غبكم على اؼبتهم بالزنا.ا

شريك زنا األدلة سالفة البياف الزمة فقط إلثبات  القضاء إىل أف  ك  ك يذىب الرأم الغالب يف الفقو
و فإثبات الزنا على أم منهم خيضع ؼببدأ حرية اإلثبات تا بالنسبة للزكجة أك الزكج أك شريكأم   الزانية،الزكجة 
ال جيوز للقاضي اعبزائي أف يقبل إلثبات الزنا يف حق شريك الزكجة أدلة أخرل غَت ما قرره نص ؽبذا ك  اعبنائي،

ىو أمر ؿبل نظر ألف التسجيل الصويت ك  لو كانت تسجيبلت صوتية،ك  من قانوف العقوبات (276)اؼبادة 
ن األجدر باؼبشرع أف لذا فإنو كاف م ،ديكن أف يثبت كقوع الزنا أكثر فبا يثبتو ؾبرد خطاب صادر من الشريك

 ينص على التسجيل الصويت ضمن أدلة الزنا.
الزنا يف حالة  أدلةكمع ذلك يرل الدكتور"ياسر األمَت فاركؽ"أنو جيوز قبوؿ التسجيل الصويت ضمن 

إذ يعد التسجيل الصويت يف  ،إذا ما تضمن التسجيل إقرار من شريك الزكجة الزانية على نفسو ارتكاب الزنا
 عًتاؼ. إدبثابة  ىذه اغبالة
طبلع على ؿباضر تفريغ التسجيبلت :"ؼبا كاف البُت من اإلوقد قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأن  ك 

أهنا خلت فبا يفيد كقوع الوطء  بُت اؼبطعوف ضده الثاٍلك  اؼبطعوف ضدىا األكىلة الصوتية اليت جرت بُت الزكج
استخبلص ؿبكمة اؼبوضوع يف استبعاد ما أسفرت كمن مت يكوف  تضمنت عبارات غَت الئقة، فإك  فعبل بينهما

من قانوف العقوبات  (276)ا اؼبادة هتاعتبارىا دليبل من بُت األدلة اليت أكرد ـعدك  عنو تلك التسجيبلت
من مت يكوف طعن اؼبدعي باغبق اؼبدٍل قبل اؼبطعوف ك  ،ك يف جردية الزنا ىو استخبلص سائغيبالنسبة للشر 

 .1"ضده الثاٍل على غَت أساس
ستخلص أنو ال جيوز للقاضي اعبزائي أف اؼبصرم، يك  وقف اؼبشرعُت اعبزائرمفمن خبلؿ استعراض م

يقبل إلثبات جردية الزنا أدلة أخرل غَت ما قررتو النصوص اؼبذكورة،ك لو كاف دليبل إلكًتكنيا سواء كاف عبارة 
أك  ( SMSعن طرؽ اؽباتف احملموؿ )عن صور فيديو أك رسالة مرسلة من الشريك إىل الزكجة أك إىل غَتىا 

أك  ،سواء تضمنت ىذه الرسالة اعًتافا صرحيا أك ضمنيا من الشريك بوقوع الزنا( Email) اإلنًتنتعن طريق 
فيها نوع من الكبلـ الذم يوحي دبمارسة عبلقة غَت شرعية مع الزكجة، كإف كاف من األجدر باؼبشرعُت 
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للفراغ التشريعي الذم  سداذلك ك  اإللكًتكٍل ضمن أدلة إثبات الزنا، اؼبصرم أف ينصا على الدليلك  اعبزائرم
 .1أصبح جليا يف أغلب التشريعات خصوصا العربية منها

 
 .الثاني: إثبات المسائل غير الجنائية البند

ئل غَت من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم على أف تتبع احملاكم اعبنائية يف اؼبسا (225)تنص اؼبادة 
كمفاد ىذا  تبعا للدعول اعبنائية طرؽ اإلثبات اؼبقررة يف القانوف اػباص بتلك اؼبسائل،اعبنائية اليت تفصل فيها 

النص أف  إثبات اؼبسائل غَت اعبنائية اليت تطرح على احملكمة كيكوف الفصل فيها مقدمة ضركرية للفصل يف 
من مت فإذا كانت اعبردية خيانة ك لقانوف اػباص بتلك اؼبسائل، الدعول اعبنائية كتنتهي باؼبسائل األكلية زبضع ل

فبل جيوز إثبات ىذا  ،( جنيو511.111)كانت قيمتو تزيد عن طبسمائة ألفك  العقد بشأفصار نزاع ك  أمانة
أ ذلك ما مل جيز القانوف اؼبدٍل إثباتو بالبنية لتوافر مبدك  بالكتابة،إذ يلـز إثباتو  العقد بالتسجيبلت الصوتية

أك لكوف العقد ذك      اغبصوؿ على الدليل الكتايب مادم حيوؿ دكف كأ ثبوت بالكتابة أك لوجود مانع أديب
 من قانوف اإلثبات. (69)،(61)اؼبواد صبغة ذبارية 

ؼبا كانت ك  كؽبذا قضي بأف التسجيل الصويت الذم قامت بو الطاعنة يعد كال ريب إقرار غَت قضائي،
فإنو جيب على الطاعنة  ،نكر أف ىذا التسجيل خاص بوأاؼبطعوف ضده قد  طعنها أف   الطاعنة تسلم يف أسباب

إذا كانت ىذه القواعد توجب ك  يف القانوف اؼبدٍل، اإلثباتأف تثبت صدكره منو طبقا للقواعد العامة يف 
ينسحب  ينةبالبثبات اإلقضاء اغبكم اؼبطعوف فيو بعدـ جواز  فإف   ،يف ىذا الصدد اغبصوؿ على دليل كتايب

 .2يتضمن الرد عليو ماداـ ال يعد عنصرا مستقبل عن العناصر اليت أبدل اغبكم رأيو فيهاك  على ىذا التسجيل،
ائية بالنسبة للمسائل األكلية بات اؼبقررة يف القوانُت غَت اعبنتقييد القاضي اعبزائي بوسائل اإلث غَت أف  

 .ارتكاب الفعل اإلجرامي علىة سابق يف كجوده مشركط بأف تكوف ىذه اؼبسألة عنصر مفًتض يف اعبردي
ثبات العقد اػباص باألمانة يف حالة إجل أفاإلشكالية تربز كذلك عند اللجوء للدليل اإللكًتكٍل من 

 أك ؿبرر شكل سند يف  كاف العقد يتجسدك  ،اإلنًتنتىذا العقد عن طريق  ما إذا قاـ طرفا عقد األمانة بإبراـ 
عد الدليل اعبنائي دبا يف ذلك صل أف يستبإذا كاف يتعُت على القاضي اعبزائي حسب األعلى ذلك ك  ،إلكًتكٍل

أنو يف  إال   ،التقيد دبا ىو كارد يف النصوص اػباصة بتلك اؼبسائلك  الدليل اإللكًتكٍل عند إثبات اؼبسائل األكلية
التجارية، حيث ك  امبلت اؼبدنيةىذه اغبالة يستثٌت منها الدليل اإللكًتكٍل الذم أصبح لو دكر خاصة يف اؼبع
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ستغناء يف اإلك  لتزامات بطرؽ إلكًتكنية،اإلك   مفهـو اإلثبات تبعا إلمكانية إنشاء اغبقوؽَتأدل ذلك إىل تغي
 .حياف عن الكتابة الورقيةغالب األ
بالتايل ك  عدعن باإلتصاالت تواكب ـبتلف الدكؿ ىذه التطورات يف ؾباؿ تكنولوجيا  غَت أنو كحىت          

ذلك كالتشريع ك  اإللكًتكنيةقامت بتوسيع تعريف الكتابة لتشمل احملررات  اإللكًتكنيةتشجيع التجارة ك  تنمية
 .1اإللكًتكنيةعًتاؼ باحملرر اإللكًتكٍل كدليل إلثبات اؼبعامبلت اؼبصرم، كما مت اإلك  الفرنسي اعبزائرم

تطرؽ ؽبما على النحو كتابة كالتوقيع سيتم الرين جوىريُت، الغَت أف  الدليل الكتايب يتألف من عنص
 التايل:

 أوال: الكتابة اإللكترونية.
ت "اإلثبا :من القانوف اؼبدٍل الفرنسي على أف 2(9996)بالنسبة للتشريع الفرنسي تنص اؼبادة 

أك كل إشارة أك رموز ؽبا معٌت  أرقاـالكتابة أك الدليل الكتايب ينتج من تتابع حركؼ أك خصائص مطبوعة أك ب
 طريقة نقلو".ك  مفهـو أيا كانت الدعامة اؼبدكف عليها

"تقبل الكتابة يف شكل  :نوأمن القانوف اؼبدٍل الفرنسي على  3(19-9996)كما تنص اؼبادة 
الشخص اؼبنسوب إليو  رقية، ما داـ أف  ك  ذلك مثل الكتابة على دعامة اإلثبات مثلها يفإلكًتكٍل كدليل يف 

 حتفاظ هبا يف ظركؼ من شأهنااإلك  قد مت إثبات ىذه الكتابةك  ىذه الكتابة قد مت ربديده على كجو صحيح،
 أف تضمن سبلمتها".

 
 
 
 

                                                           
 .295أ. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص  - 1

2
 - Article 1316 (C.C.F Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000) : La 

preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres 

signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de 

transmission. 
3
 - Article 1316-1 (C.C.F Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000) : L'écrit 

sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que 

puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de 

nature à en garantir l'intégrité. 
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،  1(91-15رقم ) القانوفذلك دبوجب ك  النص السابق ذكره،بخذ اؼبشرع اعبزائرم حرفيا أكقد 
كاإلثبات بالكتابة على أنو يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكًتكٍل   (9مكرر  929)حيث تنص اؼبادة 

ؿبفوظة يف ظركؼ ك  أف تكوف معدةك  رط إمكانية التأكد من ىوية الشخص الذم أصدرىاعلى الورؽ، بش
 تضمن سبلمتها.

ف كيف ىذا الصدد فاػبصائص اؼبادية للوسيط اإللكًتكٍل سبثل عقبة أماـ ربقق ىذا الشرط، ذلك أ
التكوين اؼبادم للشرائح اؼبمغنطة كاألقراص اؼبغناطيسية تتميز بقدر من اغبساسية دبا يعرضها للتلف السريع، إال 

 .2أف ىذه الصعوبة مت التغلب عليها باستخداـ أجهزة ككسائط أكثر قدرة كجودة

قل البضائع لسنة كالفاكس مثبل، فاتفاقية األمم اؼبتحدة لنأما بالنسبة للوسائل اإللكًتكنية األخرل  
 .3أعطت السندات اؼبرسلة بالفاكس حجية يف اإلثبات كذلك دبنحها حجية السندات العرفية 9978

كقد أعطى الفقو الفرنسي السندات اؼبرسلة عرب جهاز الفاكس اغبجية يف اإلثبات عندما ال يتطلب 
يرد عليو قيد، ككذلك عندما نكوف بصدد القانوف شكبل معينا للتصرؼ اؼبراد إبرامو كاغبرية يف اإلثبات ما مل 

أما السند اؼبستخرج من التلكس حيتاج ليكوف دليبل كتابيا كامبل ،4إلتزامات يسمح بإثباهتا بطريق غَت الكتابة
، كفيما يتعلق 5الكتابة كالتوقيع عليو من قبل اؼبنسوب إليو السند :يف اإلثبات، أف يتضمن شرطُت كمها

بأنو يأخذ حكم الكتابة التقليدية، فالفرؽ الوحيد بينهما أف الكتابة العادية تكوف  باؼبيكركفيلم ديكن القوؿ
أف تتطابق الصورة مع األصل، كأف  كىناؾ من الدكؿ اشًتطت،يلمعلى الورؽ، كالببلستيك بالنسبة للميكركف

ركفيلمية متاحة للقراءة حيتفظ بالصور اؼبيكركفيلمية اؼبدة اؼبنصوص عليها لؤلصل الورقي، كأف تبقى الصورة اؼبيك
إىل ضركرة اإلعًتاؼ بالقيمة اإلثباتية لؤلشرطة كالفاكس  كظهرت اغباجة ،بشكل كاضح طواؿ مدة اغبفظ

أف الصور اؼبيكركفيلمية تكوف مقبولة إذا   ، كالشككل ما يتعلق بالتكنولوجيات اغبديثةكاؼبيكركفيلم، كعموما  
  .6كانت يف شركط مناسبة كفقا ؼبا نص عليو القانوف

                                                           
، ج.ر اؼبتضمن القانوف اؼبدٍل 1975سنة سبتمرب  26اؼبؤرخ يف  58-75، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2005يونيو سنة  20مؤرخ يف  10-05قانوف رقم  - 1

 .44العدد 
، 30، اعبزائر، العددعنابةأ. غنية باطلي، الكتابة اإللكًتكنية كدليل إثبات، ؾبلة التواصل يف العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية، كلية اغبقوؽ، جامعة باجي ـبتار، -2

  .135، ص 2012جواف
 .1978نقل البضائع لسنة لمن إتفاقية األمم اؼبتحدة  14/3أنظر نص اؼبادة  - 3
 ك يف نفس اؼبعٌت :  .112، ص2010، سنة1أ. أضبد عزمي اغبركب، السندات الرظبية اإللكًتكنية، دار الثقافة، عماف ،األردف، طأنظر على التوايل:  - 4

Etienne Wery, Droit de la preuve : vers une preuve électronique ?, le 25/01/1999, disponible à l’adresse 

suivante : www.droit-technologie.org. 
 .131أ. غنية باطلي، اؼبرجع السابق، ص- 5
 . ك يف نفس اؼبعٌت : 123أ. أضبد عزمي اغبركب، اؼبرجع السابق، ص  أنظر على التوايل :- 6
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من  (95)يف اؼبادة  نص  اكاة، حيث رم، فقد أكد ىو أيضا على ىذه اؼبسا بالنسبة للمشرع اؼبصأم  
تكنولوجيا  يةبإنشاء ىيئة تنمية صناعك  اػباص بتنظيم التوقيع اإللكًتكٍل 2115لسنة  95القانوف رقم 

ذات  اإلداريةك  التجاريةك  يف نطاؽ اؼبعامبلت اؼبدنية اإللكًتكنية كاحملررات اإللكًتكنية للكتابة اؼبعلومات، بأف  
ىت مالتجارية، ك  العرفية يف أحكاـ قانوف اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنيةك  اغبجية اؼبقررة للكتابة كاحملررات الرظبية

التقنية اليت ربددىا البلئحة التنفيذية ك  يف ىذا القانوف كفقا للضوابط الفنيةاستوفت الشركط اؼبنصوص عليها 
كًتكٍل الرظبي لمنو على أف الصورة اؼبنسوخة على الورؽ من احملرر اإل (96)كما نص يف اؼبادة   ،ؽبذا القانوف

وقيع اإللكًتكٍل كالتاإللكًتكٍل الرظبي  على الكافة بالقدر الذم تكوف فيو مطابقة ألصل ىذا احملرر حجة
 .1اإللكًتكنيةعلى الدعامة  ينوجوداؼب

قرار حجية الوثائق إبا بك  توجيو مشرعي دكؿ أكر ألكريب إىليب فقد اذبو اإلرباد اك كعلى اؼبستول األكر 
دلة ىم من ذلك التوجيو بعدـ اشًتاط أف تربز األاألك  مساكاهتا بالوثائق الكتابية من حيث اغبكم،ك  اإللكًتكنية

 ،جهات كسيطةأك ستعاضة عن ذلك بشهادات خطية صادرة عن اعبهات مالكة النظم اإلك  هايمنظممن قبل 
 إمنا خيلقهاك  جانبا من اؼبعلومات ال يدخلها أك ينظمها األشخاص أفؼبا ظهر عمليا من مشكبلت أبرزىا 

 .2الذكاء الصناعي يف إطار تقنيات الربؾبيات القائمة علىك  اآليل نفسو ضمن عمليات اؼبعاعبة اغباسب جهاز
الدليل الكتايب مع  خيتلفبُت الدليل الكتايب كالدليل اإللكًتكٍل، فقد اإلختيار  أما بالنسبة ؼبسألة

السلطة يف ىذه اغبالة أكرد القانوف اؼبدٍل الفرنسي حكما خاصا هبذه اغبالة يتمثل يف  ،الدليل اإللكًتكٍل
على أنو عند غياب اتفاؽ بُت طريف النزاع، فإف القاضي ىو  4(2-9996)، فتنص اؼبادة  3التقديرية للقاضي

الذم حيدد أيا من اؼبستندات اؼبقدمة إليو أقرب إىل اغبقيقة بغض النظر عن الدعامة اؼبكتوب عليها الدليل أم 
 سواء كانت دعامة تقليدية أك إلكًتكنية.

اؼبتعلق بتنظيم التوقيع  2115لسنة  95من القانوف رقم  (95)كمن اعبدير باؼببلحظة أف اؼبادة 
    اإللكًتكٍل يف مصر يضع على قدـ اؼبساكاة احملرر اإللكًتكٍل كاحملرر التقليدم، كبالتايل يف حالة التعارض 

                                                                                                                                                                                
Claude Fabien, La preuve par document technologique, R.J.T ,  Faculté de droit de l’Université de 

Montréal , N° 38, 2004,p538. 
1
 .415شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص د.  - 

 .262د. ىبلؿ بن ؿبمد بن حارب البوسعيدم، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 . كيف نفس اؼبعٌت :420د. شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  - 3

 Marylou Garcias et Max Chouzier, La preuve informatique — Quelles nouveautés techniques pour quelles 

évolutions juridiques ?, Lexbase Hebdo édition affaires n˚280 du 18 janvier 2012, p02.  
4
 - Article 1316-2 (C.C.F Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000) : Lorsque la 

loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits 

de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. 
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يعود األمر للسلطة التقديرية للقاضي للًتجيح بينهما مستعينا باػبربة ررين أحدمها إلكًتكٍل كآخر عادم بُت ؿب
 .1لـز األمر إذا

يف اإلثبات، بُت احملرر اإللكًتكٍل كاحملرر التقليدم  يفضللنسبة للقانوف اعبزائرم، فبل يوجد نص أم ا با
 لسلطة القاضي. ذلكترؾ اؼبشرع تقدير إذ 

أف قواعد اإلثبات ليست من النظاـ العاـ، كبالتايل ديكن لؤلطراؼ أف  ذكركيف ىذا اػبصوص يتعُت 
يتفقوا على ما خيالف قواعد معينة لئلثبات يكوف القانوف قد أكردىا، كبالتايل فإف طريقة التعامل باإلنًتنت 

يق تدؿ على أف  ىناؾ إتفاقا ضمنيا بُت األطراؼ على إثبات تعامبلهتم بطرؽ أخرل غَت تقليدية كىي طر 
 احملررات اإللكًتكنية.

غَت أنو ينبغي اإلشارة إىل أف  ىناؾ صعوبات أخرل تقف عائقا أماـ األخذ بالدليل اإللكًتكٍل فيثار 
التساؤؿ عن مدل جواز اإلستناد إىل البيانات الصادرة من جهاز الكمبيوتر اػباص بالتاجر كدليل يف 

 اإلثبات؟
يف قوتو الثبوتية، فمن  فإنو ضعيفر اػباص باجملٍت عليو، فاحملرر إذا كاف خارجا من جهاز الكمبيوت

ستناد إىل شهادة اجملٍت عليو،أما اؼبواد اؼبدنية فبل جيوز التعويل على شهادة أنو يف اؼبواد اعبنائية جيوز اإل اؼبقرر
خصم يف الدعول، بدليل أنو ال جيوز للمتهم أف يصطنع دليبل لنفسو لكي يتمسك بو يف مواجهة الطرؼ 
اآلخر. كمع ذلك ىناؾ إستثناءات ذبيز اػبركج على ىذا اؼببدأ استنادا إىل الدفاتر التجارية، فهل ـبرجات 

 الكمبيوتر تعد دفاتر ذبارية؟ 
قوؿ أهنا منتظمة سيما ها كاإلضافة إليها، فبل ديكن الفبالنسبة ؼبخرجات الكمبيوتر جيوز التحشَت في

إضافة فبا يتيح للمحكمة األخذ بو، فبا يًتتب عليو أنو ال جيوز اإلستناد كتوب حبيث سبتنع أم اؼبالدفًت الورقي 
إىل ـبرجات الكمبيوتر كدليل إثبات ؽبذه اإللتزامات، غَت أف  القانوف اؼبدٍل ؼبقاطعة الكيبك يف كندا يف اؼبادة 

رت الشركط قد خرج على ذلك كظبح باالعتداد بالبيانات الصادرة من كمبيوتر التاجر إذا تواف (2897)
 :2التالية

 أف تكوف البيانات مفهومة كبالتايل ال يسمح بالبيانات اؼبشفرة. -

 أف يقدـ جهاز الكمبيوتر ضمانات جادة ككافية لكي يكوف ؿببل للثقة. -

 من الظركؼ اليت دكنت فيها البيانات. ااحملكمة ىي اليت ربدد كجود ضمانات كافية كذلك إبتداء -
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، ك إف كاف يشًتط إضافة ما مقاطعة الكيبك يعتد باؼبستندات اإللكًتكنية كدليل يف اإلثباتفقانوف         
    .1يدعم ىذه اؼبستندات حىت تتأكد مصداقيتها ك بالتايل يتم اإلعتماد عليها كدليل يف اإلثبات

 ثانيا: التوقيع اإللكتروني.
التجارة اإللكًتكنية، أصبحت الوثائق الرقمية متداكلة بكثرة، ك أصبح من الصعب إثبات  مع ظهور           

، ، كلذلك كاف البد من اإلعًتاؼ بالتوقيع اإللكًتكٍل الذم أصبح ضركرة ملحةكجود اؼبعامبلت عرب اإلنًتنت
 .2حيث ال ديكن استبعاده جملرد أنو يف بيئة إلكًتكنية

رىاف إقتصادم كبَت، خاصة مع انتشار استخداـ الوثائق سوؽ البيانات ففي ؾبتمع اؼبعلومات أصبح  
الذم أصبح يضمن نسبة ىذه ىو اإلعًتاؼ بالتوقيع اإللكًتكٍل،اإللكًتكنية، إال أف ىذه األخَتة ما يدعمها 

   .3الوثيقة إىل صاحبها من أجل تفادم أم غموض أك لبس حوؽبا
التقنية اليت تسمح بتحديد شخصية الفرد كقبولو دبضموف كيعرؼ بأنو: "ؾبموعة من اإلجراءات 
 . 4التصرؼ الذم يصدر التوقيع اإللكًتكٍل دبناسبتو"

ة يف رسالة بيانات أك مضافة إليها كمرتبطة هبا وجودبيانات يف شكل إلكًتكٍل م" :كما يعرؼ بأنو
 .5"تنسب لشخص معُتمنطقيا، 

 يتمثبلف يف التوقيع لتوقيعلأساسيُت  على شكلُتنصت ك  تتعلق بالتوقيع، 6(15-9996)فاؼبادة 
 ت بأنو يتمثل يف استعماؿ طريقة ػنصك  ًتكٍلػػكلوقيع اإلػػالتُت ك ػخص معػبتو إىل شػتم نسػذم يػال اليدكم العادم

  تربز العبلقة بُت التوقيع ك صاحبو.معينة 

                                                           
1 - Michel Gagné, La preuve dans un contexte électronique, Ce texte est publié dans Développements récents 

en droit de l’Internet, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais Inc., 

2001, p 02. 
2
 - Mascré Heguy, la signature électronique et le bouleversement du droit de la preuve, disponible à l’adresse 

suivante : www.mascre-heguy.com/htm/fr/publications/avocatsignaturedroitpreuve.htm. 
3
 -  David Forest et Gautier Kaufman, Droit de l’informatique, Gualino, lextenso éditions, Paris, France, 

2010, p84. 
4
 .16، ص 4005د. خالد مصطفى فهمي، النظاـ القانوٍل للتوقيع اإللكًتكٍل، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة  - 

5
 - Signature électronique, Document édité  par le Bureau conseil de la direction centrale de la sécurité des 

systèmes d’information (DCSSI),25.08.2004, Paris, France ,p 04. 
6
 - Article 1316-4 (C.C.F Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000) : La 

signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le 

consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier 

public, elle confère l'authenticité à l'acte. 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 

avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 

signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 



286 
 

، أف يتم كفقا باؼبوقع متعلقاباإلضافة إىل شركط أخرل ديكن أف قبملها فيما يلي:  أف يكوف  ىذا
احملرر ك  عبلقة بُت التوقيع تكوف ىناؾيستطيع اؼبوقع ربمل مسؤكليتو من خبلؽبا، أف  لطرؽ موثوؽ هبا

 .1اإللكًتكٍل
كلئلشارة فإف التوقيع اإللكًتكٍل يستفاد منو رضاء اؼبوقع كقبولو اإللتزاـ دبجرد كضع توقيعو بالشكل  
على البيانات اليت ربتويها احملررات اإللكًتكنية، ألف ؾبرد التوقيع حيمل داللة الرضا كاإللتزاـ على ما  اإللكًتكٍل

 .2مت التوقيع عليو
اؼبشرع من خبلؿ تعديل القانوف اؼبدٍل اؼبشار إليو سابقا نص يف ف ،جوع إىل القانوف اعبزائرمر كبال

 أعبله". (9مكرر  929)نو يعتد بالتوقيع اإللكًتكٍل كفق الشركط اؼبذكورة يف اؼبادة أعلى  (927)اؼبادة 
عرؼ التوقيع اإللكًتكٍل بأنو  3 (962-17اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ اؼبرسـو التنفيذم رقم ) كما أف  

مكرر  929ك مكرر 929معطى ينجم عن استخداـ أسلوب عمل يستجيب للشركط احملددة يف اؼبادتُت )
ا التوقيع اإللكًتكٍل اؼبؤمن فهو توقيع إلكًتكٍل يكوف خاصا باؼبوقع، كما يتم إنشاؤه بوسائل ديكن أف أم  ، (9

تكوف ربت مراقبتو اغبصرية، كما يضمن مع الفعل اؼبرتبط بو صلة حبيث يكوف كل ك  حيتفظ هبا ىذا األخَت
 .4تعديل الحق للفعل قاببل للكشف عنو

لكًتكٍل عكس ما فعلو اؼبشرع الفرنسي إلرم لكيفية التأكد من صحة التوقيع ا يتعرض القانوف اعبزائكمل
من اؼبؤكد أنو من الناحية العملية ال ديكن اػبركج عن الطريقة ك  الذم أصدر مرسوما يتناكؿ اؼبسألة بالتفصيل،

 .كضعها القانوف الفرنسي اليت
حفظ التوقيع الذم يضعو صاحبو تتوىل  مهمتها أهنا مثل التوقيع اإللكًتكٍل يف كجود سلطة ـبتصةتفي

يتم التوقيع ك  كؼ أك أرقاـ أك رموز تكوف كلها مشفرة حبيث يستحيل استعماؽبا من طرؼ الغَت،شكل حر على 
 لػالثاٍل خاص مكوناف ربت حفظ سلطة اؼبصادقة، كيستعمك  على الوثيقة باستعماؿ مفتاحُت أحدمها عاـ

كن إنكار إمضاء الذم يشملو، حبيث ال ديكن تغيَته بصفة رظبية كال دي اؼبفتاح األكؿ لتشفَت الوثيقة كالسند
 .5فبن نسب إليو

                                                           
1
 - Aboudramane Quattara, La preuve électronique (étude de droit comparé Afrique, Europe, Canada), Press 

universitaires d’Aix Marseille-PUAM-France, 2011, P 188-189. 
 .243اح بيومي حجازم، التوقيع اإللكًتكٍل يف النظم القانونية اؼبقارنة، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، بدكف سنة، ص د. عبد الفت - 2
رقم يعدؿ كيتمم اؼبرسـو التنفيذم  2117مايو سنة  91ىػ اؼبوافق ؿ  9528صبادل األكىل عاـ  99( اؼبؤرخ يف 962-17اؼبرسـو التنفيذم رقم ) - 3
كاؼبتعلق بنظاـ اإلستغبلؿ اؼبطبق على كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيو  2119مايو سنة  9ىػ اؼبوافق ؿ  9522صفر عاـ  95( اؼبؤرخ يف 19-929)

 . 97 البلسلكية الكهربائية كعلى ـبتلف خدمات اؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية. ج.ر. عدد
 يذم السالف الذكر.من اؼبرسـو التنف 2مكرر ؼ  9اؼبادة  - 4
5
 .260. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص أ - 
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كبالنتيجة قبد أف  التوقيع اإللكًتكٍل يتمتع بكثَت من الثقة يف إجراءات توثيقو كاستخدامو يف ربديد 
ب التوقيع، لذلك ىوية اؼبوقع، فهو يتفوؽ على التوقيع التقليدم بالنظر لقدرتو على التأكد من شخصية صاح

 .1أمهية التوقيع اإللكًتكٍل من أجل أمن اؼبعامبلت من إدراؾكاف البد 
سابق المن القانوف  (95)كما اعتد اؼبشرع اؼبصرم بالقوة الثبوتية للتوقيع اإللكًتكٍل بنصو يف اؼبادة 

اغبجية اؼبقررة اإلدارية ذات ك  التجاريةك  يف نطاؽ اؼبعامبلت اؼبدنية اإللكًتكٍلللتوقيع :" نوأعلى  ،الذكر
سبامو الشركط اؼبنصوص إك  التجارية إذا ركعي يف إنشائوك  للتوقيعات يف أحكاـ قانوف اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية

 ة ؽبذا القانوف.يالتقنية اليت ربددىا البلئحة التنفيذك  الضوابط الفنيةك  عليها يف ىذا القانوف
احملررات ك  الكتابةك  ة التوقيعياؼبصرم يف القانوف السابق غبجا عن الشركط اليت يتطلبها اؼبشرع أم  
الكتابة ك  من القانوف السابق بقولو:يتمتع التوقيع اإللكًتكٍل (98)يف اؼبادة  ، فإنو قد عددىااإللكًتكنية
 باغبجية يف اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشركط التالية: اإللكًتكنيةاحملررات ك  اإللكًتكنية

 التوقيع اإللكًتكٍل باؼبوقع كحده دكف غَته.ارتباط  -

 سيطرة اؼبوقع كحده دكف غَته على الوسيط اإللكًتكٍل. -

ربدد البلئحة التنفيذية ك  كًتكٍللإلتوقيع اأم تعديل أك تبديل يف بيانات احملرر اإللكًتكٍل أك ال كشفإمكانية   -
 .2التقنية البلزمة لذلكك  ؽبذا القانوف الضوابط الفنية

ديكن القوؿ أنو مع ظهور الوثائق الرقمية تطور اإلثبات كمت اإلعًتاؼ بالتوقيع اإللكًتكٍل، إال  كبالتايل
 .3أننا حباجة إىل كجود رابط موثوؽ بُت التوقيع كالوثيقة 

القيمة الثبوتية للمحرر  يطرح سؤاؿ حوؿكدبا أف  التشفَت يعترب طريقة من طرؽ التوقيع اإللكًتكٍل، ف        
ليس بكتابة عادية حبيث ال يفهمو إال ك  يقصد بو احملرر اؼبكتوب بطريقة رمزية ،اؼبشفر بالنسبة للمحررف، اؼبشفر

 يعًتؼ هبذا النوع من ما داـ أف القانوف يف بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي الذم أصبح ك  طرفا التعامل،

 

الذم أجاز التشفَت باعتباره طريقة من  2119-9-9الصادر يف  272/2119التشفَت دبقتضى القرار رقم 
     طرؽ التوقيع اإللكًتكٍل.

                                                           
  .ك يف نفس اؼبعٌت:155، ص 2009، سنة 1د. لورانس ؿبمد عبيدات، إثبات احملرر اإللكًتكٍل ، دار الثقافة، عماف ،األردف، ط - 1

Lionel Revello , La Preuve électronique, disponible à l’adresse suivante : www.sam-mg.com. 
2
 . 416د. شيماء عبد الغٍت ، اؼبرجع السابق، ص  - 

3
 - Didier Frochot, Preuve et signature électronique, le 16/09/2005, disponible à l’adresse suivante : www.les-

infostrategies.com. 
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ثبات أماـ احملاكم بل أكثر من ذلك ديكن القوؿ بأف إلتلك الرسائل ؽبا قوة يف ا أف  مؤدل ذلك ك 

لعبث ذلك ألف التشفَت يكفل ؽبا ضباية من اك  الرسالة اؼبشفرة ؽبا حجية يف اإلثبات تفوؽ الرسالة غَت اؼبشفرة،
إف مل يستخدـ ك  اإللكًتكنيةاؼبشرع اؼبصرم أمهية تشفَت الرسائل  أدرؾكقد ، لرسالة غَت اؼبشفرةما لتفوؽ هبا 

عندما تضمن نصوصا تنظم عملية التصديق  2115لسنة  95ىذا التعبَت صراحة دبقتضى القانوف رقم 
 .1اإللكًتكٍل

( السالف الذكر، تطرؽ للتشفَت 962-17)كحىت اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ اؼبرسـو التنفيذم رقم 
كثيقة يف شكل إلكًتكٍل تبث الصلة " :اليت عرفها بأهنا اإللكًتكنيةبطريقة غَت مباشرة عند حديثو عن الشهادة 

 :كما عرؼ مؤدم خدمات التصديق اإللكًتكٍل بأنو،  2"اؼبوقعك  بُت معطيات فحص التوقيع اإللكًتكٍل
 .3"يقدـ خدمات أخرل يف ؾباؿ التوقيع اإللكًتكٍل شخص يسلم شهادات إلكًتكنية أك"

 .ياإللكترونمشروعية الدليل  مبدأ: الفرع الثاني
 من متك  الدليل اعبنائي ال يكوف مشركعا مقتضاه أف  ك  ،نائي ؼببدأ اؼبشركعيةزبضع قواعد اإلثبات اعب

 أماـ القضاء يف إطار أحكاـ القانوفإقامتو ك  اغبصوؿ عليوك  جرت عملية البحث عنو إذا مقبوال يف اإلثبات إال  
 حيرص على ضبايتها. هتا اليتاأخبلقيك  احًتاـ قيم العدالةك 

فإف عملو  ،صبع أدلتهاك  فإذا كاف اؼبشرع يلقي على كاىل احملقق مهمة كشف اغبقيقة يف شأف اعبردية 
يف اغبدكد اليت يقررىا  عدـ اؼبساس هبا إالك  مشركط بأف يتم يف إطار الشرعية كذلك باحًتاـ حقوؽ األفراد

 .4القانوف
جل الوصوؿ إىل اغبقيقة يف حدكد معينة من أالقانوف اؼبساس باغبرية الشخصية  أجازإف ك  أنوك  كما  

حىت ال يتم تغليب سلطة العقاب على  احًتامهات أحاط ذلك بضمانات معينة يتعُت ال أنو يف ذات الوقإ
 .5الشخصيةاحًتاـ اغبريات 

                                                           
  .597شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. - 1

 من اؼبرسـو السابق. 8قرة مكرر ف 9اؼبادة  - 2
 من اؼبرسـو السابق. 91 قرةمكرر ف 9اؼبادة  - 3
4
 .213. عائشة بن قارة، اؼبرجع السابق، ص أ - 

5
 . 209د. طارؽ فوزم الفقي، اؼبرجع السابق، ص  - 
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تقدـ فإنو يتعُت على القاضي اعبزائي أال يثبت توافر سلطة الدكلة يف عقاب اؼبتهم كترتيبا على ما 
  ،راءات مشركعة ربًـت فيها اغبرياتمن خبلؿ إج كذلكاؼبتهم اؼبعلومايت على كجو اػبصوص ك  بصفة عامة

 أدلة إلكًتكنيةت كتؤمن فيها الضمانات اليت رظبها القانوف، كال حيوؿ دكف ذلك أف تكوف األدلة تقليدية أـ كان
  احًتاـ القانوف.ك  ال يتسم مصدرىا بالنزاىةك  اؼبتهم طاؼبا كانت ىذه األدلة مشبوىةإدانة صارخة على 

نزاىة ك  إال أف احًتاـ حقوؽ الدفاعحر،  كاف اإلثبات اعبنائي  فإك  ذات النزعة البلتينية، فإنو كيف الدكؿ        
قد مت كفقا لطرؽ قانونية مشركعة، كما أف  النزاىة ىي  الدليل اعبنائيالقضاء تستوجب أف تكوف اغبصوؿ على 

مسألة تطفو فوؽ الشرعية كترتبط بالقيم األخبلقية كبدرجة التمدف كترتكز على اعتبارات العدالة كاإلنصاؼ 
 .1ككرامة القضاء كىيبتو

مع النظاـ القانوٍل يف اإللكًتكٍل قاعدة اؼبشركعية تستلـز ضركرة إتفاؽ الدليل  كيف كل األحواؿ فإف  
فعلى سبيل اؼبثاؿ فإف  ،صبلتو،ك ليس فقط ؾبرد موافقتو للقاعدة اؼبكتوبة أك اؼبنصوص عليها من قبل اؼبشرع

نو ال يتضمن أية نصوص تتعلق دببدأ األمانة أك النزاىة يف البحث عن اإلجراءات اعبزائية الفرنسي رغم أقانوف 
انب ىذا اؼببدأ سواء يف ؾباؿ اعبرائم جبالقضاء كاف ك  الفقو أف   عد تعديبلتو األخَتة، إال  اغبقيقة القضائية حىت ب

 .اإللكًتكنيةالتقليدية أـ يف ؾباؿ اعبرائم 
كقد حرص اؼبشرع اؼبصرم على إيضاح معٌت قاعدة اؼبشركعية كفقا للتعريف السابق، كاليت أفصح من 

نوف بصفة عامة عند تنظيم اغبرية الشخصية للمواطن، كعند خبلؽبا اؼبشرع على كجوب مراعاة أحكاـ القا
 .2ة مسكنو أك مراسبلتو أك اتصاالتوالقبض عليو أك تقييد غبريتو أك إنتهاؾ حرم

كنفس اؼبوقف بالنسبة للمشرع اعبزائرم الذم نص على مبدأ اؼبشركعية من خبلؿ نصوص اؼبواد 
(92
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5 -56
 .من الدستور اعبزائرم( 6

 كدبا أنو قد مت التطرؽ ؼبشركعية إجراءات صبع األدلة يف الباب األكؿ، فسنقصر الدراسة على 
من األمثلة للطرؽ غَت اؼبشركعة يف اغبصوؿ على الدليل فاؼبشركعية يف اختيار كسائل اإلثبات اعبنائي، 

           ك شفرة نظاـ من ػػعلومايت لفػػػاؼبتهم اؼبواجهة ػػنوم يف مػػادم أك اؼبعػػػخداـ التعذيب أك اإلكراه اؼبػػاإللكًتكٍل است

                                                           
1
 .599، ص 2د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج - 
2
 .121الكمبيوترية، اؼبرجع السابق، ص د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات  - 
 من الدستور اعبزائرم على ما يلي:" اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن مضمونة ...". 32تنص اؼبادة  -3
 ".ةم مساس بالكراممن الدستور اعبزائرم على ما يلي:" تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف، كحيظر أم عنف بدٍل أك معنوم أك أ 34تنص اؼبادة  -4

5
يعاقب القانوف على اؼبخالفات اؼبرتكبة ضد اغبقوؽ كاغبريات، كعلى كل ما ديس سبلمة اإلنساف البدنية من الدستور اعبزائرم على ما يلي:" 35تنص اؼبادة  - 

 البدنية كاؼبعنوية ".
6
". ال إدانة إال دبقتضى قانوف صادر من الدستور اعبزائرم على ما يلي:" 46تنص اؼبادة  -   قبل ارتكاب الفعل اجملـر



290 
 

 كًتكنية منلإلاؿ التحريض على ارتكاب اعبردية اأعمك  وصوؿ إىل ملفات البيانات اؼبخزنةالنظم اؼبعلوماتية أك ال
 قبل رجاؿ الضبطية القضائية.

يف حرمة اعبسم من أىم اغبقوؽ اليت يتمتع هبا اإلنساف يف اجملتمع بعد حقو يف ال شك أف اغبق ك 
لوظائف األعضاء، فضبل عن ربرره كيقصد هبذا اغبق عدـ اؼبساس بسبلمة اعبسد ك بالعمل الطبيعي اغبياة، 

البلسلكية  اغبصوؿ على الدليل عن طريق إعًتاض اؼبراسبلت السلكية ك أف كما،  1من اآلالـ البدنية كالنفسية
ككذا تسجيل الفيديوىات يعد عمبل باطبل، كعلى القاضي أف يسهر على تطبيق تدابَت اغبماية من أجل 

 .2ضماف إحًتاـ اغبياة اػباصة لؤلفراد
فإذا كاف ىدؼ اإلثبات يف الدعول اعبنائية ىو إظهار اغبقيقة، فإف ىذه الغاية ال تربر استعماؿ أم 

مبدأ اإلثبات اعبنائي ترد عليو قيود تتمثل يف ضركرة مراعاة الشرعية يف اختيار ىذه كسيلة، كبالتايل فإف حرية 
 الوسائل.

كيرل فقهاء القانوف اعبنائي أف  اإلكراه بصفة عامة كالتعذيب بصفة خاصة مها من الطرؽ البلإنسانية 
عا ربت تأثَت التعذيب، فكل اليت جيب نبذىا كلية، ألنو من غَت اؼبمكن الوصوؿ إىل اغبقيقة ماداـ اؼبتهم كاق

 .3األساليب اليت تؤثر على اإلرادة اغبرة لئلنساف سواء كانت عن طريق التعذيب أك اإلكراه جيب أف تستبعد
القانونية اليت أخذت دببدأ  ةكال خيتلف أيضا ضركرة تطلب مشركعية الدليل اإللكًتكٍل يف األنظم

اتساع العمل بقاعدة استبعاد الدليل  ففي إقبلًتا مثبل يوجد ،ستبعادا يسمى بقاعدة اإلؼباإلثبات اؼبقيد كفقا 
  .الذم مت اغبصوؿ عليو بطريقة غَت مشركعة

على  عتداءاكاف متضمنا إك  إليو مباشرة أك بطريقة غَت مباشرة التوصلىكذا فإف كل دليل قد مت ك  
مبلئما أك موضوعيا أم يتصل دبوضوع النزاع  لو كانت دليبلك  حىت استبعادهاغبقوؽ األساسية للمواطن يتعُت 
 مباشرة فيثبتو أك يساىم يف إثباتو.

من  (25/2)بطريقة غَت مشركعة فاؼبادة عليو  يف كندا ينبغي استبعاد الدليل الذم يتم اغبصوؿك 
غبصوؿ احملكمة إذا رأت أثناء نظرىا لعناصر اإلثبات أنو قد مت ا أف  ريات تقرر اغبك  الدستور الكندم للحقوؽ

                                                           
1
ص ، 7222اغبق يف اغبياة اػباصة كمدل اغبماية اليت يكفلها لو القانوف اعبنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، مصر، سنة دـ عبد البديع حسُت، آ د. -  

444. 
2
 -  Pierre Bolze,  Le droit à la preuve  contraire  en procédure  pénale, Thèse Doctorat,  Faculté de Droit, 

Sciences économiques et Gestion,  Université Nancy 2, France, 2010, p 395. 
3
 .517، ص 2د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج -  
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اغبريات اليت حيميها الدستور فإنو جيب استبعادىا بالنظر إىل ىذه ك  عليها يف حاالت ربمل اعتداء على اغبقوؽ
 .1عتبارىاإاستخدامها يفقد العدالة  الظركؼ ألف  

كما ال زبتلف األنظمة القانونية اليت تعتنق مبدأ اإلثبات اؼبختلط عن سابقتها يف كجوب استناد 
كاف الفقو   إذاك  اليت مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ اعًتافات غَت مشركعة ىذا أدلة إلكًتكنيةاغبكم باإلدانة على 

 ـب استبعادىا سواء كانت تقليدية أليت يتم اغبصوؿ عليها بطريقة غَت مشركعة جيااألدلة  الياباٍل يرل أف  
ذلك باشًتاطها ك  ستبعادنية ضيقت من نطاؽ تطبيق قاعدة اإلاحملكمة العليا اليابا أف   إال   ،ـبرجات كمبيوتر

صفة اػبطورة إىل جانب عدـ اؼبشركعية الستبعاد الدليل، إذ قررت يف أحد أحكامها أف البحث عن اغبقيقة 
احملكمة العليا يف الياباف أنو على الرغم من تبٍت  إال   ،عدالة اإلجراءاتك  نسافجيب أف يتم مع ضماف حقوؽ اإل

شريطة اتصاؼ عدـ اؼبشركعية باػبطَتة، إال  ،الذم مت اغبصوؿ عليو بطريقة غَت مشركعةقاعدة استبعاد الدليل 
يف ذلك الدليل اإللكًتكٍل  ستبعاد األدلة اعبنائية دباإأنو من الناحية العملية فإف التطبيقات القضائية غباالت 

 .2قليلة الوقوع بل أهنا نادرة
ا اؼبشرع اعبزائرم فلم يتدخل بصفة حاظبة للفصل يف ـبتلف جوانب ىذه اؼبسألة الشائكة، بل أم  

ترؾ اجملاؿ كاسعا أماـ االجتهاد القضائي الذم جيب عليو إعطاء دبعاعبة جزئية للموضوع فبا جاءت النصوص 
من خبلؿ األحكاـ القضائية ديكن أف تربز بعض اؼببادئ اليت ك  معطيات كل قضية تطرح عليو،األجوبة حسب 
 كأمهها : يستنتجها الفقو

 .اػباصةاحًتاـ حياتو ك  حًتاـ كرامة اإلنسافإ -

 التقيد باحًتاـ القواعد اإلجرائية من طرؼ اؼبصاٌف العمومية. -

 ـ مث استغبلؿ األدلة احملصلة من خبللو.منع كل تصرؼ يشكل تشجيعا أك ربريضا على ارتكاب اعبر  -

 السماح ؼبن يكوف ضحية جـر أف حيضر ما يراه من أدلة يف إطار حقو يف الدفاع. -

مل يشًتط ك  مناقشتها بصفة كجاىية،ك  قانوف اإلجراءات اعبزائية يشًتط فقط طرح األدلة على بساط البحث -
البحث أف يسعوا للحصوؿ على أدلة اإلثبات شريطة ك   باؼبتابعةمن حق القائمُت ون، ألنزاىتها أك مشركعيتها

                                                           
لو أف يأخذ يف  اعتبارىا يف قضية زس كوالف، فقالت أف القاضي ينبغي أجابت احملكمة العليا يف كندا على أنو مىت يكوف استخداـ الدليل يفقد العدالة - 1

 اد ػاليت تتعلق بأثر استبعك : أكؽبا يرتبط بعدالة الدعول، كثانيها العوامل اؼبرتبطة جبسامة اإلعتداء، كآخرىا العوامل التالية ؾبموعات من العواملاإلعتبار ثبلث 
 

اعبردية اؼبرتكبة متناىية اػبطورة، كعلى ضوء ىذه العوامل ؾبتمعة يقرر القاضي ما إذا كاف استخداـ الدليل يفقد األخرل ككانت  ةالدليل إذا انعدمت األدل
 .999العدالة اعتبارىا أـ ال.نقبل عن د.ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية يف اؼبواد اعبنائية، اؼبرجع السابق، ص 

 .299ص  الفقي، اؼبرجع السابق،د.طارؽ فوزم نقبل عن:  - 2
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،تلك اؼبساعي أم ربريض أك تشجيع لل أال تتضمن ىو ما يعرؼ بنزاىة ك  متهم على ارتكاب الفعل اجملـر
، فإف كاف دكر احملقق يقتصر على الًتصد مثبل للمتهم لضبطو متلبسا بفعل معُت إثباتاغبصوؿ على أدلة 

    اؼبثل البسيط على ذلك ىو ك  ،توجيو أك ربريض فهذا ليس ـبالفا للقانوف دكف أف يصدر من احملقق أم
أك كضع كامَتات تسجيل يف  خذ صورة للمخالف دكف علمو،أكضع رادارات مراقبة سرعة السيارات ك 

 .1الفنادؽك  اؼبؤسسات
توافر عدة إذا ذبسد الدليل الناجم عن اؼبراقبة يف صورة تسجيبلت، فإف  قبولو يتوقف على غَت أنو 

    ضوابط تتمثل يف أف يتأكد القاضي من أف  الصوت اؼبسجل خيص اؼبتهم كعدـ حصوؿ تعديل بالتسجيل
 الصويت التسجيل ؼبشركعية فنية ضماناتى الشريط كأف يكوف التسجيل كاضحا، ككلها تعد أك إجراء مونتاج عل

 يلي: فيما كتتمثل اإللكًتكنية اؼبراقبة على اؼبًتتب
 التأكد من أن الصوت المسجل يخص المتهم:أوال: 

الدليل الناجم عن اؼبراقبة يف التسجيبلت الصوتية  لعل من أىم اؼبوضوعات اليت تثار يف حالة ذبسد
ىو ىل الصوت اؼبسجل على شريط التسجيل اػباص باؼبتهم من عدمو ؟ كالشك أف  القاضي حيتاج يف حسم 

 .وات يكوف رأيو استشاريا عمبل بالقواعد العامة يف اإلجراءات اعبزائيةإىل اإلستعانة خببَت يف األص ىذا األمر
كاؼبقصود ببصمة الصوت أهنا عينة من صوت اؼبتهم يأخذىا خبَت األصوات بأف جيعل اؼبتهم ينطق 
اغبركؼ العالية كاؼبنخفضة من األلفاظ، مث يقـو بإجراء اؼبضاىاة بُت ىذه العينة كالتسجيبلت للحكم على 

 .عدمو اؼبوجود بالتسجيبلت ببياف عما اذا كاف بصوت اؼبتهم منالصوت 
ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية اعًتفت العديد من كالياهتا ببصمة الصوت كدليل ديكن تقدديو أماـ 

اؼبخدرات، إال  أف  ىناؾ  الرشوة ك اإلختطاؼ ك اإلغتصاب ك القضاء بصدد قضايا القتل كالشركع فيو ك
القضاء األمريكي كاليت تقرر فيها مبدأ قضائي حوؿ قبوؿ األدلة الفنية إذ اشًتط أف تكوف مشكلة كاجهت 

 .2مقبولة من الوسط العلمي اؼبتخصص
 : ثبلثة طرؽ للحصوؿ عل البصمة الصوتية كيف الواقع توجد

بلت كتتلخص يف قياـ اػبرباء اؼبتخصصُت باإلستماع إىل تسجيالطريقة السمعية )األسلوب التقليدي(:  . أ
 حديثة لبعض األشخاص كمبلحظة ظباهتا كالربط بينها كبُت اؼبادة الصوتية للمشبو فيو.

                                                           
 .82ص اؼبرجع السابق، ،قبيمي صباؿ .أ - 1
 .658ص اؼبرجع السابق، ،د.ياسر األمَت فاركؽ - 2
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كتتضمن إستخداـ أجهزة التحليل الصويت لتحليل اؼبادة الصوتية اؼبتوافرة بعد ربطها  : الطريقة اآللية . ب
 باغباسب اآليل كربليل النتائج كمقارنتها بنتائج أخرل يتم إدخاؽبا عند اغباجة. 

كتتم باستخداـ جهاز اؼبخطط الصويت اؼبرئي كالذم يعتمد على ترصبة الصوت البشرم  : الطريقة المرئية ج.
كحدة  ،الفيزيائية للصوت )مقدار الذبذبةإىل صور أك رسـو دقيقة سبثل ذبذبات النربة الصوتية اؼبكونة للعناصر 

 .1تردده( الصوت، نربتو ك
 الصوت يف اجملاؿ اعبنائي كحدتُت مها :ك البد من أف تتضمن مراكز أحباث 

كذلك باستخداـ جهاز التخطيط التحليلي للصوت كاألجهزة اؼبساعدة كاػببَت  : وحدة الفحص الفيزيائي . أ
 .مهندس صوت اؼبختص هبذا الفحص كىو

الفحص السماعي ىو أخصائي النطق  كاػببَت اؼبختص هبذا الفرع من والتخاطب: وحدة فحص النطق . ب
 .2كالتخاطب

 التأكد من عدم حدوث تعديل بالتسجيل أو إجراء مونتاج على الشريط. ثانيا: 
كإمنا يلـز  ،يكفي أف يتأكد القاضي من أف  التسجيل اؼبقدـ كدليل إدانة يف الدعول بصوت اؼبتهم ال

فوؽ ذلك أف يتحقق القاضي من عدـ حصوؿ تعديل بالتسجيل أك إجراء مونتاج على الشريط، فمن اؼبعركؼ 
الغش يف التسجيل بنقل أجزاء معينة من األحاديث اؼبسجلة على شريط آخر حىت أنو يبدك  علميا أنو ديكن
 حديثا متكامبل.

جيبلت مدعاة للتشكيك يف قيمة الدليل، ذلك أنو غَت أنو ال ينبغي أف يكوف احتماؿ الغش يف التس
ديكن تبليف حدكث تعديل بالتسجيبلت أك إجراء مونتاج على الشريط، كذلك بأف ينص اؼبشرع صراحة على 
إلزاـ احملقق بأنو يوقع بصوتو على بداية الشريط للتأكيد من أف  التسجيبلت اليت أجريت على الشريط معتمدة، 

 .3التأكد من أف  الشريط نظيف سباما كفارغا كليست عليو أية تسجيبلت فارغةككذلك إلزاـ احملقق ب
 .أن يكون التسجيل واضحاثالثا: 

يكوف ىذا الدليل كاضحا، كىو ال يكوف   البد أفاؼبراقبة  كي يستند القاضي إىل الدليل اؼبستمد منل
 جيب كذلك إال  إذا كاف التسجيل قد رسم صورة الواقعة اإلجرامية كاملة، إذ يستطيع القاضي يف ىذه اغبالة

            استبعاد التسجيبلت كطرحها جانبا مىت كانت  يتعُت كعليو  ،التسجيل أف يستخلص اغبقيقة من
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3
 .666ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  د. - 



294 
 

جاء هبا تشويش أك احتوت يف معظمها على صبل غَت كاضحة أك عبارات غَت ؾبهولة ألشخاص اؼبتحدثُت أك 
أك متداخلة أك أصوات غَت عادية إذ أف  ذلك يدفع احملكمة إىل عدـ اإلطمئناف إىل التسجيل كالثقة  مسموعة

 1.فيو
ذلك كاػببلصة ىي أنو إذا كاف مبدأ حرية اإلثبات اعبنائي ينطوم على حرية اختيار كسائل اإلثبات ك 

بقبوؿ اللجوء إىل أم طريقة من طرؽ اإلثبات، فإف ىذه اغبرية ال تتعلق بإدارة كتقدَل الوسائل اؼبختارة، فهذه 
األخَتة زبضع لتنظيم قانوٍل ؿبكم ألجل ضماف جديتها يف إظهار اغبقيقة مع ضركرة احًتاـ حقوؽ الشخص 

 .2تصةالذم يعترب بريئا إىل أف تثبت إدانتو من طرؼ جهة قضائية ـب
 

 المطلب الثاني: الضوابط التي تحكم مبدأ اإلقتناع الشخصي بالدليل اإللكتروني.
إف  الرباط اؼبوجود بُت مبدأ حرية اإلثبات كمبدأ اإلقتناع الشخصي رباط ال ديكن تصور انفصامو، 

الصدفة أف يذكر فكبلمها يكمل اآلخر، بل إف  اؼببدأ الثاٍل ىو نتيجة طبيعية لؤلكؿ، لذلك فليس من باب 
 .3اؼبشرع يف نفس النص القانوٍل ىذين اؼببدأين

أف   ا يف ذلك الدليل اإللكًتكٍل، إال  فالقاضي اعبزائي كإف كاف يتمتع بسلطة كاسعة يف تقديره لؤلدلة دب
ىذه السلطة ليست مطلقة، بل كضع اؼبشرع ضوابط كىي دبثابة صماـ أماف إزاء اكبراؼ القاضي عند فبارستو 

 ، كتتمثل ىذه الضوابط فيما يلي:4ؽبا
 .: مبدأ يقينية الدليل اإللكترونيالفرع األول

ذىنية تلتصق فيها حقيقة الشيء يف ك  ليس ىو اليقُت باؼبعٌت الفلسفي كحالة نفسية القضائياليقُت 
يقُت لذلك فهو ك  ،كضعيةأدلة ك  بل ىو يقُت قائم على تسبيب ،تمل غلطاحيال ك  الذىن على كبو ال يثَت شكا

ىو حالة ذىنية يتوفر فيها لدل القاضي من األدلة الوضعية ما يكفي ك  تقرييب يوصف يف العلم بأنو اقتناع
 التهمة أف يشك القاضي يف ثبوت  فقط يكفيك  حكمو،القتناعو بالتسليم بثبوت الواقعة كما أثبتها يف 

من اػبطأ يف ك  ا من عيوب التسبيبخبل حكمهك  أدلتهاك  بالرباءة مادامت احملكمة قد أؼبت بواقعة الدعول
 .1القانوف
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 اغبقيقة عبارة عن حلقات ثبلث يف سلسلة كاحدة بدايتها اليقُتك  قتناعاإلك  اليقُت وؿ أف  قكديكن ال
يواكب ىذا التدرج ك  ىذا اليقُت يتدرج من الضعف إىل القوة مع تدرج السَت يف إجراءات الدعول اعبزائية،ك 

اغبقيقة  أساسىو ك  عندما يتكامل اليقُت ينشأ منو ما يسمى باالقتناع اليقيٍت،ك  تدرج آخر يف االقتناع ،
 القضائية اليت ينشدىا القاضي يف حكمو.

حقيقة الواقعة  قتناع فإنو يغاير مصطلح اغبقيقة، إذ أف  كاف مصطلح اليقُت يغاير مصطلح اإل  إذاك 
غَت ذلك من ك  من اشًتؾ أك ساىم فيهاك  تكاهباطريقة ار  أكاإلجرامية سبثل النموذج الواقعي لكيفية حدكثها 

تصوير ىذا الواقع أماـ ك  تكوف كظيفة األدلة ىو نقلك  التفصيبلت كما حدثت بالفعل على مسرح اعبردية،
يف حُت أف اليقُت ديثل حالة ذىنية أك عقبلنية تتولد لدل القاضي ؿبدثة انطباعا مؤكدا عن كيفية  ،احملكمة

دلة اؼبطركحة دبا فيها ، كيتوقف تكامل ىذا اليقُت يف ضمَت القاضي على قدرة األحدكث الواقعة اإلجرامية
ع القاضي إدراكها فإنو يف ىذا على توصيل القاضي إىل ىذه اؼبرحلة، حبيث أنو إذا استطا  الدليل اإللكًتكٍل

صطلح اليقُت يف على العكس من ذلك يتباعد مك  العقل مع حالة الواقع كاغبقيقة،ك  رض تتطابق حالة الذىنالف
من بينها األدلة الناذبة عن اغباسبات اآللية بطبيعة اغباؿ على ك  عدـ قدرة أدلة الدعولك  حالة تشكك القاضي

 .2توصيلو إىل تلك اؼبرحلة من اليقُت
 ىي:ك  اليقُت إىلالوجداٍل للقاضي دير بأربعة مراحل حىت يصل ك  كيرل البعض أف النشاط الذىٍت

  :من الواقعة مرحلة خلو ذىن القاضي -9

ىذا ك  ،ن الدعول اؼبطلوب منو الفصل فيهايكوف لدل القاضي معلومات مسبقة ع يعٍت ذلك أال  ك 
فالقاضي ال حيكم بناء على معلوماتو الشخصية أك ما قد يكوف شاىده  ،اؼببدأ مقرر لضماف حياد القاضي

 بنفسو يف غَت ؾبلس القضاء.

  مرحلة الشك: -2

يضع نفسو موضع الشخص ك  التفكَت العميق فيما اطلع عليوك  بالتأمل يف ىذه اؼبرحلة يقـو القاضي
 يدرؾ بعقلو ؿباكال الوصوؿ إىل الشخصية اؼباثلة ك  اؼباثل أمامو، سواء أكاف اؼبتهم أك اجملٍت عليو، يرل بعينو

 العناصر اإلجيابيةتتداخل يف عقلو ك  ،فهم الطبيعة البشرية فهما صادقاك  أمامو مستعينا يف ذلك خبربتو السابقة
 .3يقضي بالرباءة أفحياكؿ أف يعرب مرحلة الشك، فإف استحاؿ عليو يف ذلك فعليو ك  السلبيةك 
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فقاعدة الشك يفسر لصاٌف اؼبتهم تعتمد على مبدأ ضركرم إلسنادىا كىو أف األدلة اليت تقدـ أماـ 
، حبيث أف األدلة نفسها قد اؼبوضوعالقاضي اعبزائي إلثبات كقوع اعبردية مًتككة للسلطة التقديرية لقاضي 

، فالشك ىو عكس اليقُت، فما يراه أحدىم أمرا كاضحا يقينيا، يراه اآلخر دكف البعضتكوف مقنعة للبعض 
أك دليل  ، كلكن يتعُت أف يكوف ىناؾ ضابطموضع شك، كبالتايل زبتلف النتيجة اليت يصل إليها كل منهما

     .1طبيعي كبُت الشك الذم قد يكوف أقرب إىل الظاىرة اؼبرضية للتمييز بُت الشك اؼبقبوؿ كنشاط ذىٍت
 حتمال:اإلو  مرحلة الترجيح -9

حتمالية للصورة اليت ارتسمت يف ذىنو عن يقـو القاضي بوضع االفًتاضات اإل يف ىذه اؼبرحلة
بذلك عن طريق منطقا إىل نتيجة معينة مستعينا ك  ذا كانت إحداىا ديكن أف تؤدم عقبلإالواقعة ليكتشف ما 

يف األخرل أدلة ك  االفًتاضات العكسية اليت يطرحها من كاقع أدلة الدعول، فيضع أدلة اإلثبات يف ناحية،
 يطمئن إليو كجدانو.ك  كل ما ال يرتاح إليو ضمَته النفي طارحا

 مرحلة بلوغ اليقين: -5

اغبقيقية للواقعة ؿبل تأكد أنو الصورة ك  إذا استطاع القاضي ترجيح فرض من الفركض اليت كضعها
حقيقة ك  يتولد لديو اليقُتك  حتماالت،اإلعلى نقطة من أدعول كما رظبها يف كجدانو، فقد كصل بذلك إىل ال

 العقل.ك  تفق مع اؼبنطقة اليت تالواقع
ق نوعُت من اؼبعرفة أكؽبما اؼبعرفة اغبسية اليت يكيصل القاضي إىل يقينية الدليل اإللكًتكٍل عن طر 

ثانيها اؼبعرفة العقلية اليت يقـو هبا القاضي ك  تفحصها،ك  األدلة اإللكًتكنية ىذه واس من خبلؿ معاينةتدركها اغب
 فإذا مل ينتو ،هبا اليت أحاطتاؼببلبسات ك  دلةستنتاج من خبلؿ الربط بُت ىذه األاإلك  عن طريق التحليل

 إىل اؼبتهم اؼبعلومايت كاف من اؼبتعُت عليو أف يقضي اإللكًتكنيةالقاضي إىل اعبـز بنسبة الفعل أك اعبردية 
 .2فالشك جيب أف يستفيد منو اؼبتهم اؼبعلومايت ،بالرباءة
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 : مبدأ وجوب مناقشة الدليل اإللكتروني.الفرع الثاني
على  أف يؤسس اقتناعو إال  يعٍت مبدأ كجوب مناقشة الدليل اعبنائي بصفة عامة أف  القاضي ال ديكن 

 خضعت غبرية مناقشة أطراؼ الدعول.ك  العناصر اإلثباتية اليت طرحت يف جلسات احملاكمة
ف يتم ة كأاعبلس يف إذ ينبغي أف تطرح ،إثبات بوصفها أدلة لؤلدلة اإللكًتكنيةكال خيتلف األمر بالنسبة 

قتناع الذايت، بدأ اإلمناقشتها يف مواجهة األطراؼ، فظهور اؼبعلوماتية بكل خصائصها ال يغَت شيئا من م
 الذم ال يًتؾ أم ؾباؿ للشك،ك  على أثر الدليل اؼبتولد يف نفس القاضي، اقتناع جيب أف يكوف بناءفاإل

 قاضي اؼبوضوع تكوف لو حرية التقدير، فإف   ،حيث أف القانوف مل يقم يف اجملاؿ اعبنائي منوذجا خاصا لئلثباتك 
اليت يكوف لؤلطراؼ ك  قتناعو،ثباتية اليت يؤسس عليها إإلة للعناصر الو اؽبيمنة يف الواقع على القيمة الدامغك 

 مناقشتها يف كافة مراحل الدعول.ك  عًتاض عليهاحرية اإل
سواء كانت مطبوعات أـ بيانات معركضة على شاشة اغباسب، أـ   األدلة اإللكًتكنية كىذا يعٍت أف  

أك مصغرات  أقراص فبغنطة أك ضوئيةك  أشرطةـ ازبذت شكل أكانت بيانات مدرجة يف حامبلت البيانات، 
 ماـ احملكمة.أكأدلة إثبات   هبا األخذسيكوف ؿببل للمناقشة عند  ذلكفيلمية، كل 

كل دليل يتم اغبصوؿ عليو من خبلؿ بيئة تكنولوجيا اؼبعلومات، جيب أف يعرض يف   كعلى ذلك فإف  
حكاـ ىذه األك  ماـ القاضي،ن بصفة مباشرة أبتدائي، لكقيق اإلاعبلسة، ليس من خبلؿ ملف الدعول يف التح

 .الوسائل اإللكًتكنيةتنطبق على كافة األدلة اؼبتولدة عن 
الذين يكوف قد سبق أف ظبعت أقواؽبم يف التحقيق  اإللكًتكنيةيضا بالنسبة لشهود اعبرائم أك  
اؼبعلوماتية على  خرباء فإنو جيب أف يعيدكا أقواؽبم مرة أخرل من جديد أماـ احملكمة، كذلك فإف   ،االبتدائي

ليها إظهارا إديثلوا أماـ احملاكم ؼبناقشتهم أك مناقشة تقاريرىم اليت خلصوا  أفاختبلؼ زبصصاهتم ينبغي 
ذلك ألف حياد ك  ،قاضي شخصيااإللكًتكنية جيب أف تعرض على ال متحصبلت اعبردية للحقيقة، كأخَتا فإف  

 .1اؼبناقشةك  التحقيقك  كاف موضوع الفحصك  أماموما يطرح  على القاضي توجب عليو أف ال يقيم قضاءه إال  
  

                                                           
1
 .915ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية، اؼبرجع السابق، ص  د. - 



298 
 

كقد حرصت التشريعات اإلجرائية يف الدكؿ ذات الصياغة البلتينية على أف تنص صراحة على ىذه 
اليت تنص على أنو:"ال جيوز للقاضي أف  من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي 1(527)لمادة ل كفقا القاعدة

كذلك اؼبادة نوقشت أمامو يف مواجهة األطراؼ"،  ك  على أدلة طرحت عليو أثناء احملكمة يؤسس حكمو إال  
من قانوف  3(313/3)كما أرست ىذا الضابط اؼبادة   ،من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم 2(23)

 .اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم
كقد عربت ؿبكمة النقض اؼبصرية عن ىذه القاعدة بقوؽبا:"من اؼبقرر أف حملكمة اؼبوضوع أف 
تستخلص من صباع األدلة كالعناصر اؼبطركحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعول 

تقتنع بصحتها، ما داـ استخبلصها سائغا من صور أخرل ل هايو اقتناعها، كأف تطرح ما خيالفلحسبما يؤدم إ
 .4مستندا إىل أدلة مقبولة يف العقل كاؼبنطق كؽبا أصل يف األكراؽ"

 كيقـو ضابط كجوب مناقشة الدليل اإللكًتكٍل على عنصرين أساسيُت مها:

 كًتكٍل كالرد عليو.طبلع على الدليل اإللصة للخصـو لئلإتاحة الفر  .1
 لكًتكٍل أصل يف أكراؽ الدعول.للدليل اإلأف يكوف   .3

بالنسبة للعنصر األكؿ، جيب على القاضي مبدئيا أف يطرح كل دليل مقدـ يف الدعول للمناقشة أماـ 
، كيتطلب مبدأ اؼبواجهة اؼبظاىر األساسية لدكلة القانوف كذلك احًتاما غبقوؽ الدفاع الذم يعد أحد ،اػبصـو

ا سابق على عملية اؼبواجهة ذاهتا بُت األطراؼ يف اعبلسة، كىو يتضمن األكؿ منه نوعُت من الضمانات:
فيتم أثناء عملية اؼبواجهة ضركرة إحاطة اؼبتهم علما بالتهمة اؼبنسوبة إليو، أما النوع اآلخر من الضمانات، 

كسؤاؿ  نداتل طرؼ بتقدَل ما لديو من مستـ أف يسمح لكأثَتا يف الدعول اعبنائية، إذ يلز كىي األكثر ت ذاهتا
كأف يطلب ازباذ أم إجراء يقدر فائدتو، مث حق كل طرؼ يف مناقشة أدلة الطرؼ اآلخر  د كاػبرباءالشهو 

 كسؤاؿ الشهود كمناقشتهم، كمناقشة تقرير اػببَت كدحض ما كرد بو. كتفنيدىا

                                                           
1 - Article 427 du (C.P.P.F Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 

septembre 1993)  : … Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours 

des débats et contradictoirement discutées devant lui. 
2
 يف اعبلسة".ال ذبوز للقاضي أف يبٍت حكمو على أم دليل مل يطرح أمامو من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم على ما يلي: " 92تنص اؼبادة  -  

3
"كال يسوغ للقاضي أف يبٍت قراره إال على األدلة اؼبقدمة لو يف معرض من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:  12فقرة  292تنص اؼبادة  -  

 اؼبرافعات كاليت حصلت اؼبناقشة فيها حضوريا أمامو".

نقبل عن: أ.عائشة بن قارة، اؼبرجع  737رقم  32، السنة 12/13/1793، كذلك نقض 39، ص263، رقم 66سنة ، 6/6/1796نقض  - 4
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أكراؽ الدعول، ا بالنسبة للعنصر الثاٍل كاؼبتمثل يف ضركرة أف يكوف للدليل اإللكًتكٍل أصل يف أم  
كذلك حىت يكوف اقتناع القاضي مبنيا على أساس، كيف ذلك قالت ؿبكمة النقض اؼبصرية يف حكم حديث 

د ؽبا من نؽبا:"على احملكمة أف تبٍت حكمها على الوقائع الثابتة بالدعول، كليس إقامة قضائها على أمور ال س
ليل يطمئن إليو، طاؼبا أف لو مأخذه الصحيح من كأف القاضي حر يف استمداد اقتناعو من أم د 1التحقيقات"

 .2األكراؽ
رير ؿبضر اعبلسة إلثبات كقائع الدعول اعبزائية كأدلتها لكي يتمكن كمن أجل ذلك أكجب اؼبشرع رب

أم من الوقائع الثابتة  استيضاحقاضي اؼبوضوع أك أم من اػبصـو من الرجوع إىل ىذا احملضر إذا ما رغبوا يف 
 للتحكم كربقيقا للعدالة. بو، كذلك منعا

كيف ذلك تشًتط ؿبكمة النقض اؼبصرية أف يكوف الدليل الثابت يف أكراؽ الدعول عماد اغبكم، أم 
كخببلؼ ذلك يكوف حكمها معيبا، يستوم يف ذلك دليل اإلدانة  ،3استندت إليو احملكمة يف تكوين عقيدهتا

ت عليو ؿبكمة النقض اؼبصرية يف قوؽبا:"إنو ؿبظور على أك الرباءة، كذلك ؼبخالفتو غبقوؽ الدفاع، كىو ما أكد
القاضي أف يبٍت حكمو على دليل مل يطرح أمامو يف اعبلسة، يستوم يف ذلك أف يكوف دليبل على اإلدانة أك 

 .4طبلع عليو كاإلدالء برأيهم فيو"رباءة، كذلك لكي يتسٌت للخصـو اإلال
كسائل إثبات تضمنتها أعماؿ باطلة من الناحية كما دينع على القاضي أف يؤسس اقتناعو على 

اإلجرائية، فقد خيضع اؼبتهم عند استجوابو للتعذيب أك ألم أسلوب من أساليب اإلكراه فبا جيعلو يعًتؼ 
بالتهمة، كىنا ال جيوز للقاضي اعبزائي أف يبٍت على ىذا اإلعًتاؼ اقتناعو الشخصي ألنو عمل إجرائي باطل،  

 .5صرحيات سجلت على إثر تنصت ىاتفي غَت شرعيكما ينبغي استبعاد ت
فبلبد أف  ،كالبد من اإلشارة أنو حىت يكوف للقاضي اعبزائي السيادة كاؽبيمنة على الدعول اعبزائية

كأنظمة معاعبة البيانات اؼبعقدة، كمع  يكوف مدربا تدريبا فنيا خاصا على كيفية التعامل مع تقنية اؼبعلومات 
ىذا التأىيل العلمي يضمن قباح اؼبهمة اليت تناط  فبل شك أف   ،كدقيق اغباسب بشكل كايفاألدلة الناذبة عن 

 على اختبلؼ عناصرىا كمفرداهتا. األدلة اإللكًتكنيةبالقضاة، كىم بصدد مناقشة 
                                                           

 .392نقبل عن: أ. عائشة بن قارة، نفس اؼبرجع، ص  .737. ص 163، رقم 61، ؾبموعة أحكاـ النقض، س1773أكتوبر سنة  33نقض  - 1
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 - Ch Crim : 27 déc.1935 DP 1936 I 20. 

 Ch Crim : 11 Juin 1949. JCP 1949 IV 113. 

 Ch Crim : 28 Juin 1964. JCP 1964 IV 39 Rapport Mimin. 

 .497، ص 2جع السابق، جر نقبل عن : د. ؿبمد مركاف، اؼب



300 
 

بقضاة اغبكم إىل اؼبستول البلئق  اذ عدد من اإلجراءات حىت ديكن اإلرتقاءكإذا كاف من اؼبأموؿ ازب
فٍت يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تسَت خبطوات كاسعة، لذلك من اؼبهم عقد دكرات تدريبية للتطور ال

ؽبؤالء القضاة على كافة مستوياهتم كدرجاهتم يف تقنية كعلـو اغباسب اآليل، فمن الضركرم أف يكوف ىناؾ 
  .1لؤلدلة اإللكًتكنيةناقشة العلمية تأىيل تقٍت كفٍت للقضاة ؼبواكبة اؼب

كيًتتب على إعماؿ مبدأ الشفوية أنو ينبغي على الشهود أف يدلوا بشهاداهتم شفويا، كما ديكن 
أك تقدَل   للمحلفُت كثائق مصورة أك تقرير خبَت قبل ظباع الشهود كاػبرباءساعديو أك ؼبلرئيس اعبلسة أف يبلغ 

 .2كثائق أخرل من غَت قراءهتا شفويا أك قبل اإلطبلع عليها من طرؼ اؼبتهم
أف  علنية اعبلسات تشكل إحدل أىم الضمانات اؼبمنوحة للمتهم،  يرل الدكتور ؿبمد مركاف كما

من جهة فإف حضور اعبمهور يضمن عدـ إىدار حقوؽ الدفاع، كمن جهة أخرل فإف القاعدة تعترب ذات 
لسة إىل غاية النطق أمهية كبَتة بالنسبة للقضاء نفسو إذ أهنا تصوف ىيبتو كظبعتو، فبإمكاف اعبمهور حضور اعب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم.(2335، 2634، 3933باغبكم طبقا لنصوص اؼبواد )
 

 الفرع الثالث: تسبيب األحكام القضائية.
قتناع ىي تسبيب األحكاـ طبقا اؼبشرع لتقييد حرية القاضي يف اإلمن الضمانات القانونية اليت أقرىا 

موضوعية اقتناع من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، فتسبيب األحكاـ ىو شرط  6(297)لنص اؼبادة
 القاضي، كيقصد باألسباب اغبجج الواقعية كالقانونية اليت ينبٍت عليها اغبكم.

فاؼبتهم البد أف يعرؼ بدقة ألم سبب أدين كصدر يف حقو حكم قضائي، كما أف  استيعاب 
األسباب من طرؼ اؼبتهم اؼبداف قد يسهل بعد تنفيذ العقوبة كأثناء تنفيذىا إعادة إدماجو، كما أف  تسبيب 

                                                           
1
 .115د. ىبليل عبد البله أضبد، حجية اؼبخرجات الكمبيوترية، اؼبرجع السابق، ص  - 

2
 - Ch Crim : 09 Avril Bull N° 120-D1986 I.R.305 obs.Pradel. 

 .492، ص د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق  نقبل عن :
3
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" اؼبرافعات علنية ما مل يكن يف عبلنيتها خطر على النظاـ العاـ أك اآلداب ...".  285تنص اؼبادة  - 

فقرة أكىل ."  286ك  285يطبق فيما يتعلق بعبلنية كضبط اعبلسة اؼبادتاف  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:"  342اؼبادة  تنص  - 4 
 جيب أف يصدر اغبكم يف جلسة علنية ...". من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 355تنص اؼبادة  - 5
6
كل حكم جيب أف ينص على ىوية األطراؼ كحضورىم أك غياهبم يف يـو النطق   من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 379تنص اؼبادة  - 

 باغبكم، كجيب أف يشتمل على أسباب كمنطوؽ، كتكوف األسباب أساس اغبكم ".
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ية اليت اغبكم ىو عمل عقبلٍل يسمح للقاضي بتفحص كسائل اإلثبات بكل سبعن، كىو العملية األساس
 .1تسمح يف إطار التدرج القضائي فبارسة الرقابة ككذا الطعوف

من  أال يتجز  ءا، فهي أصبحت جز اإللكًتكنيةحجية األدلة  إنكاربل ديكن بأم حاؿ من األحواؿ ف
اليت ترتكب يف بيئة تقنية خاصة، فاؼببدأ  اإللكًتكنيةطرؽ اإلثبات باعتبارىا أدلة تتناسب مع طبيعة اعبردية 

ستناد إىل أم دليل من األدلة اليت يقتنع حبقيقتها كليس اإلائد يف التشريعات اغبالية ىو حرية القاضي يف الس
تعتمد على  اإللكًتكنيةاألدلة  ة ىذه اغبقيقة، كإف كانت حجيةىناؾ مانع يف استخداـ الوسائل العلمية ؼبعرف

العلم الذم دبوجبو يتم الوصوؿ إليها كاستنتاجها كتقدير مدل صحتها كارتباطها بالقضية موضوع الدعول، 
، كما تعتمد على اإلطار القانوٍل اإلنًتنتكللتأكد من صفة القائم على ذلك كإؼبامو بعلـو اغباسب اآليل ك 

ائية اليت تنظم آلية التعامل مع الدليل كمشركعية الذم تتم من خبللو، كاؼبتمثل يف التقيد بالقواعد اإلجر 
 إليها يف صبيع مراحل ىذا البحث. ات صبع األدلة اليت قد مت التطرؽإجراء

قتناع كتكوين عقيدتو ، كلكن حريتو يف اإلوكيبقى القاضي حر يف كزف كتقدير كل دليل طرح أمام
 مقيدة بقيود خاصة أمهها:

 د استمدت من أدلة طرحت يف اعبلسة.أف تكوف عقيدة القاضي كاقتناعو ق .1
 أف يكوف اقتناع القاضي مبنيا على دليل مستمد من إجراء صحيح. .3
اقتناع القاضي مبنيا على أدلة مستساغة عقبل، فينبغي أف يكوف ما انتهى إليو القاضي يف تكوين  أف يكوف .2

باعبلسة، كذلك كفقا ؼبقتضيات عقيدتو ىو أمر يكوف الوصوؿ إليو من الثابت يف األكراؽ، كما طرح من أدلة 
 العقل كاؼبنطق.

 .2جيب أف يكوف اقتناع القاضي مبنيا على اليقُت .6
كإف كاف قد مت التطرؽ لئلستثناءات اليت ترد على حرية القاضي اعبزائي، فهناؾ أيضا استثناءات ترد 
على مبدأ اإلقتناع الشخصي، كىي تتمثل يف أف القانوف زكد بعض احملاضر بقوة إثبات خاصة حبيث يعترب 

انوف اإلجراءات اعبزائية من ق 3(316)احملضر حجة ؼبا جاء فيو إىل أف يثبت ما ينفيو طبقا لنص اؼبادة 
     اعبزائرم، كما أف ىناؾ ؿباضر اليت ربوز حجية إىل حُت إثبات عدـ صحتها بطريق الطعن بالتزكير، 

                                                           
1
 .598، ص 2د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج -  

 .61بن ضبد البقمي، اؼبرجع السابق، ص د.ناصر  - 2
3
يف األحواؿ اليت خيوؿ القانوف فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية كأعواهنم ...  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 216تنص اؼبادة  - 

 مل يدحضها دليل عكسي بالكتابة أك شهادة شهود ...". سلطة إثبات جنح يف ؿباضر أك تقارير، تكوف ؽبذه احملاضر أك التقارير حجيتها ما
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كيًتتب على ذلك أهنا تقيد أكثر حرية القاضي اعبزائي يف اإلقتناع، كتدخل اؼبشرع دبوجب قوانُت خاصة 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم. 2(319)يو اؼبادة ، كىذا ما نصت عل1لتنظيم ىذا النوع من احملاضر

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 .485د. ؿبمد مركاف ، اؼبرجع السابق، ص  - 

2
إف اؼبواد اليت ربرر عنها ؿباضر ؽبا حجيتها إىل أف يطعن فيها بالتزكير تنظمها قوانُت  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 218تنص اؼبادة  - 

 خاصة ...".
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 .اآلثار المترتبة على عدم مشروعية الدليل االلكتروني : الفصل الثاني
ي بصفة عامة توافر شركط معينة تتمثل نائأنو يشًتط يف الدليل اعب سبق كأف تبُت طيلة مراحل البحث

أف تتسم عملية اغبصوؿ على الدليل بعدـ كقوع أم إعتداءات على إرادة اؼبتهم  اؼبشركعية كضركرةأساسا يف 
، حبيث تكوف طريقة اغبصوؿ عليو أك تقدديو أك تقديره خالية من أم عيب قد يشوب تلك أك إرادة الغَت

 اإلرادة. 
ىل ، بل قد يتعدل ذلك إعلى أف  األمر ال يقف عند ىذا اغبد كذلك لضماف صحة الدليل كسبلمتو

ف ذلك ال حيتم بالقطع صحة الدليل كسبلمتو، و إرادة مصدر الدليل من أم عيب فإنو بالرغم من خلدرجة أ
كذلك بسبب فبارسة سلطة البحث عن الدليل أك تقديره لقدر من التعسف خيرجها عن نطاؽ اإلطار السليم 

درجة اليقُت القضائي اؼبطلوب أساسا  فبا يباعد بينها كبُت إمكانية الوصوؿ إىل ،الواجب عليها مراعاة قواعده
 .1لؤلحكاـ اعبزائية

كيعد اغبق يف حرمة اغبياة اػباصة العمود الفقرم للحرية الشخصية، ك ركيزة أساسية غبقوؽ اإلنساف 
ك األفراد، كما يقتضي يف الوقت ك اغبريات العامة، ك تبعا لذلك يقتضي ىذا اغبق اإلحًتاـ من قبل السلطة 

لو السلطات اغبماية الدستورية ك القانونية ضد اإلنتهاؾ غَت اؼبشركع، لكن اغبق يف حرمة نفسو أف تكفل 
اغبياة اػباصة ليس حقا مطلقا بطبيعة اغباؿ، بل تقيده اعتبارات اؼبصلحة العامة، ك بالتايل فإف اؼبصلحة العامة 

 .2ىي اليت ترسم حدكد ىذا اغبق ك ربدد نطاقو كفقا ؼببدأ اؼبشركعية
كانت ضباية حقوؽ اإلنساف كحياتو اػباصة يف مواجهة الوسائل العلمية موضع إىتماـ اؼبؤسبرات قد  ك 

كاإلتفاقيات الدكلية كاإلعبلنات العاؼبية اليت أكدت ضركرة احًتاـ ؿبل ىذه اغبقوؽ، ككضع القيود التشريعية 
الدساتَت اغبديثة إىل تبٍت العديد  الواضحة ؼبساندهتا يف مواجهة السلطة اؼبطلقة للدكلة، ككذلك اذبهت غالبية

من اؼببادئ اليت من شأهنا ربقيق ىذه اغبماية من خبلؿ اغبد من استخداـ ىذه الوسائل يف ؾباؿ البحث عن 
 األدلة بوضع شركط على استخدامها حفاظا على حقوؽ كحريات األفراد .

ورم حبقوؽ اإلنساف كضماناتو كمل يقف األمر يف النظم القانونية اؼبختلفة عند حد اإلعًتاؼ الدست
دكف ىذه باحًتامها، ف تكفل األساسية بل امتدت رعاية اؼبشرع لتحيط تلك اغبقوؽ باغبماية القانونية اليت

 ، ؿبققة لغايتهاحقوؽ عددية اعبدكل غَتػيانة تلك الػػررىا الدساتَت لصػتق ختلفة اليتػقى الضمانات اؼبػػاغبماية تب

                                                           
 . 509ص ق ،ساباء الدين ؿبمد، اؼبرجع الضيد.أضبد  - 1

2
 . 992، ص 9999، 9د. يوسف الشيخ يوسف، ضباية اغبق يف حرمة األحاديث اػباصة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ط - 
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إجراءات البحث عن األدلة يًتتب على ـبالفتها جزاءات تضمن ؽبا الفعالية  فالضمانات اليت رباط هبا
كاعبدية، كالشك أف ىذه القواعد أك الضمانات ال ربمي حريات األفراد فحسب، كإمنا ىي ضركرية كذلك 

 لتحقيق العدالة اليت ينشدىا اؼبشرع.
رىا، فقد يكوف مصدرىا قانوف كزبتلف اعبزاءات اؼبًتتبة على اؼبساس هبذه الضمانات باختبلؼ مصد

اإلجراءات اعبزائية، فالقواعد اإلجرائية هتدؼ إىل مراعاة تنظيم مباشرة الدعول اعبزائية كبياف اغبدكد اليت تلتـز 
هبا سلطة التحقيق كرسم السبل اليت من خبلؽبا يتمكن اؼبتهم من الدفاع عن نفسو، لذلك يرتب اؼبشرع على 

يتمثل يف حرماف من باشر اإلجراء اؼبعيب من ترتيب األثر القانوٍل لئلجراء الذم  ـبالفة ىذه اإلجراءات جزاء
باشره باؼبخالفة ؼبا تنص عليو القاعدة اإلجرائية، فهو جزاء موضوعي األثر ال يناؿ من شخص من باشر 

 على العمل اإلجرائي اؼبخالف ذاتو. يرد اإلجراء كإمنا
رة جزاءات عقابية نتيجة التصرفات غَت القانونية اليت كقد يكوف مصدرىا قانوف العقوبات يف صو 

إذا نتج عنها جردية ما سواء كاف التصرؼ فعبل  ،تتجاكز حدكد صبلحيات سلطة التحقيق أثناء أدائها لواجبها
 أـ امتناعا، فهي جزاءات تناؿ من شخص من باشر اإلجراء اؼبخالف.

ال يضع ذلك إعتباطا، كإمنا يهدؼ من ىذه  فاؼبشرع عندما يضع قواعد كينص على ضركرة مراعاهتا
القواعد ضباية مصلحة اجملتمع يف معرفة اغبقيقة، كيوازف بُت ذلك كمصلحة اؼبتهم يف أف يعامل كفق أصل 
الرباءة الكامن يف نفسو، فإذا مارست الدكلة حقها يف العقاب بأدٌل قدر من اؼبساس حبريات األفراد كبأكرب 

 . 1ذا دليبل على دديقراطيتها اغبقيقيةقدر فبكن الضمانات كاف ى
جزاء اإلجرائي ، أتطرؽ يف اؼببحث األكؿ للىذا الفصل إىل مبحثُت سيتم تقسيمكعلى ىذا األساس 

اؼبًتتب على عدـ  اعبنائيللجزاء   فخصصاؼبًتتب على عدـ مشركعية الدليل اإللكًتكٍل، أم ا اؼببحث الثاٍل
 مشركعية الدليل اإللكًتكٍل.

                                                           
 .212ص  ،رجع السابقاؼبؿبمد أمُت اػبرشة،  - 1
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 الجزاء اإلجرائي المترتب على عدم مشروعية الدليل اإللكتروني. : األول المبحث
الدعول اعبزائية ىي ؾبموعة األعماؿ اإلجرائية اليت هتدؼ إىل التحقق من كقوع اعبردية كنسبتها إىل 
فاعلها، كىي تشمل صبيع اإلجراءات اليت تباشر منذ أكؿ عمل من أعماؿ التحقيق حىت صدكر حكم بات، 

كىذا يعٍت أف  اإلجراء جيب  كقد اشًتط اؼبشرع يف كل عمل إجرائي ضركرة توافر شركط معينة ال يصح إال  هبا،
 . 1اإلجراء ازباذأف يتم بالطريقة اليت حددىا القانوف كمن قبل السلطة اليت أناط هبا ىذا القانوف 

ككسيلة القضاء يف الرقابة على اإلجراءات اعبزائية تكوف من خبلؿ حرماف من باشر اإلجراء اؼبعيب 
خالفة ؼبا تنص عليو القاعدة اإلجرائية، كىذه األخَتة ال ربًـت من ترتيب األثر القانوٍل لئلجراء الذم باشره باؼب

إال دبقدار اعبزاء اؼبًتتب على ـبالفتها، كاإلعتداء على القاعدة اإلجرائية غالبا ما يكوف بإغفاؿ القواعد اليت 
ي اؼبتمثل اؼبتهم، كمن ىنا تنبع أمهية اعبزاء اإلجرائ ربقق مصلحة للمتهم كتغليب أىداؼ التحقيق على حقوؽ

 . 2يف البطبلف يف ضباية ضمانات اؼبتهم
فتعد نظرية البطبلف من أىم موضوعات اإلجراءات اعبزائية ألنو موضوع عاـ يثار البحث فيو عند 

 : الكبلـ يف كل قاعدة إجرائية ، كترجع أمهية البطبلف كجزاء إجرائي إىل عدة أسباب أمهها ما يلي
ذلك شأف أية قاعدة قانونية ربتوم على شقُت، شق التكليف كشق اعبزاء، أف  القاعدة اإلجرائية شأهنا يف  .1

فاألكؿ يرسم الطريق الواجب على األجهزة القضائية أف تسلكو للوصوؿ إىل اغبقيقة يف اعبرائم اليت تقع كجيرم 
يت يستهدفها الثاٍل فيتمثل يف حرماف من باشر اإلجراء اؼبخالف للقانوف من بلوغ الغاية ال ربقيقها، أما الشق

اؼبتهمُت كحرياهتم  الذم يكفل احًتاـ قواعد اإلجراءات اعبزائية ككفالة حقوؽ اإلجراء، فعنصر اعبزاء ىو
 .حق الدفاع كخاصة

إف  تقرير البطبلف يضمن اإللتزاـ بالقيود اليت ربدد أسلوب التنقيب عن الدليل كأسلوب تقدديو باعتبار ىذه 
القيود سبثل اإلطار الذم حيكم اقتناع القاضي كحيوؿ دكف ربكمو، فإف مت ـبالفتها كاف ؿبظورا عليو أف يستمد 

            ىي اليت كانت كراء استبعاد استخداـ اة  اؼببتغاقتناعو منها، فمشركعية اإلجراء الكاشف عن اغبقيقة 
 

                                                           
1
 .214ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  د. - 

2
 د.. نقبل عن : 397، ص 1975د. سامي اغبسيٍت، النظرية العامة للتفتيش يف القانوف اؼبصرم كاؼبقارف، دار النهضة العربية، مصر، بدكف طبعة، سنة  - 

 .214ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص 
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الوسائل اليت تنطوم على مساس حبرية الشخص، فالشرعية اإلجرائية ىي قيد على حرية القاضي يف تكوين 
 .1عقيدتو

البطبلف كطبيعة بطبلف إجراءات صبع الدليل اإللكًتكٍل ككذا اآلثار اؼبًتتبة  كسيتم التطرؽ لتعريف          
 ى ذلك، كىذا من خبلؿ اؼبطالب التالية: عل
 

الجزاءات اإلجرائية  البطالن والتمييز بينو وبين غيره من تعريف : المطلب األول
 الجنائية. 

إف  اغبديث عن البطبلف يقتضي ربديد اؼبقصود بو كالتمييز بينو كبُت غَته من اعبزاءات اإلجرائية 
  : ما يليكىذا ما سيأيت بيانو من خبلؿ ، ككذا أنواعو اعبنائية

 
 تعريف البطالن. : الفرع األول
إجرائي يلحق كل إجراء معيب كقع  جزاء وبأن   فيمكن تعريفو، بطبلفتتعلق بال تعاريفىناؾ عدة 

فيما  ن أداء كظيفتو، كجيرده من آثاره القانونية اليت ال ديكن ترتيبهاة قانونا فيمنعو ماؼبرسوم لئلجراءات ـبالفا
 2.كقع صحيحا لو

عدـ  بعض شركط صحة اإلجراء كيًتتب على ذلكبأنو :"جزاء لتخلف كل أك  يعرؼ كذلككقد 
 آثاره القانونية" .ئي يرد على العمل اإلجرائي فيمحو : "جزاء إجرا4أنوقد قيل ب ، ك3اإلجراء آلثاره" ترتيب

جوىرية يف اإلجراءات، يًتتب عنو عدـ يلحق إجراء نتيجة ـبالفتو أك إغفالو لقاعدة فالبطبلف جزاء 
، كؽبذا فاإلجراء يكوف باطبل إم ا بسبب عدـ توفره على العناصر البلزمة لصحتو، أك ألف  إنتاجو ألم أثر قانوٍل

من قاـ بو ال ديلك الصفة كالسلطة القانونية ؼبباشرتو، أك أف  إجراءا جوىريا مت إغفالو أك مل يتم القياـ بو حسب 
 .5 فرضها القانوف أك أقر ىا القضاءالشركط اليت

 
                                                           

دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبيبليل ليابس، سيدم بلعباس، اعبزائر، أحكاـ اإلذف بالتفتيش يف القانوف اعبنائي اعبزائرم، رسالة ، د.عبد اغبفيظ نقادم - 1
 .127، ص2006سنة 

 القاىرة، ،راعبامعة اعبديدة للنش (،اعبنائي )تأصيل أسباب البطبلف يف ظل قضاء النقض يف مصر كلبناف كفرنسا اإلجراءبطبلف  د. سليماف عبد اؼبنعم، - 2
 .70ص  ،1999سنة مصر، 

 .330ص ،اؼبرجع السابققبيب حسٍت ، د.ؿبمود  - 3
 .107ص ، اؼبرجع السابق ،د.أضبد فتحي سركر - 4
 .12ص  2007، سنة  5ط ،دار ىومة ، اعبزائر ،اعبزائية )دراسة مقارنة( اإلجراءاتالبطبلف يف قانوف  أ.أضبد الشافعي ، - 5
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كمن اؼبقرر يف التشريعات اغبديثة أف  البطبلف ىو الوسيلة العملية البلزمة لتحقيق سبلمة العدالة 
كىيبتها يف صبيع مراحل الدعول، فاعبزاء يف البطبلف إجرائي خيتلف عن غَته من اعبزاءات، فهو أكال جزاء 

 .1إلجراء كإمنا يرد على العمل ذاتوموضوعي ال يناؿ من شخص من باشر ا
كلقد اذبهت التشريعات يف تقريرىا لبطبلف العمل اإلجرائي إىل األخذ بإحدل النظريتُت، مها نظرية 
البطبلف القانوٍل كنظرية البطبلف الذايت، كإف كاف مل دينع بعض ىذه التشريعات من األخذ بالنظريتُت السابقتُت 

 ئي.يف تقرير بطبلف العمل اإلجرا
كيعٍت مذىب البطبلف القانوٍل أنو "ال بطبلف بغَت نص" ، كمؤداه أف يقـو اؼبشرع بتحديد حاالت 
البطبلف دكف أف يًتؾ للقاضي سلطة تقدير يف ىذا الشأف، كقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا النوع من 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية كاؼبتعلقتُت باستجواب اؼبتهم  3(105)ك 2(100) البطبلف صراحة يف اؼبادتُت 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية. 4(157)قرر البطبلف القانوٍل يف اؼبادة فكظباع الطرؼ اؼبدٍل 

كتبدك أمهية ىذا النوع من البطبلف أنو حيصر صبيع حاالت البطبلف فبا يؤدم إىل استقرار القضاء على 
رع ال ديكنو أف حيصر فاؼبش أف  البطبلف القانوٍل قد يؤخذ عليو أنو حيتوم على مساكئ، حاالت البطبلف، إال  

اإلجراءات كاغباالت اليت يقضي فيها بالبطبلف، بينما ال يستطيع اؼبشرع أف حييط  كدقيق كل على كبو جامع
 .5ىدار ىذه الضماناتكيًتتب على ذلك إ سلفا بكل األحواؿ اليت تعترب إخبلال باحًتاـ الشرعية اإلجرائية،

  

                                                           
 .289ص  ، اؼبرجع السابق،نقادمد.عبد اغبفيظ  - 1

2
على ما يلي:" يتحقق قاضي التحقيق حُت مثوؿ اؼبتهم لديو ألكؿ مرة من ىويتو، كحييطو علما اعبزائرم من قانوف اإلجراءات اعبزائية  100تنص اؼبادة  - 

بأف لو اغبق يف اختيار ؿباـ عنو صراحة بكل كاقعة من الوقائع اؼبنسوبة إليو، كينبهو بأنو حر يف عدـ اإلدالء بأم إقرار ... كما ينبغي للقاضي أف يوجو اؼبتهم 
ئرة اختصاص ... كما ينبغي للقاضي عبلكة على ذلك أف ينبو اؼبتهم إىل كجوب إخطاره بكل تغيَت يطرأ على عنوانو كجيوز للمتهم اختيار موطن لو يف دا

 احملكمة".
اع اؼبتهم أك اؼبدعي اؼبدٍل أك إجراء مواجهة بينهما إال حبضور ؿباميو،   ال جيوز ظب من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 105تنص اؼبادة  - 3

 أك بعد دعوتو قانونا ما مل يتنازؿ صراحة عن ذلك ... ".
4
 105اؼبادة اؼبتعلقة باستجواب اؼبتهمُت ك  100تراعى األحكاـ اؼبقررة يف اؼبادة  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 157تنص اؼبادة  - 

 اؼبتعلقة بسماع اؼبدعى اؼبدٍل كإال ترتب على ـبالفتها بطبلف اإلجراء نفسو كما يتلوه من إجراءات .
ا كال جيوز أف كجيوز للخصم الذم مل تراع يف حقو أحكاـ ىذه اؼبواد أف يتنازؿ عن التمسك بالبطبلف كيصحح بذلك اإلجراء، كيتعُت أف يكوف التنازؿ صرحي

 حضور احملامي أك بعد استدعائو قانونا".يبدل إال يف 
 .295اؼبرجع السابق، ص د.عبد اغبفيظ نقادم، - 5
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أم ا مذىب البطبلف الذايت فمناطو ىو طبيعة اإلجراء، فإف كاف جوىريا كانت ـبالفتو موجبة للبطبلف، 
كإف كاف غَت ذلك مل تورث ـبالفتو البطبلف، كيف ظل ىذا اؼبذىب يدع اؼبشرع للقاضي سلطة ربديد ما يعد 

 كما ال يعد جوىريا من اإلجراءات.
 1993سنة  أكت 24انوٍل، ككرس بصدكر قانوف الفرنسي قد ىجر تقريبا نظرية البطبلف القفاؼبشرع 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية يتحقق البطبلف عندما يًتتب على  1(171)نظرية البطبلف الذايت، فوفقا للمادة 
 مساس حبقوؽإغفاؿ إجراء جوىرم منصوص عليو يف قانوف اإلجراءات اعبزائية أك أم نص إجرائي آخر 

الطرؼ الذم يتعلق بو اإلجراء، كلكن اؼبشرع الفرنسي آثر األخذ دبذىب البطبلف القانوٍل يف بعض حاالت 
من قانوف اإلجراءات إذ قررت البطبلف  (07-100)الصدد، ما نصت عليو اؼبادة  يف ىذا البطبلف يهمنا منها

على ـبالفة إجراءات التنصت كتسجيل احملادثات اؽباتفية، كيبلحظ أف  اؼبشرع الفرنسي قد اشًتط للحكم 
ببطبلف إجراء ما دبقتضى نظرية البطبلف أف يكوف شبة ضرر دبصاٌف الطرؼ الذم يتعلق بو اإلجراء كىكذا 

 ضابطا للبطبلف.أصبح مفهـو اإلضرار دبصاٌف اػبصم 
فلم  ( من ؽ.إ.ج337-331)اؼبواد  دبذىب البطبلف الذايت كأصل عاـ  كلقد أخذ اؼبشرع اؼبصرم

 اؼبادة كذلك دبقتضى ينص على البطبلف إال  يف حالة كاحدة ىي عدـ التوقيع على اغبكم خبلؿ ثبلثُت يوما
(، أما فيما عدا ذلك فإف  البطبلف يًتتب على عدـ مراعاة أحكاـ القانوف اؼبتعلقة بأم إجراء 312/2)

ذلك أف  اؼبشرع اؼبصرم دييز بُت القواعد اإلجرائية اعبوىرية كيقرر  كيعٍت ( من ؽ.إ.ج331)جوىرم  اؼبادة 
 .2البطبلف جزاءا ؼبخالفة األكىل دكف األخرل

    من قانوف اإلجراءات اعبزائية على  3(159)قد نصت اؼبادة أم ا خبصوص اؼبشرع اعبزائرم ف
      القواعد اعبوىرية اليت يًتتب على ـبالفتها البطبلف، كاؼبقصود باإلجراءات اعبوىرية ىي تلك اإلجراءات

   نتقاؿ عول، مثل اإلجراءات اؼبتعلقة باإلاليت يًتتب على ـبالفتها إغباؽ الضرر دبركز أم خصم يف الد
   كاإلستجواب كاؼبواجهة من ؽ.إ.ج (88)كظباع الشهود اؼبادة  من ؽ.إ.ج (79)للمعاينة كالتفتيش اؼبادة

 رتب على ـبالفتها أم ضرر لؤلطراؼ ػػػػجوىرية اليت ال يتػػَت الػػػقابلها اإلجراءات غػػكت ( من ؽ.إ.ج100)اؼبادة 

                                                           
1  - Article 171 (C.P.P.F Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 21 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 

septembre 1993) : Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une 

disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la 

partie qu'elle concerne. 
ككذلك: د. ؿبمود  40، ص 1991بدكف طبعة ، سنة  مصر، دار النهضة العربية ، القاىرة، ت )القسم العاـ(،د.عمر السعيد رمضاف، شرح قانوف العقوبا - 2

  .703. نقبل عن: د. ياسر  األمَت فاركؽ ، اؼبرجع السابق، ص 340قبيب حسٍت، اؼبرجع السابق، ص 
يًتتب البطبلف أيضا على ـبالفة األحكاـ اعبوىرية اؼبقررة يف ىذا الباب خبلؼ على ما يلي:"    من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 159تنص اؼبادة  - 3

 ل ...".و إذا ترتب على ـبالفتها إخبلؿ حبقوؽ الدفاع أك حقوؽ أم خصم يف الدع 105ك  100األحكاـ اؼبقررة يف اؼبادتُت 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E50D6A08822EF0277C6B97C49E04E6D7.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E50D6A08822EF0277C6B97C49E04E6D7.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte=19940727
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أكال بأكؿ حسب تاريخ ربريرىا أك كركدىا لقاضي ترقيم كجرد أكراؽ اؼبلف دبعرفة كاتب التحقيق  عدـ: مثل
من  (83)إختيار شاىدين من غَت أقارب اؼبتهم عند تفتيش مسكنو  اؼبادة من ؽ.إ.ج،  (68) التحقيق مادة

 .1عدـ ذكر مهنة الشاىدؽ.إ.ج، 
ط فيثَت األخذ دبذىب البطبلف الذايت مشكلة ربديد القواعد اعبوىرية كالقواعد غَت اعبوىرية، فضاب

التفرقة بُت القواعد اعبوىرية كالقواعد غَت اعبوىرية يكمن يف فكرة اؼبصلحة، كىذا ما أحملت إليو اؼبذكرة 
التفسَتية ؼبشركع قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، كذلك بقوؽبا أنو لتعرؼ األحكاـ اعبوىرية جيب دائما 

   فظة على مصلحة عامة أك مصلحة زبص اؼبتهم الرجوع إىل علة التشريع، فإذا كاف الغرض من اإلجراء احملا
أك غَته من اػبصـو فإنو يكوف جوىريا، كيًتتب على عدـ مراعاة أحكامو البطبلف، أم ا إذا كاف الغرض من 

 .2اإلجراء ؾبرد اإلرشاد كالتوجيو فإنو ال يعترب من اإلجراءات اعبوىرية
أف القواعد الشكلية  1989كقد اعتربت احملكمة العليا يف اعبزائر يف إحدل قراراهتا الصادرة يف نوفمرب 

، كعلى ىذا األساس يكوف اإلجراء جوىريا إذا كاف يهدؼ 3هبا تعد جوىرية عندما سبس حبقوؽ من يتمسك
  4َت العدالة.إىل ضباية حقوؽ الدفاع أك حقوؽ أطراؼ الدعول اعبزائية أك يرمي إىل حسن س

 
 تمييز البطالن عن الجزاءات اإلجرائية المشابهة لو. : الفرع الثاني

 الفقو كالقانوف  لذا أكاله كل من ،معينا ايعترب البطبلف أىم جزاء إجرائي ديكن أف يلحق إجراء
كالقضاء عناية متميزة كخصو بنصوص تنظمو كأحكاـ ربدد كتعُت ؾباؿ تطبيقو كحاالت ترتيبو، غَت أف  ىذا ال 

اح أخرل كالسقوط كعدـ القبوؿ يعٍت كجود جزاءات أخرل تتشابو مع البطبلف يف ناحية كزبتلف عنو من نو 
 ، كذلك على النحو التايل:5نعداـكاإل

 طالن واإلنعدام. التمييز بين الب : البند األول
   إف  أم إجراء أك تصرؼ قانوٍل جيب أف تتوافر فيو ؾبموعة من اؼبقومات أك األركاف، فإذا انتفى            

   اإلجراء ال يقتصر على نفي أحد  ىذا ركن من أركاف ىذا اإلجراء فجزاؤه اإلنعداـ، إذ أف  العيب الذم غبق
 ما يعترب معو منعدما أمػناصره أك أحد مقومات كجوده، مػػأحد عذلك إىل نفي  جاكز ػتقد شركط صحتو، بل 
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ليس لو كجود قانوٍل، كخيتلف عن اإلجراء الباطل الذم يكوف معيبا الختبلؿ شركط صحتو، فهو موجود من  
 . 1الناحية القانونية كلكنو غَت منتج لآلثار القانونية

كلذلك فإف  اإلجراء اؼبنعدـ كاإلجراء الباطل يوصف كل منهما بأنو إجراءا معيبا، إال  أف  اإلنعداـ 
يفًتض عيبا أشد جسامة فبا يفًتضو البطبلف، ألنو يتعلق بنفي أحد أركاف ىذا اإلجراء، أم ا العيب الذم ينتج 

كعناصره كاملة، إال  أف  أحد شركط صحتو عنو البطبلف فإف  اإلجراء الذم غبقو مثل ىذا العيب تكوف أركانو 
ىذا كباإلضافة إىل الفركؽ تفقد اإلجراء أحد أركاف كجوده،  ختبلؿ إىل درجةدكف أف يصل ىذا اإل اختلقد 

 : السابقة بُت اإلنعداـ كالبطبلف فإف  ىناؾ فركقا سبيز بُت اإلنعداـ كالبطبلف بشكل أكثر كضوحا كىي

 .فقط، بينما اإلنعداـ ىو عدـ الوجودالبطبلف ىو عدـ صحة اإلجراء  -

  .يًتتب اإلنعداـ بقوة القانوف بعكس البطبلف الذم حيتاج إىل حكم من القضاء لتقريره -

 .اإلنعداـ ال يقبل التصحيح ألنو ال كجود لو أصبل، بينما اإلجراء الباطل جيوز تصحيحو  -

البطبلف الذم شاب اغبكم فإنو يلـز اغبكم اؼبنعدـ يظل منعدما حىت كلو فات ميعاد الطعن فيو، أم ا  -
 .2الطعن فيو يف مواعيد الطعن اؼبعتادة كإال  أصبح هنائيا

كلذلك يبلحظ أف  الراجح يف الفكر القانوٍل اعبنائي ىو استبعاد اإلنعداـ كاألخذ بنظرية البطبلف 
 : يلي جزاءا ؼبخالفة عناصر التفتيش كيربر ىذا ما

ربقيق خيضع يف هناية األمر إىل تقدير احملكمة، فلها أف تستمد منو الدليل مىت طبيعة التفتيش أنو إجراء  :أوال
كاف صحيحا أك تستبعده مىت كاف باطبل أيا كاف نوع البطبلف، كمعٌت ذلك أنو إذا كاف التفتيش غَت قانوٍل 

ا أنصار نظرية سواء لتخلف أحد شركطو فإنو جيب التقرير القضائي بو دائما، كبذلك تصبح النتيجة اليت يرتبه
اإلنعداـ ؿبل شك، كمن مت ال مربر للتمسك يف ىذا اجملاؿ بنظرية اإلنعداـ لًتتيب نتائج ديكن أف ترتبها نظرية 

 البطبلف.
نعداـ تربر يف ؾباؿ األحكاـ اعبنائية، بل تعد أىم تطبيقاهتا يف ىذا اجملاؿ، كعلى ذلك إذا إف  نظرية اإل: ثانيا

انة على اعًتاؼ ناتج عن تفتيش باطل، فمثل ىذا اغبكم يعترب منعدما، فإذا مل استند اغبكم الصادر باإلد
يتمسك اؼبتهم هبذا البطبلف كمل تستظهره احملكمة من تلقاء نفسها، فإف  ىذا اغبكم كإف حاز قوة الشيء 
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فقداف  إذ ال يصح أف تكوف اعبردية أساسا لو كيكفي النعدامو ،اؼبقضي فيو فبل يكوف لو كجود يف اغبقيقة
 . 1أساسو

 التمييز بين البطالن والسقوط.: البند الثاني
السقوط ىو جزاء يًتتب على عدـ فبارسة اغبق يف مباشرة عمل إجرائي معُت خبلؿ اؼبهلة اليت 

 .2كتتحدد ىذه اؼبهلة إم ا دبيعاد معُت أك بواقعة معينة ،حددىا القانوف
شركط صحتو خبلفا للسقوط الذم يفًتض إجراءا أم ا البطبلف فهو عيب يف اإلجراء كبالتحديد يف 

صحيحا كلكنو مل يتخذ خبلؿ الوقت الذم يتعُت قانونا ازباذه، كإمنا بعد فوات اؼبيعاد،كما أف  البطبلف يرد 
على اإلجراء يف ذاتو يف حُت ال يرد السقوط عليو ألنو يفًتض إجراء صحيحا كإمنا يرد على اغبق يف مباشرتو، 

اإلجراء الباطل جيوز ذبديده طاؼبا أف  اغبق يف مباشرتو مازاؿ باقيا، خبلفا للسقوط الذم  كيرتبط بذلك أف  
 .3يفًتض سقوط اغبق يف مباشرة اإلجراء األمر الذم ال يتصور معو ذبديده

لنظرية السقوط ؾباال للتطبيق أثناء التحقيق عندما ينص اؼبشرع على فًتة يكوف للمتهم أك غَته من ك 
فإذا مل يتم  ،ا تقدَل بعض الطلبات، كمثاؿ ذلك مواعيد إستئناؼ قرارات قاضي التحقيقاػبصـو خبلؽب

اإلستئناؼ خبلؿ اؼبدة اؼبنصوص عليها يف القانوف يرد  اإلستئناؼ لسقوط اغبق يف مباشرتو، فانقضاء الفًتة 
 احملددة يسلب الفرد حقو أك سلطتو يف تنفيذ العمل اؼبطلوب.

لتصحيح يف أحواؿ معينة كلو كاف متعلقا بالنظاـ العاـ فيما إذا اكتسب اغبكم كما أف  البطبلف يقبل ا
     قوة الشيء اؼبقضي فيو، أم ا السقوط فبل جيوز تصحيحو يف كافة األحواؿ، كالبطبلف يتقرر أساسا حبكم 

 .4أك بأمر بينما السقوط بقوة القانوف
ف  السقوط ينصب إىل اغبق حيث موضوع اعبزاء اإلجرائي فإ فمن ،كهبذا يتميز السقوط عن البطبلف

يف مباشرة اإلجراء، يف حُت أف  البطبلف ينصب على اإلجراء ذاتو كيؤثر على فعاليتو يف إنتاج اآلثار القانونية 
ف  السقوط ال يكوف إال  حيث تكوف اؼبخالفة ن حيث القاعدة ؿبل اؼبخالفة فإاؼبعدة أصبل إلحداثها، كم

 .الفة اإلجراء ألية قاعدة جوىريةلقة بقاعدة تقرر ميعاد مباشرة اإلجراء، يف حُت أف  البطبلف يكوف عند ـباؼبتع
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كيتحقق البطبلف كالسقوط معا إذا بوشر العمل اإلجرائي على الرغم من سقوط اغبق أك السلطة يف 
لصاحبو من حق أك سلطة يف  مباشرتو، كيتحقق السقوط كحده إذا مل يباشر العمل اإلجرائي بعد أف سقط ما

  1.مباشرتو
 

 التمييز بين البطالن وعدم القبول. : البند الثالث
عدـ القبوؿ ال يعٍت أف  العمل اإلجرائي نفسو معيب بل قد يكوف صحيحا، إمنا ىو جزاء إجرائي يرد 
على الدعول اعبنائية أك غَتىا من طلبات اػبصـو إذا مل تستوؼ أحد شركط ربريكها كاستعماؽبا يف بداية كل 

ول أك الطلب أك صدكر اإلذف مرحلة من مراحل اػبصومة، كمثاؿ ذلك رفع الدعول اعبنائية دكف تقدَل الشك
 يف اغباالت اليت يتطلبها القانوف. 

كقد يتعلق عدـ القبوؿ بصفة اؼبتهم، فبلبد أف تتوافر صفة معينة فيو كصفة الزكج يف جردية الزنا كىي 
من الشركط الشكلية الواجب اتباعها قانونا، كقد يكوف بسبب زبلف أحد الشركط اؼبوضوعية كعدـ جواز 

ف احملكمة تقضي بعدـ قبوؿ الدعول إذا افتقدت إىل توافر نتيجة لسقوطها بالتقادـ، لذلك فإ لربريك الدعو 
 شرط من الشركط الشكلية أك اؼبوضوعية اليت يستلزمها القانوف. 

توافر شرط من شركط صحة  كيبدك الشبو بُت البطبلف كعدـ القبوؿ يف سبب كل منهما كىو عدـ
فإنو يكمن يف أف  البطبلف أكسع نطاقا من عدـ القبوؿ، ألف  البطبلف قد  العمل اإلجرائي، أم ا اإلختبلؼ

ة التحرم أك يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي يصيب كل عمل إجرائي معيب كيف صبيع مراحلو سواء كاف يف مرحل
 أك يف مرحلة احملاكمة.

الدعول، بينما عدـ القبوؿ جزاء يقتصر على الدعاكل كالطلبات كينحصر يف رفض الطلب ك  
باإلضافة إىل أف  البطبلف يأيت أكال مث يليو عدـ القبوؿ، فعدـ القبوؿ يفًتض توافر عيب البطبلف يف اإلجراء 
كلكن يظل ىذا العيب كامنا كال يكتشف إال  عند مباشرة الدعول أك الطلب، لذا فإف  البطبلف جزاء يكوف مع 

 .2ينبٍت على العيب السابق الذم أصاب اإلجراءبداية العيب اإلجرائي بينما عدـ القبوؿ جزاء الحق 
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كجيوز ذبديد اإلجراء الذم قضي بعدـ قبولو إذا توافر الشرط اإلجرائي الذم كاف منتفيا ككاف اغبق يف 
ازباذه ما يزاؿ قائما، فإذا قضي بعدـ قبوؿ الدعول لعدـ تقدَل شكول مث قدمت الشكول يف خبلؿ اؼبهلة 

 .1الدعول بعد ذلك مقبولةاليت يقررىا القانوف كانت 
 

 أنواع البطالن.  : الفرع الثالث
يفًتض البطبلف يف كل أحوالو إجراءا جوىريا خولفت أحكاـ القانوف اؼبتعلقة بو، فإف مل يكن اإلجراء 
جوىريا فبل بطبلف كلو خولفت األحكاـ اليت كضعت لتنظيمو، على أف  الفقو درج على تقسيم البطبلف إىل 

، على أف  3كىناؾ تقسيم البطبلف إىل عاـ كخاص ، 2فهناؾ تقسيم البطبلف إىل شكلي كموضوعأنواع عدة 
أىم تقسيمات البطبلف ىو البطبلف اؼبطلق كالبطبلف النسيب ؼبا يًتتب على ىذا التقسيم من أمهية كبَتة من 

طبلف اؼبتعلق بالنظاـ حيث اآلثار العلمية اؼبًتتبة عليو، كقد جرل العمل على إطبلؽ كصف اؼبطلق على الب
، كيرل بعض الفقهاء أف  ما جيرم عليو العمل يف 4 العاـ ككصف النسيب على البطبلف اؼبتعلق دبصلحة اػبصـو

ىذا الشأف ال ضرر منو، ألف  معيار النظاـ العاـ ىو السائد يف سبييز البطبلف اؼبطلق عن النسيب، كما أف  
  .5بالنظاـ العاـ يف خصائصو الرئيسية البطبلف اؼبطلق يلتقي مع البطبلف اؼبتعلق

 
 البطالن المطلق. : البند األول

اعبوىرية يعرؼ الفقو البطبلف اؼبطلق بأنو البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة القواعد اػباصة باإلجراءات 
،كما اختلف الفقهاء يف بياف الضابط الذم يتحدد على أساسو مدل تعلق القاعدة اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ

إىل أف  ىذا الضابط يتمثل يف نوع اؼبصلحة اليت ربميها القاعدة اإلجرائية فإذا   6بالنظاـ العاـ، فذىب رأم
  كانت مصلحة عامة كاف البطبلف اؼبًتتب على ـبالفتها متعلقا بالنظاـ العاـ، كإف كانت خاصة باػبصـو 
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ضابط الصحيح ىو أمهية اؼبصلحة احملمية إىل أف  ال 1كاف البطبلف غَت متعلق بالنظاـ العاـ، كذىب رأم ثاف
بغض النظر عما إذا كانت عامة أك خاصة خبصـو الدعول كقاضي اؼبوضوع ىو الذم يقدر أمهية اؼبصلحة يف  

إىل أف  الضابط اؼبعوؿ عليو ىو مدل قابلية اغبق الذم ربميو  2كل حالة على حدل، كذىب رأم ثالث
 .3ف اغبق ال يقبل التصرؼ فيو فإف  البطبلف يكوف متعلقا بالنظاـ العاـالقاعدة اإلجرائية للتصرؼ فيو، فإذا كا

غَت أف  قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم مل يشر يف نصوصو ال إىل البطبلف اؼبطلق كال إىل البطبلف 
بالنظاـ العاـ  اؼبتعلق بالنظاـ العاـ، يف حُت أف  قضاء احملكمة العليا يستعمل يف قراراتو مصطلح البطبلف اؼبتعلق

 . 4بدال من البطبلف اؼبطلق
 

 البطالن النسبي. : البند الثاني
إذا كاف البطبلف اؼبتعلق بالنظاـ العاـ يرمي إىل ضباية اؼبصلحة العامة للمجتمع، فإف  البطبلف اؼبتعلق 
دبصلحة األطراؼ قد كضع غبماية مصلحة أطراؼ الدعول كاحملافظة عليها كتقرير ضمانات ؽبا، كعليو فهو كل 

 .بطبلف ليس متعلقا بالنظاـ العاـ 
يعتمد عليو لتقرير البطبلف اؼبتعلق دبصلحة األطراؼ ىو معيار فيبقى اؼبعيار أك الضابط الذم 

اؼبصلحة، فاؼبصلحة احملمية ىي اليت ربدد حاالت البطبلف اؼبتعلقة دبصلحة األطراؼ كأف  القضاء ىو الذم 
يقدر أف  اإلجراء اعبوىرم اؼبخالف ديس باؼبصلحة اػباصة ألطراؼ الدعول اعبزائية، كيًتتب على الضرر 

  .5هبا البطبلف اؼبتعلق دبصلحة األطراؼ أك البطبلف النسيبالبلحق 
كزبتلف اآلثار اؼبًتتبة على البطبلف النسيب عن تلك اليت تًتتب على البطبلف اؼبطلق، ففي حالة كوف 
البطبلف نسبيا ال جيوز لغَت ذم الشأف التمسك بو، بينما يف البطبلف اؼبطلق لكل ذم مصلحة أف يتمسك بو، 

تمسك بالبطبلف حيق لصاحب الشأف التنازؿ عنو صراحة إذا كاف البطبلف نسبيا بينما ال جيوز لو كمن حيث ال
 ذلك إذا كاف البطبلف مطلقا.

                                                           
اؼبرجع  د.ياسر األمَت فاركؽ،نقبل عن:  .35،ص1990بدكف طبعة ، سنة  مصر، ار، شرح قانوف العقوبات ، دار النهضة العربية القاىرة،ستد.فوزية عبد ال - 1

 .707ص ،السابق 
 .707ص ، نقبل عن: نفس اؼبرجع .47ص ،اؼبرجع السابق د.عوض ؿبمد عوض، - 2
 .707ص ،اؼبرجع السابق  د.ياسر األمَت فاركؽ،نقبل عن:  - 3
 .299، صاؼبرجع السابق د.عبد اغبفيظ نقادم، :عن نقبل 29815ربت طعن رقم  1982ديسمرب  07أنظر قرار صادر يـو  - 4
 .61السابق ،صاؼبرجع  د.أضبد الشافعي، - 5
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كيف حالة البطبلف النسيب ال جيوز للمحكمة أف تقضي بو من تلقاء نفسها، بل البد من أف يتمسك 
صلحتو، بينما يف البطبلف اؼبطلق جيوز ؽبا بو أحد اػبصـو كأف يكوف ىذا اػبصم ىو فبن قررت القاعدة ؼب

علق ذلك البطبلف بالنظاـ العاـ، كما أنو ال جيوز من تلقاء نفسها كلو بغَت طلب مع تالقضاء بالبطبلف 
التمسك بالبطبلف النسيب أماـ احملكمة العليا ألكؿ مرة بل جيب أف يتمسك بو أماـ ؿبكمة اؼبوضوع، أم ا 

 . 1جوز التمسك بو يف صبيع مراحل الدعول كلو أماـ احملكمة العليا ألكؿ مرةبالنسبة للبطبلف اؼبطلق في
إال  أف  أىم ما دييز البطبلف النسيب عن البطبلف اؼبطلق ىو أف األكؿ قابل للتصحيح كتصحيح البطبلف 

  : 2النسيب يكوف بطريقتُت
ىو القبوؿ الصريح أك الضمٍت لئلجراء الباطل من قبل من تقرر البطبلف ؼبصلحتو، فمثبل يسقط اغبق  : األولى

يف الدفع ببطبلف اإلجراءات اػباصة جبمع االستدالالت أك ربقيق االبتدائي إذا مت اإلجراء بوجود اؼبتهم بدكف 
 .منو اعًتاض
ن طريق التصرؼ أك القياـ بإجراء الحق من شأنو أف ىو ربقيق الغرض من اإلجراء الباطل كىو يتم ع: الثانية

يعدـ أثر البطبلف يف اإلجراء، مثبل بطبلف التكليف باغبضور لو أف يطلب تصحيح التكليف أك استيفاء أم 
 نقص فيو كإعطائو ميعادا لتحضَت دفاعو قبل البدء يف ظباع الدعول كعلى احملكمة إجابتو على طلبو.

 
 طالن إجراءات جمع الدليل اإللكتروني.طبيعة ب: المطلب الثاني

إف  البطبلف كجزاء إجرائي يلحق اإلجراءات اليت تتم خبلؿ مراحل الدعول اعبزائية فيعيبها ألهنا مل 
تتم حسب النموذج القانوٍل لئلجراء أك أهنا خالفت قاعدة جوىرية، فبا جيعل اإلجراء ال يؤدم كظيفتو كال 

تطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب لطبيعة بطبلف اإلجراءات العامة عبمع الدليل ، كسأ3يرتب األثر اؼببتغى منو
لطبيعة بطبلف اإلجراءات اػباصة عبمع الدليل  الثاٍل فسيخصص ، أم ا الفرعيف الفرع األكؿ كذلك كٍلاإللكًت 

 اإللكًتكٍل. 
 
 

 

                                                           
1
 .299د. عبد اغبفيظ نقادم، اؼبرجع السابق، ص  - 
 .299نقبل عن : د. عبد اغبفيظ نقادم، اؼبرجع السابق، ص  .72اؼبرجع السابق ،ص البطبلف يف اؼبواد اعبزائية، أ.نبيل صقر، - 2
 .65أضبد الشافعي ،اؼبرجع السابق ،صأ.  - 3
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 طبيعة بطالن اإلجراءات العامة لجمع الدليل اإللكتروني. : الفرع األول
منو قد ظبح لغرفة  1(170)بلحظ أف  قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي يف اؼبادة اؼبقارنة يمن باب 

اإلهتاـ بإبطاؿ كل إجراء أك كثيقة دكف سبييز بُت أعماؿ الضبطية القضائية كأعماؿ التحقيق، كما أف  قانوف 
حواؿ اؼبشار إليها يف اؼبادة السابقة منو على أنو:" يف غَت األ (333)اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم ينص يف اؼبادة 

أك ستدالالت ببطبلف اإلجراءات اػباصة جبمع اإل)البطبلف اؼبتعلق بالنظاـ العاـ( يسقط اغبق يف الدفع 
بتدائي أك التحقيق باعبلسة يف اعبنح كاعبنايات إذا كاف للمتهم ؿباـ كحصل اإلجراء حبضوره بدكف التحقيق اإل

 منو. اعًتاض
يف  اؼبخالفات فيعترب اإلجراء صحيحا إذا مل يعًتض عليو اؼبتهم كلو مل حيضر معو ؿباـ أم ا يف مواد

 اعبلسة ككذلك يسقط حق الدفع بالبطبلف بالنسبة للنيابة العامة إذا مل يتمسك بو يف حينو".
ت اؼبعٍت باألمر يف ظل أحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية أف يربز العيوب اليت شاب كبذلك يبقى أماـ

هتاـ أك أماـ جهة اغبكم هبدؼ كشف بطبلهنا ؼبخالفتها للقانوف ؿ الضبطية القضائية أماـ غرفة اإلأعما
كالتشكيك يف مصداقيتها كطلب استبعادىا، دكف أف تستطيع ىذه اعبهات أف تصرح ببطبلهنا النعداـ السند 

نص القانوف صراحة على بطبلف إجراء القانوٍل، كإمنا تربز العيب الذم يشوهبا كتقرر استبعادىا، ماعدا إذا 
ؿبدد إذا خالف القانوف كحالة بطبلف اإلذف بالتفتيش ككحالة بطبلف إجراءات التفتيش إذا كانت ىناؾ ـبالفة 

( من 48)بصريح نص اؼبادة  بوقت التفتيش ( اؼبتعلقة47)ك ( اؼبتعلقة بكيفية التفتيش45)ألحكاـ اؼبادتُت 
اػباصة بأحكاـ  (12مكرر  65)كما نصت عليو أحكاـ الفقرة الثانية من اؼبادة  ،قانوف اإلجراءات اعبزائية

التسرب من أنو: "يسمح لضابط أك عوف الشرطة القضائية أف يستعمل ؽبذا الغرض ىوية مستعارة أك أف 
تشكل  أدناه، كال جيوز ربت طائلة البطبلف أف (14مكرر  65)يرتكب عند الضركرة األفعاؿ اؼبذكورة يف اؼبادة 

"، ككجوب تسبيب اإلذف بالتسرب حسب نص اؼبادة  مكرر  65)ىذه األفعاؿ ربريضا على ارتكاب اعبـر
 . 2كىذه ىي اغباالت الوحيدة اليت نص فيها اؼبشرع على بطبلف أعماؿ الضبطية القضائية (15

كتعدد  أم ا مرحلة التحقيق القضائي فهي مرحلة أساسية يف الدعول اعبزائية، فهي سبتاز بتنوع
اإلجراءات اليت تتم خبلؽبا، كقد أحاط اؼبشرع الكثَت من ىذه اإلجراءات بضمانات كشكليات معينة قد مت 

 التطرؽ إليها بالتفصيل يف الباب األكؿ .
                                                           

1  - Article 170 (C.P.P.F Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 JORF 10 mars 2004 en vigueur 

le 1er octobre 2004) :En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie 

aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la 

République, par les parties ou par le témoin assisté. 
2
 .952أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق، ص  -  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50D6A08822EF0277C6B97C49E04E6D7.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494369&dateTexte=20040311
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50D6A08822EF0277C6B97C49E04E6D7.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494369&dateTexte=20040311


317 
 

كعلى ىذا األساس فالتحقيق القضائي ىو عبارة عن إجراءات طويلة كمتشعبة، كمن ىذا اؼبنطلق يقـو 
همتو من أجل البحث كالوصوؿ إىل اغبقيقة بعدة إجراءات قانونية كاستجواب قاضي التحقيق عند مباشرتو ؼب

األشخاص الذين ديكنهم تقدَل معلومات ذات فائدة للتحقيق، مثل اؼبتهمُت كالضحايا كاألطراؼ اؼبدنية يف 
قياـ حالة تأسيسهم كذلك كالشهود أك تفتيش اؼبنازؿ كحجز األشياء كإصدار أكامر القضاء كتعيُت خرباء لل

 .1بإقباز خربات كإعطاء إنابات قضائية
 كسيتم التطرؽ إىل بطبلف اإلجراءات على النحو التايل:

 بطالن التفتيش في البيئة اإللكترونية.: أوال
لقد نظم اؼبشرع اعبزائرم قواعد كإجراءات التفتيش كاغبجز كاعبزاءات اؼبًتتبة عن ـبالفتها يف اؼبواد 

 2(48)من قانوف اإلجراءات اعبزائية كقد نصت اؼبادة  (85إىل  79)كمن اؼبواد  (64)كاؼبادة  (49إىل  44)
القانوف يًتتب عنها البطبلف،  من ىذا (47ك 45)على أف  عدـ مراعاة اإلجراءات اليت استوجبتها اؼبادتاف 

يقع باطبل، (47ك 45، 44) كبالتايل فإف  أم تفتيش يقـو بو ضابط الشرطة القضائية باؼبخالفة ألحكاـ اؼبواد
كاإلذف من السلطة القضائية اؼبختصة يًتتب عليها  فة القيود اؼبتعلقة باغبضور ككقت التفتيشأم أف  ـبال

البطبلف ، كإف كاف قيد إحًتاـ الوقت كالقيد اؼبتعلق باغبضور ال يطبق يف حالة التحرم حوؿ اعبرائم اؼبنصوص 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية كمن بينها اعبرائم اإللكًتكنية. (47)عليها يف اؼبادة 

كذبدر اإلشارة إىل أف  ىذا البطبلف ىو بطبلف نسيب متعلق دبصلحة األطراؼ تطبق عليو صبيع القواعد 
كيًتتب على   ،اليت تطبق على البطبلف النسيب كىو يف نفس الوقت بطبلف قانوٍل إذ نص عليو اؼبشرع صراحة

 (47)ك  (45) يف اؼبادتُت ة أك عدـ مراعاة قواعد كإجراءات التفتيش كاغبجز اؼبنصوص عليهاكوف ـبالف
أك التنازؿ عنو  التمسك ببطبلف التفتيش أك اغبجز أم أنو ال جيوز ،البطبلف النسيب اؼبتعلق دبصلحة األطراؼ

النظاـ العاـ كأف  اؼبصلحة اليت إال  ؼبن قررت األحكاـ ؼبصلحتو، فهو بالتايل ليس بطبلنا مطلقا لعدـ تعلقو ب
 .3حيميها ىي مصلحة شخصية

 

                                                           
 . كيف نفس اؼبعٌت:67أ. أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص -  1

Gaston stefani, Georges levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale,16
éme

 édition, Dalloz, France ,1996, 

p20. 
كيًتتب على ـبالفتها  47ك  45من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" جيب مراعاة اإلجراءات اليت استوجبتها اؼبادتاف  48تنص اؼبادة  - 2

 البطبلف ".
3
عن : أضبد الشافعي ، اؼبرجع نقبل .598، ص 9988د. فتحي كايل، نظرية البطبلف يف قانوف اؼبرافعات، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، مصر، سنة  - 

 .991السابق، ص
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الغرفة اعبنائية  1987جانفي  27كىو نفس اؼبوقف الذم أخذت بو احملكمة العليا يف قرارىا بتاريخ 
جيب  ، حيث قضت بأف  الدفع ببطبلف التفتيش ىو من اؼبسائل اؼبوضوعية اليت22147األكىل طعن رقم 

عرضها على قضاة اؼبوضوع كإال  سقط اغبق يف إثارهتا ألكؿ مرة أماـ احملكمة العليا، كال جيوز الدفع ببطبلف 
النيابة العامة التمسك التفتيش إال  من شخص اؼبتهم الذم قررت القاعدة اؼبخالفة ؼبصلحتو، فليس لغَته كال 

 .1هبذا اغبق
اؼبوضوع كال جيوز لقضاة اغبكم القضاء بو من تلقاء  كبناءا على ذلك جيب التمسك بو أماـ قضاة 

أنفسهم، كما جيوز ؼبن قررت القاعدة اؼبخالفة ؼبصلحتو التنازؿ عنو صراحة أك ضمنا فبا يؤدم إىل تصحيح 
التفتيش اؼبشوب هبذا العيب، كما أف  عدـ الدفع بو يصحح ما كقع من إجراءات باطلة كأف  اغبكم ببطبلف 

و بطبلف األدلة اؼبستقاة منو، كال يلحق ىذا البطبلف اإلجراءات الصحيحة اليت سبت قبل التفتيش يًتتب عن
 .2التفتيش الباطل

أم ا القانوف اؼبصرم فقد اعترب أف  البطبلف الذم يلحق ـبالفة األحكاـ اليت تنظم التفتيش كاغبجز 
من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم على سقوط اغبق يف الدفع  (333)ىو بطبلف نسيب فقد نصت اؼبادة 

ببطبلف اإلجراءات اػباصة بالتحقيق اإلبتدائي، كمنها بطبيعة اغباؿ التفتيش كاغبجز إذا كاف للمتهم ؿباـ 
 .3كحصل اإلجراء حبضوره دكف إعًتاض منو

 

                                                           
 .104ص ،اؼبرجع السابق ،أضبد الشافعيأ. - 1

2
.  292، ص 9999عبد اغبميد الشواريب، ضمانات اؼبتهم يف مرحلة التحقيق اعبنائي، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة  د. - 

 .915. نقبل عن: أ. أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص 596ككذلك: د. مأموف ؿبمد سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 
قانوف  ف  أ "رؤكؼ عبيدر "بعض الفقهاء كمنهم الدكتو تو، فذىب كانت النصوص اؼبتعلقة بالبطبلف قد أثارت خبلفا يف الفقو اؼبصرم حوؿ طبيع فإىذا ك  - 3

ـبالفة ىذه القواعد ترتب البطبلف النسيب  ف  من اػبصـو يف الدعول كأ أك غَتهاؼبتهم  دبصلحتوجراءات اعبنائية قد اعترب القواعد اعبوىرية يف التفتيش فبا يتعلق اإل
 األحواؿ.يف صبيع 

الة كاحدة ىي عدـ حضور شاىدين يف التفتيش الذم جيريو يف ح ال  إ بالنظاـ العاـيتعلق نوع بطبلف التفتيش ىو بطبلف مطلق  ف  أآخر يرل  رأميف حُت ىناؾ 
ىل ربديد حاالت إ عبأكاعنو ك  العدكؿىل إالنقد اؼبوجو ؽبم عبأ أصحاب ىذا الرأم  إزاءك  ،تهم حاضرا أك من ينيبو عنوذا مل يكن اؼبإضابط الشرطة القضائية 

 : ةكذلك يف اغباالت التالي ،علق بالنظاـ العاـتبطبلف التفتيش الذم ي
 .ىذا القيد حيًـتكما لو اشًتط فيها القانوف تقدَل شكول كمل  ،ذا صدر التفتيش يف دعول جنائية مل ربرؾ ربريكا صحيحاإ -
 .إذا صدر التفتيش ـبالفا لقواعد اإلختصاص -
 .عدـ حضور اؼبتهم أك من ينيبو عنو مىت أمكن ذلك  -

كالشكلية فيًتتب على بطبلف القواعد اؼبوضوعية بطبلف مطلق كعلى القواعد الشكلية بطبلف نسيب، كإف كاف ىناؾ رأم آخر يفرؽ بُت القواعد اؼبوضوعية 
شرعية قانونية، أم ا بالنسبة  عدـ شرعية اإلجراء ككجودىا ينفي على اإلجراء فالقواعد اؼبوضوعية تعترب من مقومات كجود اغبق يف مباشرتو كعدـ كجودىا يعٍت

جراء صحيحا إذا أقره الصادر لصاغبو اغبق يف ضباية نفسو أك مسكنو أك تنازؿ عن التمسك بالبطبلف صراحة أك ضمنا أماـ ؿبكمة للقواعد الشكلية فيكوف اإل
 .309أكؿ درجة .أنظر يف ذلك: د.عبد اغبفيظ نقادم، اؼبرجع السابق، ص
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ـبالفة إجراءات التفتيش كاغبجز بطبلنا أم ا بالنسبة للقانوف الفرنسي فقد اعترب البطبلف اؼبًتتب عن 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي على  2(59/2)، فقد نصت اؼبادة 1نسبيا متعلقا دبصلحة األطراؼ

ربت طائلة البطبلف، كيتعلق األمر  (59)كيف اؼبادة  (57)، (56)مراعاة اإلجراءات اؼبشار إليها يف اؼبواد 
،كما ترل ؿبكمة النقض  (59/02)بالبطبلف النسيب كىو يف نفس الوقت بطبلف قانوٍل بصريح نص اؼبادة 

الفرنسية أنو يصعب ربديد حاالت بطبلف التفتيش اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ كتلك اؼبتعلقة دبصلحة األطراؼ 
إعتربت يف حكمُت ؽبا صادرين عن الغرفة اعبنائية بتاريخ  مسبقا، كإف كانت ؿبكمة النقض الفرنسية

أف  اغبجز الذم يتم إثر تفتيش باطل ال يتضمن مساسا حبقوؽ الدفاع  14/12/1961و 14/04/1961
 .3طاؼبا أف  األشياء احملجوزة قد نوقشت حبرية أماـ احملكمة

النقض الفرنسية، إذ  كمةأم ا ؿبكمة النقض اؼبصرية فقد أخذت دبوقف خيالف ما ذىبت إليو ؿب
، ىذا كإف كانت  27/12/1934رفضت الدليل اؼبستمد من تفتيش باطل كذلك يف حكمُت ؽبا مؤرخُت يف 

 .4الدليل يف حالة اغبكم بالرباءة قد أجازت لقضاة اؼبوضوع األخذ هبذا
عن سابقتها يف طبيعة التفتيش يف نظم اغباسب اآليل أف  ىذه الطبيعة ال زبتلف يقوؿ الفقو بشأف  ك

على مدار ىذا البحث، باإلضافة إىل التداخل بُت  قليدية نظرا ألكجو التماثل اليت مت مبلحظتهاالبيئة الت
 يت تتواجد فيها اغباسبات اآللية، ككذا ربديد اإلذف .أحكامها كخاصة بالنسبة لتفتيش اؼبساكن أك العقار ال

 بطالن الشهادة. : ثانيا
الضمانات اليت تضفي الثقة على الشهادة، ك لكي تكوف دليبل يعتد بو  أداء اليمُت ىو من أىم

كذبعل الشاىد خيضع لضمَته يف قوؿ اغبق، ك يتجنب الكذب أك ربريف الشهادة، فالشاىد الذم يديل 
، فأداء اليمُت ىو إجراء من النظاـ العاـ ك بدكنو يبطل كل بشهادتو دكف أداء اليمُت تعترب ىذه الشهادة باطلة

 .5ثر يًتتب عن الشهادةأ
  

                                                           
1
  - Bernard Bouloc, Gaston Stefani et George Levasseur, OP.cit, P 320. 102عن: أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص نقبل  

2
  - Article 59/02 (C.P.P.F Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 20 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 

septembre 1993) :…Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à 

peine de nullité. 
3
 - Crim 14 Avril 1961, Bull 299 : 14 dec 1961. Bull. 528. 

 .104ص  السابق ، اؼبرجع أضبد الشافعي،أ. : نقبل عن
4
 .915، ص نفس اؼبرجع - 
5
 .219بلعليات ابراىيم، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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  : كما ديكن الدفع ببطبلف الشهادة يف اغباالت التالية

  .ظباع القصر كأدائهم اليمُت القانونية -

 .ظباع أحد أقارب اؼبتهم كأصهاره -

 .عدـ أداء الشاىد لليمُت القانونية كعدـ إمضائو حملضر الشهادة -

 1.أداء الشهادة ربت تأثَت اإلكراه اؼبادم كاؼبعنوم -
كمن اغباالت اليت ال جيوز فيها ظباع الشخص كشاىد، حالة كجود شخص تقـو ضده دالئل قوية          

يشارؾ يف الوقائع اؼببلحق هبا األشخاص اؼبتهمُت يف نفس كمتماسكة على قياـ إهتاـ يف حقو، كأف يتبُت أنو 
اءات اعبزائية اعبزائرم، ككذلك إذا  من قانوف اإلجر  89القضية، كىو ما نصت عليو الفقرة األخَتة من اؼبادة 

كاف الشخص اؼبراد السماع لشهادتو قد كجهت ضده شكول مصحوبة بإدعاء، كقد رفض ظباعو كشاىد 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، ك اغبالة األخَتة إذا   73عند تبليغ الشكول إليو طبقا ألحكاـ اؼبادة 

 .2من نفس القانوف 243ذ ظباعو كشاىد طبقا لنص اؼبادة كاف ادعى الشخص مدنيا، فبل جيوز عندئ
كمن األسباب اليت تؤدم إىل النقض كالبطبلف عدـ ذكر مضموف شهادة الشاىد باغبكم القاضي 

 .3باإلدانة، ألنو ال يفسح اجملاؿ حملكمة النقض مراقبة تطبيق القانوف تطبيقا صحيحا
النقطة اؼبتعلقة بأداء الشهادة ربت تأثَت اإلكراه اؼبادم فيما خيص استنادا إىل رأم غالبية الفقهاء، ك ك 

أنو كفقا للقواعد العامة يف الشهادة ال يستلـز الشاىد إال  بذكر ما  كاؼبعنوم، فتم يف الباب األكؿ استخبلص
 وز إجباره على القياـ بسلوؾ معُت.يعلمو، كال جي

ما يعرفو عن اعبردية كليس القياـ بعمل معُت، يبلحظ أف  كثَت من التشريعات تلـز الشاىد بتقدَل كؽبذا 
أم أف الشاىد يلتـز فقط باإلجابة عن األسئلة اليت توجهها لو احملكمة كليس ؽبا أف تلزمو بالقياـ بعمل معُت، 
معٌت ذلك ليس للشاىد أف يقـو بطبع ملفات البيانات أك اإلفصاح عن كلمات اؼبركر أك الشفرات اػباصة 

ألف ذلك خيرج عن نطاؽ الوقائع ؿبل الشهادة، فليس من التزامات الشهادة دبفهومها  بالربامج اؼبختلفة
 التقليدم أف يتعاكف الشاىد مع سلطات التحقيق تعاكنا فعاال.

 
 

                                                           
 .206ص ،اؼبرجع السابق، إبراىيمأ.بلعليات  - 1

2
 .995ؿبمد حزيط، اؼبرجع السابق، ص  د. - 

3
 .216بلعليات إبراىيم، اؼبرجع السابق، ص  .أ - 
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إال  أن و يف الواقع، تبقى القواعد العامة التقليدية للشهادة عاجزة عن فرض مثل ىذا اإللتزاـ على 
يؤكد أمهية كجود قواعد خاصة يف ؾباؿ اعبردية اإللكًتكنية تتعلق بضركرة فرض الشاىد اؼبعلومايت، كىذا ما 

كاجب التعاكف مع اعبهات القضائية أثناء التحقيق كاحملاكمة على الشاىد اؼبعلومايت، كذلك بإجياد آليات 
صورة تعاكف فعالة ما بُت الشهود كسلطات التحقيق على كجو اػبصوص فيما يتعلق بإتاحة اؼبعلومات يف 

ديكن استخدامها كدليل إثبات أماـ القضاء، كيف ىذا الصدد يرل الدكتور "ىبليل عبد البله أضبد" أن و نتيجة 
لقصور أحكاـ الشهادة يف اغبصوؿ على الدليل اإللكًتكٍل كاف البد من البحث عن كسيلة قانونية جديدة 

لتزاـ باإلعبلـ يف اعبردية الوسيلة ىي:"اإل دة أف تؤديو كىذهلتزاـ بأداء الشهاربقق ما مل تستطع فكرة اإل
 اؼبعلوماتية".

 ثالثا : بطالن الخبرة التقنية.
كما بعدىا من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم  (144)تعد صبيع اإلجراءات اليت نصت عليها اؼبادة 

حيث أهنا تضمن  ،كما بعد ىا من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي إجراءات جوىرية (157)كتقابلها اؼبادة 
 قيمة اػبَتة كأف  القواعد اليت نصت عليها ىذه اؼبواد اػباصة بتعيُت اػبرباء تعترب من النظاـ العاـ. 

،  1البطبلف كقد اعترب القضاء أف  تعيُت خبَت غَت مسجل يف قائمة اػبرباء بأمر غَت مسبب يًتتب عنو
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبتعلقة باستجواب اؼبتهم  2(3فقرة  151)كما أف  عدـ مراعاة أحكاـ اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  (105)يًتتب عنو بطبلف من نوع البطبلف الذم يلحق ـبالفة أحكاـ اؼبادة 
ستجواب، كيتعرض القرار الذم أشار كاستند ؽبذا اإلإجراءات التحقيق البلحقة حيث ديتد ىذا البطبلف إىل 

إىل خربة مشوبة بالبطبلف إىل البطبلف كجيب نقضو سواء تعلق األمر بقرار إحالة أماـ جهة قضائية للحكم 
صادر عن غرفة اإلهتاـ أك قرار إدانة، غَت أنو جيب إثارة الوجو اؼبتعلق ببطبلف اػبربة كالتمسك بو يف الوقت 

ك أف  طابع النظاـ العاـ للبطبلف الذم يلحق اػبربة اؼبرتبطة بإدارة العدالة ليس بالدرجة اليت ذل ،اؼبناسب
تسمح بإمكانية إثارة ىذا البطبلف ألكؿ مرة أماـ احملكمة العليا حىت كلو كاف العيب الذم يلحق اػبربة ىو 

 .3إغفاؿ أداء اػببَت لليمُت

                                                           
1
 - Crim 20 déc 1983, Bull.Crim N° 350-6 mars 1984. Bull. Crim N° 90. 

 .114أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص نقبل عن : أ. 
2
جيوز للخرباء على سبيل اؼبعلومات كيف اغبدكد البلزمة ألداء مهمتهم أف يتلقوا  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 3فقرة  151تنص اؼبادة  - 

كمة على أف تراعى أقواؿ أشخاص غَت اؼبتهم... كإذا رأكا ؿببل الستجواب اؼبتهم، فإف ىذا اإلجراء يقـو بو حبضورىم قاضي التحقيق أك القاضي اؼبعُت من احمل
 ...". 106ك  105وص عليها يف اؼبادتُت يف صبيع األحواؿ األكضاع كالشركط اؼبنص

3
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ادئ العامة للخربة طابع النظاـ العاـ كبناءا عليو قضت كقد اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية أف  للمب
دكف إثبات أف  طرفا  ،1ببطبلف اػبربة لعدـ مراعاة القاعدة اليت تفرض تأدية اػبرباء لليمُت أماـ قاضي التحقيق

 .2ما قد غبقو ضرر من جراء ذلك كىي تعطي نفس القيمة للقاعدة اليت تفرض تأدية اؼبًتصبُت لليمُت
كمة النقض الفرنسية أنو يف مادة اعبنح فإف  بطبلف اػبربة جيب إثارتو أماـ قاضي اؼبوضوع كما ترل ؿب

، أم ا يف مادة اعبنايات فإف  قرار اإلحالة 3كعلى أبعد تقدير خبلؿ مرحلة اإلستئناؼ كليس يف بداية التقاضي
اػبربة كالتمسك بو أماـ  يغطي كيصحح عيوب اإلجراءات السابقة، كعليو جيب إثارة الوجو اؼبتعلق ببطبلف

من  (154)، كإغفاؿ قاضي التحقيق إخطار األطراؼ خببلصات كنتائج اػببَت كما قررت اؼبادة 4غرفة اإلهتاـ
 .5قانوف اإلجراءات اعبزائية ال يعترب سببا لبطبلف اػبربة إال  إذا ترتب عن ذلك إنتهاؾ حقوؽ الدفاع

 بطالن التسرب. : رابعا
إىل أنو ضمانا من اؼبشرع ربت طائلة البطبلف أف يكوف األمر ؿبدد اؼبدة كأف لقد سبقت اإلشارة 

يذكر يف اإلذف اعبردية اليت تربر اللجوء إىل ىذا اإلجراء كىوية ضابط الشرطة القضائية اليت تتم العملية ربت 
هر كديكن أف ذبدد ( أش04مسؤكليتو، كما حيدد ىذا اإلذف مدة عملية التسرب اليت ال ديكن أف تتجاكز أربعة )

  .6ىذه العملية حسب مقتضيات التحقيق كضمن نفس الشركط الشكلية كالزمنية
ذبوز التمسك هبا يف أم كقت من  كالشك أف  ىذه الضمانات تتعلق بالنظاـ العاـ، كمن مت

، ناىيك عن اإلجراءات األمر الذم يرتب على عدـ مراعاة تلك الضمانات إىدار األدلة اؼبستمدة منها
التحريض البوليسي على ارتكاب اعبردية الذم يعد يف حد ذاتو قيدا على عوف أك ضابط الشرطة القضائية، 
كإف كاف الدكتور "ؿبمد مركاف" لو رأم يف ىذه اؼبسألة، حيث يرل أف  اإلغراء الذم تعرض لو الشخص يلعب 

نفي أك يستبعد ىذا ف جييب بالأفبإمكانو دكرا يف السلوؾ، لكن الشخص حيتفظ مع ذلك حبرية اإلختيار، 
التحريض، كفيما يتعلق بضابط الشرطة القضائية فقصده شرعي، كمن جانب اؼبتهم ىناؾ ضغط ديارس عليو 

 .7لكنو ال يعيب حرية اإلختيار
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 بطالن اإلنابة القضائية.  : خامسا
يعمل هبا كاعبهة اؼبوجهة إليها اإلنابة القضائية صفة القاضي الذم أصدرىا كاحملكمة اليت يف تذكر 

سواء كاف قاضيا أك ضابط شرطة قضائية، كجيب أف تكوف اإلنابة القضائية مؤرخة كموقعة عليها من طرؼ 
 . قانوف اإلجراءات اعبزائيةمن  1(138/2) القاضي الذم أصدرىا كسبهر خبتمو الذم دينح الرظبية للتوقيع اؼبادة

ا يعترب التاريخ بدكره إجراءا جوىريا يًتتب عن إغفالو بطبلف اإلنابة كيعترب التوقيع إجراءا جوىريا كم
القضائية كيتعرض قرار اإلحالة أماـ ؿبكمة اعبنايات الذم مل يصرح ببطبلف اإلنابة القضائية غَت اؼبؤرخة 

ديكن إثارهتا أماـ قضاة اؼبوضوع، غَت أف  تنفيذ  ، كما تعترب مسألة التاريخ من النظاـ العاـ2لئلبطاؿ كالنقض
 .3التحقيق القضائي يعترب غَت سليم اختتاـاإلنابة القضائية بعد 

 بطالن الدليل أثناء المحاكمة.  : سادسا
ريات طرؽ فيما سبق إىل الدفع ببطبلف إجراءات صبع كتقدَل أدلة اإلثبات أثناء مرحليت التح التمت

 أما بالنسبة لئلجراءات اؼبتعلقة بأدلة اإلثبات أثناء احملاكمة سواء أماـ الدرجة األكىلائي، األكلية كالتحقيق القض
طرح اؼبسألة ىو الذم الثانية من درجات التقاضي، فإف  اؼبفهـو العاـ لفكرة الدفع بالبطبلف ال يتغَت، كلكن  أك

 .ختبلفاتيعرؼ بعض اإل
الفة القواعد اعبوىرية لئلجراءات       أساسا بطبلف ؼبخكالبطبلف الذم يربز على ىذا اؼبستول ىو 

 : اػبطأ يف تطبيقو، كديكن ذكر الصور التالية لئلحاطة بأكرب عدد من اغباالت أك ـبالفة القانوف أك
من  (212)قبوؿ أدلة خارج معرض اؼبرافعات كدكف أف تتم مناقشتها كجاىيا ؼبخالفتو ألحكاـ اؼبادة  -

  .الوجاىية  األدلة كطرحها للمناقشةؽ.إ.ج اليت توجب تقدَل
 ستدالؿ باطل ؼبخالفتو للمبادئ العامة لئلثبات.و مل يستطع إثبات براءتو فهذا اإلإدانة اؼبتهم ألن -
       اإلعتماد على أدلة ؿبصل عليها بطرؽ غَت شرعية كاحملجوزات الناصبة عن تفتيش غَت شرعي للمسكن -

 ات ػككذا األدلة احملصل عليها من خبلؿ تصرفالتنصت الغَت مسموح بو،خبلؿ  من كذلك أك تسجيبلت صوتية
 

                                                           
1
...كيذكر يف اإلنابة القضائية نوع اعبردية موضوع اؼبتابعة كتؤرخ كتوقع من القاضي من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 138/2تنص اؼبادة  - 

 الذم أصدرىا كسبهر خبتمو ...".
2
 - Crim 10 Novembre 1970. Bull. Crim N° 294. 

  .138ص السابق،اؼبرجع  أضبد الشافعي،نقبل عن: 
3
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غَت نزيهة للضبطية القضائية من خبلؿ قيامها بأعماؿ ربريضية على ارتكاب اعبـر مثلما مت توضيح ذلك 
 بالتفصيل سابقا.

 .اإلعتماد على غياب اؼبتهم على جلسة احملاكمة كدليل ضده كاغبكم بإدانتو على ىذا األساس -
القانوف  على أحكاـ اإلعًتاؼ يف ذبوز مناقشتو أك ذبزئتو قياسا إعتبار أف  إعًتاؼ اؼبتهم دليل قاطع كال -

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اليت تقضي بأف   (213)اؼبدٍل كيف ذلك ـبالفة لصريح نص اؼبادة 
 .اإلعًتاؼ شأنو كشأف صبيع عناصر اإلثبات يًتؾ غبرية تقدير القاضي

عدـ تقيد القاضي اعبزائي بإثبات اؼبسائل اؼبدنية كفقا للقانوف اؼبدٍل كتصرحيو بقياـ جنحة خيانة األمانة  -
 1.ف اؼبدٍلدكف إثبات عقد األمانة كفقا ألحكاـ القانو 

فاؼببلحظ أف  البطبلف خبلؿ مرحلة احملاكمة قد يكوف بطبلنا متعلقا بالقواعد العامة النعقاد احملكمة، 
فيما يتعلق ك كقد يكوف بطبلنا يلحق التكليف باغبضور ،كما قد يكوف بطبلنا يلحق قواعد اؼبرافعات، 

قد مت على مسألة اإلختصاص ماداـ  الدراسة قتصراعد العامة النعقاد احملكمة سوؼ تبالبطبلف اؼبتعلق بالقو 
 .يف الفصل األكؿ من ىذا الباب لئلختصاص القضائي للجرائم اإللكًتكنية  التطرؽ

قوانُت التنظيم القضائي كاإلختصاص من النظاـ العاـ ألمهيتها يف حسن سَت العدالة،   فقد مت اعتبار
 د التنظيم القضائي كتعترب جزءا منها.أف  قواعد إختصاص اعبهات القضائية تدخل ضمن قواعكما 

كيًتتب على اعتبار قواعد اإلختصاص من النظاـ العاـ أنو ال ديكن التنازؿ عنها ضمنا أك صراحة كما 
كما جيوز إثارهتا خبلؿ صبيع مراحل الدعول اعبزائية  أنو ال ديكن تصحيحها بالسكوت عنها أك الرضا هبا،

ة، كما يتعُت على القاضي أف يصرح بعدـ اختصاصو كلو تلقائيا إذا  كمن أم طرؼ كاف يف الدعول اعبزائي
أك  سواء كاف اإلختصاص نوعيا اختصاصوكانت القضية كالوقائع اليت ينظرىا كاؼبطركحة عليو ليست من 

 شخصيا أك ؿبليا.
أم ا بالنسبة للمشرع اؼبصرم كاف قد نص على أف  ـبالفة قواعد اإلختصاص النوعي تعترب من النظاـ 

من ؽ.إ.ج أنو إذا   (332)العاـ كيًتتب عنها البطبلف اؼبطلق الذم ال جيوز التنازؿ عنو، فقد ذكر يف اؼبادة 
      كمة أك بواليتها باغبكم يف الدعول لعدـ مراعاة أحكاـ القانوف اؼبتعلقة بتشكيل احمل اػاف البطبلف راجعػك
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أك باختصاصها من حيث نوع اعبردية اؼبعركضة عليها أك بغَت ذلك فبا ىو متعلق بالنظاـ العاـ جاز التمسك بو 
 1.يف أية مرحلة كانت عليها الدعول كتقضي بو احملكمة من تلقاء نفسها

ختصاص البطبلف على عدـ مراعاة قواعد اإلأم ا اؼبشرع اعبزائرم، فلم ينص صراحة على ترتيب 
بأنواعها الثبلثة، كإمنا ترؾ ذلك للقضاء يتوىل ىذه اؼبهمة، كقد حدد اؼبشرع اعبزائرم اإلختصاص النوعي 

من ؽ.إ.ج أف  احملكمة اؼبختصة  2(329)كالشخصي كاحمللي العائد لكل جهة قضائية جزائية كذكر يف اؼبادة 
أك شركائهم أك ؿبل القبض عليهم، غَت أنو  ؿبل اعبردية أك ؿبل إقامة أحد اؼبتهمُت ؿبليا بنظر اعبنح ىي ؿبكمة

جيوز سبديد اإلختصاص احمللي للمحكمة إىل دائرة إختصاص ؿباكم أخرل يف جرائم معينة من بينها اعبرائم 
 اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات .

م قد راعى يف ربديد قواعد اإلختصاص إعتبارات تتعلق كقد أكدت احملكمة العليا أف  اؼبشرع اعبزائر 
بالسيادة كسهولة التحقيق كفكرة الردع كاألثر الفعاؿ يف نفوس األفراد، كعليو تعترب قواعد اإلختصاص يف اؼبواد 

ئية اعبزائية من النظاـ العاـ يًتتب على ـبالفتها البطبلف اؼبطلق، فعلى اعبهة القضائية الفاصلة يف الدعول اعبزا
 .3التأكد من إختصاصها مسبقا كقبل الشركع يف اؼبوضوع

 
 جمع الدليل االلكتروني.طبيعة بطالن اإلجراءات الخاصة ل: الفرع الثاني

اختلف الفقو كالقضاء حوؿ نوع البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة ضمانات كضوابط اؼبراقبة، فثمة رأم 
بطبلف مطلق كشبة رأم متوسط فيعتربه متعلقا بالنظاـ العاـ يف يرل أف  ىذا البطبلف نسيب كشبة رأم يرل أنو 

 : عرض موقف الفقو مث موقف القضاء على النحو التايل، كسوؼ يتم أحواؿ دكف أخرل
 الفقو. : أوال

يف الفقو حوؿ ربديد طبيعة البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة ضمانات كضوابط اؼبراقبة،  إختبلؼظهر 
، كحجتو يف ذلك أف  اؼبصلحة اليت ربميها ضمانات 4إىل أنو بطبلف مطلقالفقو  حيث ذىب جانب من

 كضوابط اؼبراقبة هتدؼ إىل ربقيق مصلحة عامة كمن مت فإف  ـبالفتها يًتتب عليها بطبلف مطلق.

                                                           
 .138ص، اؼبرجع السابق ،أ. أضبد الشافعي - 1

2
زبتص ؿبليا بالنظر يف اعبنحة ؿبكمة ؿبل اعبردية أك ؿبل إقامة أحد اؼبتهمُت           من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 329تنص اؼبادة  - 

أخرل عن  أك شركائهم أك ؿبل القبض عليهم كلو كاف ىذا القبض قد كقع لسبب آخر ... جيوز سبديد اإلختصاص احمللي للمحكمة إىل دائرة اختصاص ؿباكم
 اؼبنظمة عرب اغبدكد الوطنية كاعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ...".طريق التنظيم يف جرائم اؼبخدرات كاعبردية 

3
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إىل القوؿ أف  البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة ضوابط كضمانات اؼبراقبة ىو  1كقد إذبو أغلب الفقهاء
  جتهم يف ذلك أف  الغرض من ىذه الضمانات كالضوابط ىو ربقيق مصلحة اؼبتهم بطبلف نسيب، كح

  .كاػبصـو
إىل القوؿ بأف  األصل يف بطبلف اؼبراقبة أف يكوف نسبيا كمع ذلك فإف   2كذىب جانب آخر من الفقو

جردية، كاغبالة  ىذا البطبلف من اؼبمكن أف يكوف مطلقا يف حالتُت: األكىل إذا كاف دليل اؼبراقبة مستمدا من
الثانية إذا مت ـبالفة اإلختصاص باؼبراقبة، كمن مت يًتتب البطبلف اؼبطلق يف حالة إجراء اؼبراقبة دكف اغبصوؿ 

 على إذف من القاضي يف األحوؿ اليت يستوجب فيها القانوف اغبصوؿ على ىذا اإلذف. 
 القضاء. : ثانيا

مل تستقر ؿبكمة النقض اؼبصرية يف أحكامها على كصف بطبلف اؼبراقبة كمل ذبر أحكامها يف ىذا 
إىل األخذ بفكرة  في بعض األحكاـ تأخذ بالبطبلف النسيب كيف أحكاـ أخرل تتجوعلى كتَتة كاحدة، فالشأف 

 البطبلف اؼبطلق، ك ذلك على النحو التايل:
 اإلتجاه األول: البطالن النسبي.

 فكرة البطبلف النسيب فاشًتطت توافر الصفة إىل يف بعض أحكامها اؼبصرية ؿبكمة النقض ذبهتإ
فيمن يدفع ببطبلف اؼبراقبة، فقضت بأف :" ؼبا كاف اغبكم اؼبطعوف فيو قد عرض للدفع ببطبلف إذف النيابة 

ؽباتف غَت خاص باؼبتهم العامة بالتسجيل إلجرائو على ىاتف ال خيص الطاعن كرد عليو بقولو على فرض أف  ا
ىذا الشأف ال يقبل من غَت حائزه باعتبار أف  اغبائز ىو صاحب الصفة يف ذلك  كخاص بغَته، فإف  الدفع يف

كأف  الصفة تسبق اؼبصلحة، فإف مل يثره اغبائز أك اؼبالك فليس لغَته أف يبديو كلو كاف يستفيد منو، ألف  ىذه 
ىا كإذا كاف ما خلص إليو اغبكم يف طرح ما دفع بو الطاعن متفقا كصحيح الفائدة ال تتحقق إال  بالتبعية كحد

 3.القانوف، فإف  ما ينعاه على اغبكم يف ىذا الصدد يكوف غَت مقبوؿ"
كيظهر من خبلؿ ىذا اغبكم أنو ال يستقيم مع فكرة البطبلف اؼبطلق ؼبا ىو مقرر من أف  لكل ذم 

    حكمة النقض ػاشًتطت م قدره، ك ػاإلجراء الباطل عليو أـ على غيهذا البطبلف سواء كقع ػمصلحة أف يتمسك ب
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للدفع ببطبلف اؼبراقبة سبق إثارتو أماـ ؿبكمة اؼبوضوع كعللت ذلك بأف اإلجراءات السابقة على احملاكمة ال 
 .1ذبوز إثارهتا أماـ ؿبكمة النقض

 البطالن المطلق.: اإلتجاه الثاني
ؿبكمة النقض اؼبصرية إذ مل ربظر بصفة مطلقة إبداء الدفع ببطبلف  اإلذباه يف بعض أحكاـ ظهر ىذا

اؼبراقبة ألكؿ مرة أمامها، كعللت ذلك بأف  ال شأف ؽبا بطبيعة البطبلف كأف  ىذا الدفع من الدفوع اؼبوضوعية 
ل يف اؼبختلفة بالواقع، كتقتضي ربقيقا موضوعيا تنحسر عنو كظيفة ؿبكمة النقض، كعليو فإنو إذا كاف الفص

البطبلف يقتضي ربقيقا يف الوقائع اليت يقـو عليها كمل ذبز إثارتو أماـ ؿبكمة النقض ألكؿ مرة كلو كاف متعلقا 
 بالنظاـ العاـ ػبركجو يف ذلك عن اختصاصها.

فقضت ؿبكمة النقض بأف : "من اؼبقرر أف  الدفع ببطبلف كتسجيل احملادثات إمنا ىو من الدفوع 
الواقع اليت ال جيوز إثارهتا ألكؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض ما مل يكن قد دفع بو أماـ ؿبكمة القانونية اؼبختلطة ب

اؼبوضوع أك كانت مدكنات اغبكم ربمل مقوماتو، نظرا ألنو يقتضي ربقيقا تنأل عنو كظيفة ىذه احملكمة، كؼبا  
ع ببطبلف إذف رئيس احملكمة كاف الثابت من ؿبضر جلسة احملاكمة أف  أيا من الطاعن أك اؼبدافع عنو مل يدف

كتسجيل احملادثات لعدـ اختصاص مصدره كػبلوه من تاريخ إصداره، ككانت مدكنات اغبكم قد خلت فبا 
 . 2"يرشح لقياـ ذلك البطبلف فبل يقبل إثارتو ألكؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض

ز إثارة بطبلف أف  ؿبكمة النقض يف أحكامها السابقة ذبي الدكتور ياسر األمَت فاركؽ يستخلصك 
اؼبراقبة ألكؿ مرة أمامها إذا كانت الوقائع الثابتة باغبكم دالة على ىذا البطبلف، أم أهنا تعترب بطبلف اؼبراقبة من 

 النظاـ العاـ. 
 

 آثار بطالن إجراءات جمع الدليل اإللكتروني.: المطلب الثالث
كظيفتو يف ره القانونية أم تعطيلو عن أداء آثا يًتتب على اغبكم ببطبلف إجراء ما ذبريد اإلجراء من

يقتصر ىذا األثر على اإلجراء الباطل فقط، بل ديتد إىل اإلجراءات البلحقة على اإلجراء  اػبصومة اعبنائية، كال
 الباطل.
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احملكمة سواء كاف بطبلف  ال يتقرر بقوة القانوف بل البد من حكم أك قرار يصدر من كبطبلف اإلجراء
العمل  لقا دبصلحة عامة أـ كاف البطبلف نسبيا أم متعلقا دبصلحة خاصة، كعلى ذلك فإف  مطلقا أم متع

 .1اإلجرائي يكوف فعاال كمنتجا آلثاره القانونية إىل أف حيكم ببطبلنو
كيًتتب على التقرير بالبطبلف آثار ىامة منها ما يتعلق باإلجراء الباطل ذاتو كمنها ما يتعلق 

سواء كانت سابقة أك الحقة، فمىت تقرر بطبلف إجراء معُت كجب استبعاد الدليل باإلجراءات اؼبتصلة بو 
، كسيتم التطرؽ 2اؼبستمد منو كإال أضحت الضمانات اليت يقررىا القانوف للحفاظ على اغبريات عددية اعبدكل

 ؽبذه اآلثار على النحو التايل:
 

 أثر البطالن على اإلجراء المعيب ذاتو. : الفرع األول
 اإلجراءات يًتتب عنو زكاؿ آثاره القانونية كفقداف قيمتو يف دبجرد أف يصدر حكم ببطبلف إجراء من

اؼبعيب منعدما كأنو مل يكن  الدعول اعبزائية كيتوقف عن أداء كظيفتو األساسية اؼبنوطة بو، كيصبح اإلجراء
ع تقادـ الدعول اعبزائية، كعليو فإف  ،كما أف  بطبلف اإلجراء يًتتب عنو زكاؿ أثره القانوٍل اؼبؤدم لقطأبدا

األحكاـ كالقرارات النهائية أك الصادرة قبل الفصل يف اؼبوضوع ال تقطع التقادـ إذا صدرت إثر تكليف مباشر 
إجراءات اؼبتابعة القاطع  ديكن اعتباره إجراء من صرح ببطبلنو، كما أف  تبليغ حكم مشوب بالبطبلف ال

  .3للتقادـ
 (مكرر 47-47-45)اؼبواد  أحكاـ ـاحًت م اتيكما يًتتب البطبلف على التفتيش كما نتج عنو إذا مل 

من نفس  (48)القياـ بو طبقا للمادة  ككيفيةمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اػباصة بعمليات التفتيش 
كخوفا من ضياع الدليل كإتبلفو  اعبرائم اإللكًتكنية خبصوصيةا منو اعًتاف، إال  أف  اؼبشرع اعبزائرم ك القانوف

نص ، كاختبلؼ إجراءات صبع الدليل اإللكًتكٍل بالنسبة ؽبذه النوعية من اعبرائم باؼبقارنة مع اعبرائم التقليدية
من تطبيق أحكاـ اؼبادة على أنو يستثٌت من قانوف اإلجراءات اعبزائية  (45)لفقرة األخَتة من اؼبادة يف ا
ابقة فيما خيص حضور األشخاص احملددين يف الفقرة األكىل من ىذه اؼبادة عدة جرائم كمنها اعبرائم اؼباسة الس

 بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات.
 

                                                           
 .239ص اؼبرجع السابق، د.ؿبمد أمُت اػبرشة ، - 1
 .320اؼبرجع السابق ،ص د.عبد اغبفيظ نقادم ، - 2
 .269اؼبرجع السابق ،ص ، أ. أضبد الشافعي - 3
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 أثر البطالن على اإلجراءات األخرى.: الفرع الثاني
، بل قد يف حد ذاتو على اإلجراءتأثَته ديتد فإف  ىذا البطبلف ال بأنو باطل إجراء  كم علىمت اغبإذا 

 .فهي ؿبل خبلؼ بُت الفقهاء ديتد إىل اإلجراءات البلحقة عليو، أم ا بالنسبة لئلجراءات السابقة 
 البطالن على اإلجراءات السابقة . أثر: أوال

إذا كاف اغبكم بالبطبلف يًتتب عنو ذبريد اإلجراء اؼبعيب نفسو من إنتاج آثاره القانونية يف الدعول 
اعبزائية، كما ديكن أف ديتد أثر اإلجراء الباطل عبميع اإلجراءات البلحقة لو كىي القاعدة اليت أكدهتا األحكاـ 

 2 (191) ك 1(159/2)، (157/1)بطبلف اؼبواد اليت كردت يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اػباصة بال
، فإف  األمر خيتلف جذريا بالنسبة 3كقرارات احملكمة العليا يف ىذا الشأف من قانوف اإلجراءات اعبزائية

لئلجراءات السابقة على اإلجراء اؼبعيب، فالقاعدة العامة أف  اغبكم ببطبلف اإلجراء اؼبعيب ال ديتد أساسا 
اإلجراءات صحيحة كسليمة تنتج اآلثار القانونية اؼبًتتبة عليها أصبل كال  عليو بل تبقى ىذهلئلجراءات السابقة 

 يلحقها أك يشوهبا أم عيب كاف.
فقانوف اإلجراءات اعبزائية مل يتضمن أم حكم يتعلق بامتداد أثر البطبلف الذم يلحق إجراءا معينا 

القضاء اعبزائرم قد سار يف اإلذباه الذم أخذ بو التشريع إىل اإلجراءات السابقة على اإلجراء اؼبعيب، كما أف  
يركف أنو ديكن أف ديتد أثر  4كىو نفس اؼبنحٌت الذم اتبعو التشريع كالقضاء الفرنسي، غَت أف  بعض الفقهاء

 بطبلف إجراء إىل اإلجراءات السابقة عليو إذا كاف ىناؾ ارتباط بينها كبُت اإلجراء الباطل ،غَت أف القضاء مل
 ذباه إصباعا بُت الفقهاء.يتبعو يف مسعاه كمل جيد ىذا اإل

  

                                                           
1
... كتقرر غرفة اإلهتاـ ماإذا كاف البطبلف يتعُت قصره على اإلجراء اؼبطعوف فيو  " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي: 159/2تنص اؼبادة  - 

 أك امتداده جزئيا أك كليا على اإلجراءات البلحقة لو ...".
2
تكشف ؽبا سبب من  تنظر غرفة اإلهتاـ يف صحة اإلجراءات اؼبرفوعة إليها كإذا من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي:" 191تنص اؼبادة  - 

 أسباب البطبلف قضت ببطبلف اإلجراء اؼبشوب بو...".
 عن القسم األكؿ للغرفة اعبنائية الثانية للمحكمة العليا. 25915، طعن رقم 29/15/9989قرار صادر يف  - 3
 عن الغرفة اعبنائية األكىل للمحكمة العليا. 57557، طعن رقم 18/99/9988قرار صادر يف  -
 .272، اؼبرجع السابق، صأضبد الشافعيعن الغرفة اعبنائية األكىل للمحكمة العليا. نقبل عن: أ.  55298، طعن رقم 99/19/9988ر يف قرار صاد -
 نقبل عن: أ. أضبد الشافعي، اؼبرجع .585، ص9989د. أضبد أبو الوفا، أصوؿ احملاكمات اؼبدنية، الدار اعبامعية، القاىرة، مصر، بدكف طبعة، سنة  - 4

 .272السابق،ص 



330 
 

 أثر البطالن على اإلجراءات الالحقة . : ثانيا
القاعدة ىي أف  اإلجراء الباطل ديتد بطبلنو إىل اإلجراءات البلحقة عليو إذا كانت ىذه اإلجراءات 

الذم يبُت مدل العبلقة اليت تربط بُت العمل  تًتتب عليو مباشرة، كتثَت ىذه القاعدة مسألة تتعلق بأمهية اؼبعيار
اإلجرائي الباطل كاألعماؿ التالية لو حىت ديتد إليها البطبلف، أك بعبارة أخرل بياف مىت يكوف اإلجراء مًتتبا 

إال  أف  اؼبعيار السائد  ،يف ربديد معايَت اإلجراءات اؼبًتتبة على اإلجراء الباطل 1على ما سبق كقد اختلف الفقو
أنو ينبغي توافر عبلقة تبعية بُت اإلجراء السابق كاإلجراءات البلحقة عليو، حبيث يعترب اإلجراء السابق  ىو

البلحق، فالقانوف كحده ىو الذم يتوىل بياف أمهية اإلجراء الباطل  اؼبقدمة الضركرية كالشرعية لصحة العمل
قبل آخر فيصبح اإلجراء األكؿ دبثابة السبب  بالنسبة ؼبا تبله من اإلجراءات، فإذا أكجب مباشرة إجراء معُت

كاف ىذا اإلجراء األكؿ فالوحيد لئلجراء الذم تبله، أم ال ديكن مباشرة اإلجراء األخَت دكف اإلجراء األكؿ 
 شرطا لصحة اإلجراء التايل لو، فإذا بطل ترتب عليو بطبلف اإلجراء الذم يبٌت عليو.

 أف بُت أمرين:كفرقت ؿبكمة النقض اؼبصرية يف ىذا الش
أف  اإلجراء اؼبعيب سببا أك مقدمة شرعية مفًتضة الزباذ اإلجراء البلحق، كيف ىذه اغبالة ال مناص حملكمة  -

  .القضاء بالبطبلف يف شأف اإلجراء البلحق كإال  كاف حكمها ـبالفا للقانوف اؼبوضوع من
عليو فجاءت نتيجتو على كجو معُت كيرجع  يف حالة ما إذا كاف اإلجراء البلحق قد تأثر باإلجراء السابق -

 ظركؼ كل من اإلجراءين. تقدير ذلك حملكمة اؼبوضوع كتبت فيو على ضوء
يتبُت فبا سبق أف  بطبلف اإلجراء اؼبعيب ال يؤثر على صحة اإلجراءات البلحقة عليو مىت كانت ىذه 

البطبلف الذم شاب ما سبقو  مو مناإلجراءات مستقلة عن اإلجراء اؼبعيب، فاستقبلؿ اإلجراء البلحق يعص
من إجراءات، كبالتايل فإف  اغبكم ببطبلف التفتيش اؼبعيب ال يؤثر على صحة اإلجراءات التالية إذا كانت 

 .2ة عن ىذا التفتيش كغَت مرتبطة بومستقل
 
 
 
 

                                                           
 .259نقبل عن: د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  .676، ص اؼبرجع السابقد. فتحي كايل،  - 1
2
 .255د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  - 
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أف أثر بطبلف اإلجراء ديتد إىل اإلجراءات البلحقة لو  1ك قد أكدت احملكمة العليا يف عدة قرارات ؽبا
  .2إذا كاف العيب يتصل هبا كتوجد بينهما عبلقة سببية

 
 أثر بطالن المراقبة على األدلة الناتجة عنها. : الفرع الثالث

األدلة يًتتب على بطبلف إجراء اؼبراقبة بطبلف صبيع اإلجراءات البلحقة كاؼببنية عليو مباشرة كاستبعاد 
رتباط بقاعدة استبعاد األدلة كىو ما حدا البطبلف أشد اإل الناصبة عن اؼبراقبة الباطلة، كمن ىنا ترتبط آثار

  .بغالبية التشريعات إىل دراسة قاعدة اإلستبعاد يف ضوء نظرية البطبلف
إذ يًتتب عليو األمور البالغة اػبطر،  كالشك يف أف  استبعاد الدليل الناجم عن اؼبراقبة الباطلة من

العقاب إذا كانت اإلدانة متوقفة على الدليل الناجم عن اؼبراقبة الباطلة، كؽبذا اذبهت بعض  إفبلت اجملـر من
التشريعات اغبد من  التشريعات يف البداية إىل اإللتفات عن قاعدة اإلستبعاد، كما حاكؿ البعض اآلخر من

  .3لك ىذه التشريعات جعلها تتبٌت قاعدة اإلستبعادالقاعدة، غَت أف  تطورا ملحوظا طرأ على مس ىذه
بية مث يف القوانُت راقبة الباطلة يف القوانُت الغر قاعدة استبعاد األدلة الناصبة عن اؼبل سيتم التطرؽكعليو 

 ، كذلك على النحو التايل:ك كذا القانوف اعبزائرم العربية
 

 . الغربيةقاعدة استبعاد األدلة الناجمة عن المراقبة الباطلة في القوانين : البند األول
ككذا  سيتم التطرؽ لقاعدة اإلستبعاد الناصبة عن اؼبراقبة الباطلة يف القانوف األمريكي كالقانوف اإلقبليزم

 ، كذلك على النحو التايل:القانوف الفرنسي
 القانون األمريكي.: أوال

القانوف األمريكي يف بداية عهده على تطبيق قواعد القانوف العاـ اليت ال تشًتط لقبوؿ الدليل  درج
ا، أم حىت لو مت بطرؽ غَت سول تعلقو دبوضوع الدعول دكف النظر إىل الوسيلة اليت مت اغبصوؿ عليو من خبلؽب

 .مشركعة

                                                           
 عن الغرفة اعبنائية األكىل للمحكمة العليا. 55552، طعن رقم 96/92/9986قرار صادر يف  - 1
، اؼبرجع السابق، د. عبد اغبفيظ نقادمعن الغرفة اعبنائية األكىل للمحكمة العليا. نقبل عن:  59958، طعن رقم 19/19/9988قرار صادر يف  -

 .929ص
 .929د. عبد اغبفيظ نقادم، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .721ص  ،ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابقد. - 3
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العليا قاعدة استبعاد الدليل  تبنت احملكمة الفيدرالية weeksالتحديد يف قضية بك  1914كيف عاـ 
، مث سارت احملكمة يف ذات اإلذباه بعد ذلك 1مىت مت اغبصوؿ عليو بطريقة ـبالفة للتعديل الدستورم الرابع

كقضت باستبعاد الدليل اؼبستمد من تنصت رجاؿ الشرطة على اؼبتهم بواسطة أحد مكربات الصوت ككانت 
 .2يل يف قضية قمارالشرطة قد قدمت ذلك الدليل ضد اؼبتهم كدل

كإذا كانت احملكمة الفيدرالية العليا قد صرحت بأف  قاعدة اإلستبعاد ال تلـز ؿباكم الواليات، إال  أهنا 
عادت كغَتت موقفها كألزمت ؿباكم الواليات بتطبيق قاعدة اإلستبعاد، حيث اذبهت احملكمة الفيدرالية العليا 

نيويورؾ الذم جييز لرجاؿ األمن مراقبة احملادثات اؽباتفية كتسجيلها بعد إىل القضاء بعدـ دستورية قانوف كالية 
اغبصوؿ على إذف قضائي، كأصبحت القاعدة مطبقة يف كافة أرجاء الواليات اؼبتحدة األمريكية فبل جيوز قبوؿ 

 . 3دليل مستمد من تنصت أك تسجيل باطل كاالستناد إليو يف إدانة اؼبتهم
 زي .القانون اإلنجلي: ثانيا

السائد يف الفقو كالقضاء اإلقبليزم أف  عدـ تطبيق قاعدة االستبعاد يستند إىل اعتبارات عملية 
ينبغي أف يكوف أثره على الدليل الناجم منو  اإلجراء غَت اؼبشركع لو جزاء تأدييب مستقل كال ذلك أف   ،كمهنية

 .حىت ال تضار العدالة نتيجة تسرع كرعونة الفرد
 Stewart  عتداد باألدلة الناصبة عن اؼبراقبة الباطلة قضيةقبليزم حوؿ اإلضاء اإلتطبيقات القكمن 

R.V. كأيضا 4احملكمة يف تلك القضية الدليل اؼبستمد من تنصت غَت مشركع قاـ بو ضابط شرطة إذ قبلت ،
ؿبادثة أين تقرر قبوؿ دليل قدمو رجل شرطة ربصل عليو من خبلؿ التنصت على  R.V.keetonيف قضية 

 .5ىاتفية أجراىا اؼبتهم مع زكجتو أثناء احتجازه بقسم الشرطة
القواعد، إذ  مت التخفيف من حدة ىذه 1984غَت أنو بصدكر قانوف الشرطة كاإلثبات اعبنائي لعاـ 

منو على زبويل احملكمة سلطة استبعاد أدلة اإلثبات مىت تبُت ؽبا أف  قبوؿ تلك األدلة من  78/1نصت اؼبادة 
 .6و أف حيدث تأثَتا مضادا على نزاىة اإلجراءاتشأن
 

                                                           
1
 - Weeks V. United States 232 U.S 383 (1914). 

2
 -Silverman V. United States 365. U.S 505 (1961).  

 .722ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  نقبل عن : د.
3

 .723نفس اؼبرجع، ص  -
4
 -R.V Stewart 54 Cr.APP.R.210, Ca. 

5
 -R.V Keeton(1970) 54 Cr.APP.R 267.CA                                      .  

 .725اؼبرجع السابق ،ص د.ياسر األمَت فاركؽ،نقبل عن : - 6
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 القانون الفرنسي.: ثالثا
( على أف  البطبلف يلحق باإلجراء اؼبعيب 170الفرنسي يف اؼبادة ) اعبزائية نص قانوف اإلجراءات

إجرائي أنو قصر ىذه القاعدة على  كاإلجراءات البلحقة عليو بصرؼ النظر عن توافر رابطة معينة بينهما، إال  
 .( من قانوف اإلجراءات اعبزائية118،144اؼبادتُت ) اإلستجواب كاؼبواجهة اؼبنصوص عليهما يف

( من قانوف 206، 172/2أم ا بالنسبة لئلجراءات األخرل فإف  غرفة اإلهتاـ ـبولة دبقتضى اؼبادتُت )
 ديتد إىل اإلجراءات البلحقة عليواإلجراءات تقدير ما إذا كاف البطبلف يقتصر على اإلجراء الباطل ذاتو أـ 

بطبلف  على من قانوف اإلجراءات اعبزائية 2(7-100كما نص اؼبشرع الفرنسي صراحة يف اؼبادة )،  1كاؼبتأثرة بو
  ـبالفة الضمانات كالضوابط اليت نظمت إجراء التنصت كالتسجيل .

اإلجراءات الباطلة مع احتفاظو كقد درج القضاء الفرنسي على عدـ اإلعتداد بالدليل الناجم عن 
بسلطة تقديرية يف ربديد اؼبخالفة اإلجرائية اليت من شأهنا أف تفضي إىل ىذا األثر، كقد أداف ذات القضاء 

، كما رفض الدليل اؼبستمد 3التنصت أثناء التحقيق الذم ذبريو الشرطة سواء كاف أكليا أك يف جردية متلبس هبا
التنصت على ؿبادثات مرؤكسيو ؿباكال استخداـ مضموف احملادثة اليت سجلت  من قياـ أحد رؤساء اؼبنشأة ب

 .4كدليل إدانة تأسيسا على أف  التسجيل مت بطريقة غَت مشركعة
جانفي  17" بتاريخ Cour de Poitiers"بواتيي  إال أف  القرار الصادر من ؿبكمة استئناؼ

فاع ال تنتهك إال إذا نظم التنصت اؽباتفي بعد دوؽ اليعترب أكثر داللة حوؿ اؼبوضوع، إذ اعترب أف  حق 9969
ؿبادثات بُت اؼبتهم كؿباميو أك ألجل اغبصوؿ على أدلة إثبات خارجا عن كل بط توجيو التهمة رظبيا ألجل ض

 أف  األمر ليس كذلك على أساس أف  التنصت كقع يف مرحلة مل  اؼبذكور استجواب شرعي، كأضاؼ القرار
 خلص ػػكيست، 5حريض أك نصبػصت نفسو كقع من غَت تػػمة كأف  ىذا التنػد كجهت إليو التهػقيو ػػيكن اؼبشتبو ف

 خلص ػػكيست
                                                           

1
 .762د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص  -  

2  - Article 100-7 (C.P.P.F Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 5 JORF 10 mars 2004) : Aucune 

interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à 

laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. 

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile 

sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. 

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile 

sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. 

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. 
3 -  Cass crim 13 juin 1989, Bull, P254. 

 - Cass crim 24 Novembre 1989, Bull, P34. 
4 - Cass crim 28 Juin 1983, Bull, P201.                                              . 251نقبل عن :د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق،ص 

   
5
 - Cour de poitiers : 07 Janvier 1960 JCP 1960 – 11- 11599 Note Chambon. 
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، كذلك دكف يعترب مشركعا إذا مت مراعاة الضمانات اليت نص عليها القانوف أف  التنصت اؽباتفيمن ىذا القرار 
 اػبركج عن اغباالت اليت حددىا.

( فإف ؿبكمة النقض الفرنسية أكدت يف Magnétophoneأم ا عن التسجيل بواسطة آلة مسجلة )
بأف للقاضي اغبق يف أف يأخذ بعُت اإلعتبار أقواؿ أدىل هبا أحد الشهود مسجلة على شريط  1قرار ؽبا

مغناطيسي بدكف علمو يف فًتة مل يكن فيها إجراءات التحقيق قد انطلقت بعد، كعندما يقًتف التسجيل على 
قرينة تضاؼ إىل كسائل الشريط اؼبغناطيسي باعًتاؼ اؼبتهم، فإف  ؿبكمة النقض قررت أف  األقواؿ ىذه تعترب 

 .2اإلثبات األخرل، كيستطيع القاضي أف يسند عليها يقينو الشخصي
 92992-89ربت رقم  9985-17-97قرار حملكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ ك يوجد 

بأف: "تسجيل اؼبكاؼبات اؽباتفية اجملهولة كاؼبتكررة من طرؼ من يستقبلها ال تشكل مساسا باغبياة  قضى
 .3ؼبن قاـ باؼبكاؼبة كال خرقا غبقوؽ الدفاع" اػباصة

ؿبكمة النقض الفرنسية حق الطرؼ اؼبدٍل يف تسجيل مكاؼبة ىاتفية خاصة أيدت  آخر كيف قرار 
بأنو اعتدل  اليت اهتمتو )بينو كبُت زكجتو( من أجل الدفاع عن نفسو كالرد على اهتاـ موجو لو من طرؼ زكجتو

 كتزكير ادة مزكرة من صديقتها، كقد اعًتفت الزكجة خبلؿ اؼبكاؼبة بتزييفعليها كىو سكراف كاستظهرت بشه
بضركرة كذلك ، كحيث أف  تسجيل اؼبكاؼبة اؽباتفية اػباصة اليت قاـ هبا )أ.م( كانت مربرة الطبية تلك الشهادة

هتامات بالعنف يب يف إطار الدفاع عن نفسو عن اإلكأف جي ،تقدَل الدليل على الوقائع اليت كانت ضحية ؽبا
 .4اؼبنسوبة إليو

                                                                                                                                                                                
 

 

 

 .429، ص  2نقبل عن : د. ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج
1
 - Ch Crim : 18 Février 1958. Bull N° 163. 

 .430، ص قبل عن :  نفس اؼبرجع ن
2
 - Ch Crim : 16 Mars 1961 JCP. 

 .430، ص نفس اؼبرجعنقبل عن : 
3
 - La cour , « Attendu qu’en l’état de leurs constatations et énonciations, desquelles il résulte que les 

prévenus se sont bornés à enregistrer des communications téléphoniques qui étaient destinées à l’un d’eux et 

qui perturbaient leur vie familiale, les juges, en décidant qu’il n’avait pas été porté atteinte à l’intimité de la 

vie privée, n’ont pas encouru les griefs portés au moyen ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ». 

Disponible à l’adresse suivante : 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062981. 
4
 - Décision de la cour de cassation, chambre criminelle rendue le 31/01/2007, rejet – Numéro de pourvoi : 

06-82383 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Germaine X... a produit, dans une 

procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-

même par son époux, Alain Y..., en état d'ébriété ; que celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile 

des  chefs  d'établissement  d'attestation faisant  état de faits  matériellement inexacts et usage et a produit  un 
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كأيضا أكدت ؿبكمة النقض الفرنسية أف  التسجيبلت الصوتية ديكن أف تشكل قرائن تضاؼ إىل 
كباعتبارىا كسائل إثبات كليست تصرفات  ،عليها م اعبزائية أف تؤسس قناعتها بناءكا قرائن أخرل ديكن للمح

ت شريط تسجيل صويت يتضمن عبارات السب كالشتم قاـ ، كما اعترب 1إجرائية فإف القضاة ال ديكنهم إبطاؽبا
بو الضحية لتدعيم شكايتو أمر مشركع، بينما قياـ الشرطي أثناء عملو بعملية التسجيل ؼبكاؼبة موجهة لو من 

 .2طرؼ مشتبو فيو خيالف قواعد اإلجراءات كخيل حبقوؽ الدفاع
 

 المراقبة الباطلة في القوانين العربية.قاعدة استبعاد األدلة الناجمة عن : البند الثاني
سيتم التطرؽ من خبلؿ ىذا البند ؼبوقف القانوف السورم كالقانوف اؼبصرم من قاعدة استبعاد األدلة 

 الناصبة عن اؼبراقبة الباطلة كذلك على النحو التايل:
 القانون السوري. : أوال

   إف  القانوف السورم على الرغم من أنو يأخذ دببدأ البطبلف بوجو عاـ، إال  أف  ؿبكمة النقض 
      السورية قد اذبهت إىل عدـ سرياف قواعد البطبلف على أعماؿ الضبط القضائي اؼبخالفة للقانوف كنتائجها 

                                                                                                                                                                                
 

  

procès-verbal d'huissier retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre 

lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation ; 

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de 

preuve au regard du procès équitable et la condamner du chef d'usage d'attestation inexacte, l'arrêt prononce 

par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé 

par Alain Y..., était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de 

répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées, la cour 

d'appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a été contradictoirement débattue, n'a pas méconnu les 

textes et les dispositions conventionnelles visés au moyen ; 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 

Disponible à l’adresse suivante : 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017627847. 
1
 - l’enregistrement par magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s’ajouter à d’autres 

indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction. 

Crim. 16 mars 1961: JCP 1961. II. 12157, note Larguier. 
2
 - Enregistrement de conversation : constitue un moyen de preuve licite l’exploitation par des enquêteurs de 

l’enregistrement d’une cassette contenant des propos injurieux proférés par téléphone et enregistrés par la 

victime qui a déposé plainte. Crim. 13 juin 2001 Procédures 2001. Obs. Buisson. 

Mais l’enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l’exercice de ses 

fonctions, des propos qui lui sont tenus, fut-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de 

procédure et compromet les droits de la défense. La validité d’un tel procédé ne peut être admise. Crim. 16 

déc. 1997 : Bull. crim No 427 ; D 1998. .       94-87، ص ترصبة ىذه القرارات باللغة العربية مأخوذة عن :أ. قبيمي صباؿ، اؼبرجع السابق 
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ضت بأنو: "ؼبا كاف عمل الشرطة كإف  باؼبسؤكلية التأديبية اليت يقررىا القانوف على اؼبخالف، حيث ق إكتفاء
                 م يكن، ػباره كأنو لػواقع ال ديكن إنكاره كالتغاضي عنو كاعتػػر الػشأ عنو من األمػػقانوف إال  أف  ما نػػكاف ـبالفا لل

األمر حدكد كظيفتهم فإهنم يعرضوف أنفسهم للعقوبة كلكن ذلك ال حيوؿ دكف رؤية  فإذا ذباكز رجاؿ الشرطة
، كما قضت ذات احملكمة يف حكم آخر بأف  إجراءات التحرم اليت سبت من قبل 1الواقع كاؼبشاىد احملسوسة"

رجاؿ الشرطة بدكف إذف من اؼبرجع اؼبختص ال تؤثر على نتائجها كال سبحو آثار اعبردية اليت أظهرهتا كإف كاف 
 .2مساءلتهم عما أجركه كاردة

 القانون المصري. : ثانيا
من  (336)اؼبشرع اؼبصرم قاعدة استبعاد األدلة اؼبتحصلة بطرؽ غَت مشركعة بصريح نص اؼبادة  قرر

قانوف اإلجراءات اعبنائية بقوؽبا: "إذا تقرر بطبلف أم إجراء فإنو يتناكؿ صبيع اآلثار اليت تًتتب عليو مباشرة 
كلزـك إعادتو مىت أمكن ذلك، كمن مت فإف  بطبلف إجراء اؼبراقبة يًتتب عليو بطبلف صبيع اإلجراءات البلحقة 

تقل عن اؼبراقبة الباطلة ال ديتد تأثَت البطبلف إليو"، كىذا ما استقر كاؼببنية عليو مباشرة، أم ا اإلجراء البلحق كاؼبس
 .4كالقضاء 3عليو الفقو

كمن تطبيقات ؿبكمة النقض اؼبصرية حوؿ عدـ األخذ باألدلة الناصبة عن اؼبراقبة الباطلة كعدـ امتداد 
 : أثر البطبلف إىل اإلجراء البلحق اؼبستقل عن اؼبراقبة الباطلة قضت بأنو

بُت ما استند إليو يف إدانة اؼبتهم إىل التسجيبلت الصوتية من اغبكم اؼبطعوف فيو قد استند   كاف"مىت
ككاف الدفاع قد نازع يف أف  ما سجل ليس بصوت اؼبتهم، فإنو كاف بتعُت على احملكمة أف ربقق ىذا الدفع 

خبللو حبق الدفاع، كال يدفع ف حكمها يكوف معيبا إلاؼبختص فنيا، أم ا كىي مل تفعل فإاعبوىرم عن طريق 
ىذا العيب أف يكوف اغبكم قد استند يف إدانة اؼبتهم إىل أدلة أخرل ذلك بأف  األدلة يف اؼبواد اعبنائية متساندة 
يكمل بعضها البعض اآلخر، فتكوف عقيدة القاضي منها ؾبتمعو حبيث إذا سقط أحدىا أك استبعد تعذر 

دليل الباطل يف الرأم الذم انتهت إليو احملكمة، أك الوقوؼ على ما  التعرؼ على مبلغ األثر الذم كاف لل
 5.كانت تنتهي إليو من نتيجة لو أهنا فطنت إىل أف  ىذا الدليل غَت قائم 

 
                                                           

1
 .1965لسنة  224، ؾبلة نقابة احملامُت، دمشق 20/04/1965بتاريخ  235نقض سورم رقم   - 
، نقبل عن : د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص 1969لسنة  134، ؾبلة نقابة احملامُت، دمشق 17/01/1969بتاريخ  405نقض سورم رقم  - 2

728. 
3
 .733.نقبل عن د. ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص 566ك د. جبلؿ ثركت، اؼبرجع السابق، ص  371أضبد فتحي سركر، اؼبرجع السابق، ص  د. - 

4
 .51،ص  12، رقم 14، س  13/01/1986، نقض 361،ص 107، رقم 6، ؾبموعة أحكاـ النقض س 15/03/1956نقض  - 
 .252نقبل عن : د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  .913ص ،135رقم  ،42س ،نقضأحكاـ الؾبموعة  ،6/6/1991نقض  - 5
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ينبٍت عليو بطبلف كل إجراء  ، كما1كبطبلف التسجيبلت الصوتية ينسحب على الدليل اؼبستمد منها
، كال تقبل شهادة من قاـ بإجراء اؼبراقبة الباطلة ألف  من يقـو بإجراء 2تاؿ لو يكوف مبنيا عليو أك متفرعا منو

، كيف اؼبقابل إذا ثبت أف  اإلجراء البلحق مل يكن مًتتبا على اؼبراقبة الباطلة 3باطل ال تقبل منو الشهادة عليو
األخذ بو، كيف ىذا  بل أنو مستقل عنها فإف  البطبلف الذم شاب اؼبراقبة ال ديتد إليو بل يبقى صحيحا كجيوز

الصدد قضت ؿبكمة النقض بأف  بطبلف التسجيبلت ال حيوؿ دكف أخذ القاضي جبميع عناصر اإلثبات 
 . 4األخرل اؼبستقلة عنو كاؼبؤدية إىل النتيجة اليت أسفرت عنها التسجيبلت

 
 ري.الجزائ القانونالناجمة عن المراقبة الباطلة في  البند الثالث: قاعدة استبعاد األدلة

بعد أف تعاين اعبهة القضائية اؼبختصة بأف  إجراءا معينا مشوب بالبطبلف تصدر حكما بإلغاء اإلجراء 
 اؼبعيب كحده، كما ديكنها أف ربكم أيضا بإلغاء اإلجراءات البلحقة لو كاؼبرتبطة بو إرتباطا مباشرا كاليت ؽبا

 دبصَت اإلجراءات اؼبلغاة.عبلقة بو، غَت أف  السؤاؿ الذم يطرح يف ىذا اؼبقاـ يتعلق 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت كردت يف القسم اػباص ببطبلف  5(1فقرة  160)فقد نصت اؼبادة 

إجراءات التحقيق على أف تسحب من ملف التحقيق أكراؽ اإلجراءات اليت أبطلت كتودع لدل كتابة ضبط 
بسحب اإلجراءات اؼبلغاة من اؼبلف إال  بكيفية غَت  اجمللس القضائي، كعليو ال ديكن للجهة القضائية أف تأمر

إذ ال يسمح للجهة القضائية من استعماؿ اإلجراءات اؼبلغاة لصاٌف أطراؼ  ،للتجزئة اذباه صبيع األطراؼ قابلة
ضد أطراؼ أخرل، كما أف  شرعية اإلجراءات القضائية كقانونيتها كضباية حقوؽ اؼبواطن كتكريس مبدأ الرباءة 

أف تكوف األدلة اؼبعتمد عليها يف اإلدانة قد استخرجت بطريقة قانونية خالية من العيوب اليت تشوب تستدعي 
 شرعيتها كسبلمتها.

من قانوف اإلجراءات اعبزائية على منع القضاة كاحملامُت من  6(2فقرة  160)كما نصت اؼبادة 
الرجوع ألكراؽ اإلجراءات اليت أبطلت الستنباط عناصر أك إهتامات ضد اػبصـو يف اؼبرافعات كإال  تعرضوا 

                                                           
 .594ص ،100رقم  ،44س ،أحكاـ النقضؾبموعة  ،1/6/1989نقض  - 1
 .72ص ،9رقم  ،47س ،أحكاـ النقضؾبموعة  ،14/1/1996نقض  - 2
 .776ص ،121رقم  ،45س ،ؾبموعة أحكاـ النقض 20/5/1994نقض  - 3
 .252صاؼبرجع السابق ، ،ؿبمد أمُت اػبرشة.د . نقبل عن:36ص 3رقم  ،27سؾبموعة أحكاـ النقض  5/1/1976نقض  - 4

5
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي :" تسحب من ملف التحقيق أكراؽ اإلجراءات اليت أبطلت كتودع لدل قلم   1فقرة  160تنص اؼبادة  - 

 ...".كتاب اجمللس القضائي 
6
...ك خيطر الرجوع إليها الستنباط عناصر أك اهتامات ضد اػبصـو يف  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على ما يلي :" 2فقرة  160تنص اؼبادة  - 

 اؼبرافعات ك إال تعرضوا عبزاء تأدييب بالنسبة للقضاة ك ؿباكمة تأديبية للمحامُت اؼبدافعُت أماـ ؾبلسهم التأدييب."
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لعقوبات تأديبية، فإذا كاف القانوف قد نص على معاقبة القضاة كاحملامُت اؼبدافعُت الذين يلجأكف لئلجراءات 
فإنو بالعكس من ذلك مل ينص على أم  ،ضد األطراؼ األخرل اهتاـباطلة اؼبلغاة ليستمدكا منها دالئل ال

 .1جزاء بالنسبة لئلجراءات القضائية اؼبؤسسة على ما تضمنتو اإلجراءات الباطلة اؼبلغاة
ذم ال (04-09)فبالرجوع ؼبراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية على كجو اػبصوص حيث أف  قانوف رقم 

 أجازيتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها، قد 
كالضوابط اليت نص  مراقبة اإلتصاالت اإللكًتكنية كذبميع كتسجيل ؿبتواىا يف حينها مع مراعاة الضمانات

مها يؤدم حتما إىل استبعادىا كدليل يعتمد عليها اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ ىذا القانوف، كبالتايل عدـ احًتا
 .عليو القاضي يف حكمو

أف   كمن بينهم الدكتور "ياسر األمَت فاركؽ" ك باإلستناد إىل رأم غالبية الفقهاء فحسب اعتقادم
البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة ضمانات كضوابط اؼبراقبة ىو بطبلف مطلق كليس نسيب، كعليو فإنو جيوز إثارتو يف 

 : يلي أم حالة كانت عليها الدعول كعلى احملكمة أف تقضي بو من تلقاء نفسها كىذا راجع إىل ما
صونة بنص الدستور كما أف  اؼبادة أف  اؼبراقبة تعترب انتهاكا للخصوصية اليت يتمتع هبا الفرد كىي م -

اعبرائم اؼبتصلة  السابق ذكره كاؼبتضمن اؼبواد اػباصة للوقاية من (04-09)القانوف  ( من04الرابعة)
اغباالت اليت تسمح باللجوء إىل اؼبراقبة اعبرائم ك بتكنولوجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ كمكافحتها حددت 

مكتوبا من السلطة القضائية اؼبختصة كؼبدة ؿبددة متمثلة يف ستة  اإللكًتكنية، كما تتطلب ىذه العملية إذنا
 .و بطبلف مطلقالفة ما نص عليو القانوف يًتتب علي( أشهر قابلة للتجديد كاستنادا لذلك فإف  ـب06)
ضركرة أف  مت توضيحأم ا السبب اآلخر فَتجع إىل أف  اؼبراقبة تعترب إجراء منتج للدليل، غَت أنو سبق كأف  -

ا يكوف ىذا الدليل باطبل بطبلنا ف يكوف مستمدا من جردية ألنو حينهينبغي أ فبل ،يكوف ىذا الدليل مشركعا
مطلقا، كما يقضي قانوف العقوبات اعبزائرم حبرمة الرسائل الربيدية كالربقيات كيعاقب على فضها أك تسهيل 

 ة للمواطن فيما يتعلق باؼبكاؼبات كالصور.ذلك، كما جيـر كيعاقب على اؼبساس حبرمة اغبياة اػباص
 اؼبتضمن قانوف 2006-12-20اؼبؤرخ يف  22-06كإف كاف اؼبشرع اعبزائرم دبوجب القانوف رقم 

العقوبات قد أجاز يف مرحلة التحريات األكلية إعًتاض اؼبراسبلت اليت تتم عن طريق كسائل اإلتصاؿ السلكية 
أجل التقاط كتثبيت كتسجيل الكبلـ اؼبتفوه بو  نية دكف موافقة اؼبعنيُت منكالبلسلكية ككذا كضع الًتتيبات التق

يف أماكن خاصة أك عمومية أك التقاط صور لشخص أك عدة أشخاص يتواجدكف يف مكاف خاص، غَت أنو 
ىذه  اآللية للمعطيات،كما جيب أف تنفذأجاز ذلك يف جرائم معينة منها اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة 

                                                           
1
 .299-297أ. أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص - 



339 
 

حالة فتح ربقيق قضائي تكوف  على إذف كربت اؼبراقبة اؼبباشرة لوكيل اعبمهورية اؼبختص، كيف ليات بناءالعم
 .من ؽ.إ.ج (5مكرر  65)لتحقيق كربت مراقبتو اؼبباشرة اؼبادة اعلى إذف من قاضي  بناء

األخذ هبذه الضمانات إىل استبعاد ىذا الدليل، غَت أف  بطبلف اإلجراء اؼبعيب كاستبعاده  كيؤدم عدـ
يف ؾباؿ اؼبراقبة كضبط اؼبراسبلت ال ديس صحة اإلجراءات السابقة مادامت ىذه اإلجراءات صحيحة قانونا 

راسبلت ال يؤثر على صحة دكف أف تتأثر يف كجودىا باإلجراء الذم تقرر بطبلنو، فبطبلف اؼبراقبة كاعًتاض اؼب
 إجراءات التحقيق السابقة عليو مثل التفتيش.

كماداـ أف   ،فالقاضي ال ينبغي لو أف يبٍت حكمو على دليل متحصل من انتهاؾ اغبقوؽ كاغبريات
القوؿ بأف  البطبلف اؼبًتتب على ـبالفة ضمانات اؼبراقبة ىو بطبلف مطلق متعلق بالنظاـ  ديكناألمر كذلك 

يًتتب على ذلك أنو جيوز حملكمة اؼبوضوع أف تقضي بو من تلقاء نفسها كلو مل يطلبو أحد اػبصـو العاـ ك 
 .1كجيوز الدفع بو ألكؿ مرة أماـ احملكمة
عن احملكمة العسكرية باعبزائر يف ظركؼ سياسية مًتدية صرحت  1959كىناؾ حكم صدر يف سنة 

 .2دبقتضاه احملكمة بأف التسجيل بآلة مسجلة ديكن أف يعترب قرينة إثبات تضاؼ إىل غَتىا من كسائل اإلثبات
ديكن القوؿ أف موقف التشريعات قد اختلف من دكلة ألخرل، إال أنو ال ديكن بأم حاؿ من  كعليو

األحواؿ أف نفرط يف حقوؽ ك حريات األفراد، ك من أجل إقامة موازنة بُت حقوؽ األفراد ك حق اجملتمع ينبغي 
 مراعاة الضمانات اؼبنصوص عليها قانونا.

           
  

                                                           
1
 .714د.ياسر األمَت فاركؽ، اؼبرجع السابق، ص- 

2
 - Trib Militaire d’Alger, 08/01/1958, JCP 1958 2 II 10564. 

 .431ص، 2نقبل عن: د.ؿبمد مركاف، اؼبرجع السابق، ج
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 الجزاء الجنائي المترتب على عدم مشروعية الدليل اإللكتروني. : المبحث الثاني
لجزاء اإلجرائي الذم أقرتو التشريعات اؼبختلفة غبماية حقوؽ كحريات األفراد يف لتطرؽ لا بعد أف مت

فإف  ىناؾ نوعا آخر من اعبزاءات كاف موضع إىتماـ معظم  ،مواجهة عدـ مشركعية الدليل اإللكًتكٍل
زاء التأدييب كالتعويض اؼبدٍل الذم يلتـز مرتكب الفعل بدفعو نتيجة الضرر الذم نتج عن التشريعات كاعب

 .كيدخل يف نطاؽ الدراسات اؼبتعمقة يف القانوف اإلدارم كاؼبدٍل بحثالتصرفو كالذم خيرج عن نطاؽ 
أخص س ، كإف كنتجنائيا إذا توافرت يف ىذا اإلخبلؿ عناصر جردية معينة اكما قد يكوف جزاء

سائل ككذا اإلستخداـ غَت اؼبشركع لو  ،يف ىذه الدراسة اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات بالذكر
 .اعبردية اإللكًتكنية ب يتعلق اؼبراقبة اإللكًتكنية ماداـ أف اؼبوضوع

فهو خيتلف  اعبزاء اعبنائي كسيلة فعالة إلسباغ اغبماية التامة على حرمة اغبياة اػباصة لؤلفراد، كيعد
مل، فهو باإلضافة إىل ردعو ن باشر اإلجراء اؼبخالف مع إنطوائو على عنصر األعن اعبزاء اإلجرائي إذ يناؿ فب

دم ينذر غَته أيضا، كيتمثل ذلك يف فرض العقوبة اعبنائية على األفعاؿ اليت تقع من األشخاص الذين للمعت
اف كضماناتو األساسية اؼبقررة لو خبلؿ إجراءات يباشركف عمبل إجرائيا يشكل إعتداء على حقوؽ اإلنس

 الدعول اعبزائية.
كتتم مساءلة فبثلي السلطة العامة اؼبكلفُت دبهاـ إدارية أك قضائية كعلى كجو اػبصوص الذين ديارسوف 
مهاـ الضبط القضائي نتيجة قيامهم دبخالفة شركط صحة العمل اإلجرائي، فهي ناشئة عن ثبوت اقًتاؼ 

غَت مشركع يدخل دائرة النموذج التجرديي اؼبعاقب عليو، فإذا استخدـ فبثل السلطة العامة  الشخص فعبل
 .1فإنو يتعرض للمسؤكلية اعبنائية مهما كانت تربيرات السلطة العامة ،كسائل غَت مشركعة للحصوؿ على أدلة

 كاحد أك أكثر كديكن القوؿ أف  معظم دكؿ العامل أقرت بشكل أك بآخر اغبق يف اغبياة الشخصية يف
جد فيو ضباية ، كما أنو كيف الوقت الذم قد يو من مظاىره، كىذا ال يعٍت توفر ضباية كافية لدل كافة الدكؿ

    اػبصوصية دبفهومها اؼبادم أكثر شيوعا، غَت أف  فكرة اػبصوصية كارتباطها بتقنية اؼبعلومات ىي أكؿ
 التقنية على النظاـ القانوٍل  ر ػػتأثي مدل نػػػاطق التساؤؿ عػػمنيوتر من الوجهة التارخيية، كىي أكؿ ػػمسائل الكمب
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كمسائلو، كقد تزايدت يف إطار التطور التكنولوجي الواسع كاإلستخدامات اؼبتزايدة للحوسبة كإنشاء بنوؾ 
  .اؼبعلومات كعمليات اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، فتمس على كبو مباشر خصوصياهتم كأسرارىم

ىذا التحوؿ سرعاف ما منت اغباجة إىل إجياد الوسائل القانونية كالتقنية اليت تضمن اغبماية  كيف موازاة
كما تقي من   ،الفعالة للحياة الشخصية يف العصر اؼبعلومايت عموما كشبكة اإلنًتنت على كجو اػبصوص

 اإلعتداءات احملتملة على اغبق يف السرية كاػبصوصية .
اغبماية اعبزائية للحياة الشخصية قد شهدت مراحل ثبلثة، فاؼبرحلة فكانسجاما مع حركة التشريع 

األكىل تناكلت اغبماية اعبنائية للشخص كأمبلكو من أنشطة التفتيش كضباية اؼبسكن كجسد الشخص ككل ما 
ر يتعلق بو من الناحية اؼبادية، أم ا اؼبرحلة الثانية فتناكلت ضباية البيانات الشخصية من اإلعتداءات يف عص

الكمبيوتر كمن مت عصر اإلنًتنت كالشبكات الرقمية إنطبلقا من عمليات اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، أم ا اؼبرحلة 
  .1الثالثة فتناكلت ضباية الفرد من أنشطة الرقابة اإللكًتكنية

زبتلف كل اإلختبلؼ مشكبلت عديدة  يًتتب عنهالجردية اإللكًتكنية ل كماداـ أف  الطبيعة اػباصة
، فهذه اعبرائم كما سبق ذكره ال تًتؾ أثرا ماديا يف مسرح اعبردية كغَتىا من اعبرائم العاديةاعبرائم التقليدية عن 

 يتميزكف بذكاء خارؽ للعادة جيعل بإمكاهنم التخلص من الدليل ، كما أف  مرتكبيهااليت تقع يف العامل اؼبادم 
 .العقاب من أجل اإلفبلت من  كإتبلفو 

 كيف ،ظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطياتتطرؽ لئلعتداءات اؼباسة بأنيف مرحلة أكىل أف أ كلذلك ارتأيت
مع تفصيل كل ىذه اعبرائم  ،تطرؽ لئلستخدامات غَت اؼبشركعة لوسائل اؼبراقبة اإللكًتكنيةمرحلة ثانية يتم ال

 كاعبزاءات اؼبقررة ؽبا من قبل اؼبشرع اعبزائرم مع إجراء مقاربة مع التشريع الفرنسي كالتشريع اؼبصرم.
 

 المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. : المطلب األول
اؼبعلومات ىي  إف  أكؿ حقيقة تارخيية تكرس يف ىذا اجملاؿ ىي أف  فكرة اػبصوصية كارتباطها بتقنية

أكؿ اؼبسائل القانونية اليت أثَتت عموما من الوجهة التارخيية، كىي أكؿ مناطق التساؤؿ عن أثر التقنية على 
النظاـ القانوٍل كمسائلو، كذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الواسع كأجواء اإلستخدامات اؼبتزايدة لنظم 

   ارتبط مفهـو خصوصية فقد ، كؽبذا طياتػللمع  عاعبة اآلليةػػليات اؼبػػعمك   لوماتػػوؾ اؼبعػػبن  شاءػػعلومات كإنػػاؼب

                                                           
 .18ص ، 2009، سنة 1اغبماية القانونية للحياة الشخصية يف ؾباؿ اؼبعلوماتية، منشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، ط  أنطونيوس أيوب ، د.بولُت - 1
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التقنية ذاهتا، حيث تصبح اؼبخاطر أكسع عندما ال تقيد عمليات اؼبعاعبة بأم  اؼبعلومات باػبشية من ـباطر
 .1قيد، كىذا ما دفع إىل ضركرة إبراـ إتفاقيات يف ؾباؿ ضباية البيانات الشخصية عرب اغبدكد

اؼبعاعبة اآللية  ألثرتطرؽ يف الفرع األكؿ قسم ىذا اؼبطلب إىل فرعُت، أى ىذا األساس، سيكعل
 معطيات.لعبرائم اؼبعاعبة اآللية ل وماتية، أما الفرع الثاٍل فخصصللمعطيات على اػبصوصية اؼبعل

 الفرع األول: أثر المعالجة اآللية للمعطيات على الخصوصية المعلوماتية.
زبزين كاسًتجاع كربليل كميات ىائلة من البيانات الشخصية اليت يتم  علىتقنية اؼبعلومات  تعمل

ذبميعها، كما أف  استخداـ اغباسب اآليل يف ؾباؿ صبع كمعاعبة البيانات اؼبتمثلة باغبياة اػباصة قد خلف آثار 
ألفراد، كىذا ما أكجد ما يعرؼ إجيابية عريضة ال يستطيع أحد إنكارىا خاصة يف ؾباؿ تنظيم الدكلة لشؤكف ا

 ببنوؾ اؼبعلومات.
كيقصد ببنك اؼبعلومات تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعا معينا كيهدؼ ػبدمة غرض معُت، 
كمعاعبتها بواسطة أجهزة اغباسبات اآللية إلخراجها يف صورة معلومات تفيد مستخدمُت ـبتلفُت يف أغراض 

أك العسكرية،  بنكا للمعلومات اؼبالية أك القانونية أك الطبية أك األمنية  متعددة، كمن مت ديكن القوؿ بأف  ىناؾ
كاغبقيقة اؼبؤكدة ىو أنو ال يوجد ربديد قانوٍل ؼبصطلح بنوؾ اؼبعلومات، أم ا من الوجهة الفنية فيقصد هبا 

ومات تعد أحد ك فبا ال شك فيو أف بنوؾ اؼبعل، 2العمليات اؼبختلفة للكمبيوتر من تسجيل كتصنيف البيانات
أىم مظاىر التقدـ التكنولوجي يف ىذا العصر، إذ تعترب الركيزة األساسية يف تطور اجملتمع ك تفعيل التنمية 

 .3اإلجتماعية ك اإلقتصادية
كما تعرؼ أيضا بأهنا: "ؾبموعة اؼبعلومات اليت يتم معاعبتها إلكًتكنيا، كذلك من أجل بثها عرب 

 .4شبكة اإلنًتنت، حبيث ديكن للمشًتؾ الوصوؿ إليها من خبلؿ ربط الكمبيوتر اػباص بو بشبكة اإلنًتنت"
يل كاسًتجاع اؼبعلومات، كبفعل الكفاءة العالية لوسائل التقنية كاإلمكانات غَت احملدكدة يف ؾباؿ ربل

إذبهت ـبتلف دكؿ العامل متمثلة يف ىيئاهتا كمؤسساهتا إىل إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها، غَت أف  
 التوسع اؽبائل الستخداـ الكمبيوتر أثار ـباكؼ من إمكانات انتهاؾ اغبياة الشخصية.

                                                           
1
 -Valérie Sedaillan, Droit de l’internet, OP.cit, P 30. .55نقبل عن: د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص   
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 .12، ص 7222، سنة اعبديدة، القاىرة، مصر، بدكف طبعة



343 
 

    اؼبعلومات حرمة اغبياة اػباصة كالواقع أف  ىناؾ كثَت من األشكاؿ اليت هتدد هبا أجهزة بنوؾ
        اليت  ن أىم األخطارػجلة اليت تكوف غالبا شخصية كخاصة، كمػػمكن ذبميع كل اؼبعلومات اؼبسػللفرد، حبيث ي

        ديكن أف هتدد حرمة اغبياة اػباصة لؤلفراد كبالتايل قد تسبب مشاكل تتمثل يف السماح جبمع البيانات
كفيما يلي سيتم بياف مفهـو نظاـ  ،1مع عدـ معرفة أكجو استخدامها يف اؼبستقبل األشخاصاؼبعلومات عن  أك

  .اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، ك تأثَت بنوؾ اؼبعلومات على اغبق يف حرمة اغبياة اػباصة
 البند األول: مفهوم نظام المعالجة اآللية للمعطيات.

عبة اآللية للمعطيات بأنو: "كل مركب يتكوف من كاف ؾبلس الشيوخ قد اقًتح تعريفا لنظاـ اؼبعا
كحدة أك ؾبموعة كحدات معاعبة، كاليت تتكوف كل منها من الذاكرة كالربامج كاؼبعطيات كأجهزة اإلدخاؿ 
كاإلخراج كأجهزة الربط، كاليت يربط بينها ؾبموعة من العبلقات اليت عن طريقها يتم ربقيق نتيجة معينة كىي 

 .2لى أف يكوف ىذا اؼبركب خاضع غبماية فنية"معاعبة اؼبعطيات، ع
يتضمن عنصرين ، أكؽبما يشتمل على العناصر اؼبختلفة اليت يتكوف  ىذا التعريف فهوكبالرجوع إىل 

منها اؼبركب، كالثاٍل يتضمن العبلقات اليت تربط بُت ىذه العناصر كتوحدىا كبو ربقيق ىدؼ كاحد كىو 
لربامج، مثاؿ ذلك الذاكرة كا اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، كما أف  العناصر اؼبادية كاؼبعنوية اليت يتكوف منها اؼبركب

جاءت على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، فبل يتوافر نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، كال تقع  اؼبعطيات، أجهزة الربط
  أم جردية من جرائم اإلعتداء اؼبنصوص عليها إذا كقع اإلعتداء على جهاز حاسب مل يدخل اػبدمة بعد، 

 .3على األنظمة اليت خرجت من اػبدمة سباما أك على األجهزة اليت مازالت يف مرحلة التجربة، أك حىت
أم ا مصطلح اغبماية الفنية للنظاـ، فهو ذلك اإلجراء الوقائي الذم يتخذه صاحب النظاـ أك صانع 

 .4الربنامج أثناء كضعو لو للحد من اإلعتداءات اػبارجية اليت قد تقع عليو
غبماية الفنية للنظاـ كشرط للتمتع غَت أف السؤاؿ اؼبطركح يتعلق حوؿ ضركرة كجود أك عدـ كجود ا

 باغبماية اعبنائية؟
تنقسم األنظمة من ىذه الزاكية إىل ثبلثة أنظمة : أنظمة مفتوحة للجمهور ، أنظمة قاصرة على 
أصحاب اغبق فيها كلكن بدكف ضباية فنية كأنظمة قاصرة على أصحاب اغبق فيها كتتمتع حبماية فنية، فالنوع 

   ىو الذم يتمتع باغبماية اعبنائية، أما النوع األكؿ كالثاٍل فبل يتمتعاف بتلك  الثالث من تلك األنظمة
                                                           

1
 .43بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص .د - 
 .272، صاؼبرجع السابقعلي عبد القادر قهوجي،  .د -2
  .929ص ايتها القانونية،اؼبرجع السابق،عبد الفتاح بيومي حجازم،التجارة اإللكًتكنية كضب.ككذلك :د.919ك: أ.أماؿ قارة، اؼبرجع السابق،ص أنظر يف ذل -3
 .222خثَت مسعود، اؼبرجع السابق، ص أ. -4
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اغبماية، ألف اغبماية اعبنائية يف نظرىم جيب أف تقتصر على األنظمة احملمية فنيا، ألنو من الطبيعي أف القانوف 
 .إال األشخاص الذين ؽبم حرص على أمواؽبماعبنائي ال حيمي 

تضمن فبل يوجد ما يكبالرجوع إىل النصوص اؼبتعلقة جبرائم اإلعتداء على أنظمة اؼبعاعبة للمعطيات 
    شرط اغبماية الفنية، كمن اؼببادئ العامة اؼبستقرة يف تفسَت القانوف اعبنائي أنو ال جيوز تقييد النص اؼبطلق 

ذكر اؼبشرع لشرط اغبماية الفنية يعٍت  أك زبصيص النص العاـ إال إذا كجد نص جييز ذلك، كلذلك فإف عدـ
 .1أف اؼبشرع أراد استبعاده

 
 البند الثاني:تأثير بنوك المعلومات على الحق في حرمة الحياة الخاصة .

ظهرت عدة ـباطر مست حريات األفراد بسبب صبع معلومات شخصية عنهم قبل ظهور ك انتشار 
 استعماؿأجهزة الكمبيوتر ك اإلستعانة هبا يف زبزين ىذه اؼبعلومات، ك ازدادت ىذه اؼبخاطر مع انتشار 

ماداـ صاحب  الكمبيوتر، ك ىذا التهديد للحياة اػباصة يتحقق سواء كانت ىذه اؼبعلومات كاذبة أك صحيحة
 .2الشأف يعًتض على من يقـو جبمعها ك زبزينها بدكف مربر قانوٍل

فاغباسب اآليل أصبح ديثل خطرا أكسع مدل بكثَت من الوسائل التقليدية اليت سبق كأف عرفتها 
 :3غبفظ كمراجعة البيانات اػباصة باألفراد كذلك راجع إىل ما يليالبشرية كوسيلة 

: السعة غَت احملدكدة لذاكرة اغباسب اآليل من الناحية العملية مع تضاؤؿ حجم كسائط أكعية البيانات،  أوال
تزف كما أف  ىناؾ أنظمة كمبيوترية يف بلجيكا حيث اؼبقر العاـ غبلف مشاؿ األطلسي اؼبعركؼ باسم "الناتو" زب

 فيها اؼبعلومات حوؿ كل شخص على الكرة األرضية.
ذاكرة اغباسب اآليل عن بعد، حيث ديكن أال  يقتصر ىذا اإلخًتاؽ على ؾبرد اإلطبلع  اخًتاؽإمكانية  ثانيا:

على ما ربتويو ىذه الذاكرة من بيانات أك معلومات، بل يتعدل األمر ذلك ليصل إىل حد استنساخ ىذه 
 لذم يعد سبهيدا إلساءة استعماؽبا فيما بعد.البيانات األمر ا

   تتجلى ـباطر اغباسب اآليل على اغبياة الشخصية حينما يتم ربط أجهزة الكمبيوتر اؼبختلفة ببعضها ثالثا:
على كبو يسمح بأف تتبادؿ ىذه  ،أك بكمبيوتر مركزم أك بنوع من الشبكات العامة اؼبخصصة لئلتصاؿ
 األجهزة على تعدد الغرض منها كتبادؿ البيانات اليت حيتويها فيما بينها.

                                                           

.105 أ. أماؿ قارة، اؼبرجع السابق،ص  - 1  
2
 .87غناـ ؿبمد غناـ، اغبماية اإلدارية كاعبنائية لؤلفراد عند ذبميع بياناهتم الشخصية يف أجهزة الكمبيوتر، اؼبرجع السابق، ص  د. - 

3
 .99د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  -  
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( اليت ىي عبارة عن ناقل معلومايت جديد جيمع يف الوقت Multimédiaفتقنية الوسائط اؼبتعددة )
كسائط أك كسائل ـبتلفة، كيتميز ذاتو الصوت كالصورة الثابتة كاؼبتحركة كالنص كالبيانات الوافدة بدكرىا من 

بالتفاعلية فيما بُت ـبتلف اؼبعطيات اليت يتكوف منها ىذا العمل، حيث يكوف من شأف ذلك أف يتم ربط ىذه 
البيانات بعضها ببعض من أجل استكماؽبا كالقياـ بتحليلها كمعاعبتها اليت قد تؤدم إىل معلومات أك بيانات 

 جديدة.
د من مقتحمي الكمبيوتر من الدخوؿ إىل العديد من شبكات الكمبيوتر خاصة يبلحظ سبكن العدي رابعا:

 شبكة اإلنًتنت عن طريق استغبلؽبم مواطن الضعف يف منظومة األمن.
إف  األمر يبلغ أشده فيما لو قامت اغبكومات بذاهتا بالتجسس على مراسبلت األفراد عن طريق  خامسا:

ؿ على ذلك من الشبكة اؼبعركفة "كارنيفور" كاليت استخدمت كمشركع التنصت كاؼبراقبة اإللكًتكنية، كال أد
 .تتنصت فيو اغبكومة األمريكية على مزكدم خدمات اإلنًتنت ؼبراقبة رسائل الربيد اإللكًتكٍل

كذلك قد يثور التساؤؿ حوؿ مدل صبلحية تطبيق أحكاـ قانوف األرشيف اعبزائرم على حالة 
 يتم معاعبتها إلكًتكنيا ؟إفشاء اؼبعلومات الشخصية اليت 

( قد عرؼ الوثائق األرشيفية بالوثائق اليت تتضمن 27يف مادتو الثانية )1اعبزائرم إف  قانوف األرشيف
معلومات مهما كاف تارخيها أك شكلها كسندىا اؼبادم ، ناذبة أك متحصلة من كل شخص طبيعي أك معنوم، 

تهما نشاطهما، فيبلحظ أف  اؼبشرع كاف حريصا على كمن كل مصلحة أك جهاز عمومي أك خاص أثناء فبارس
عدـ إفشاء األسرار اؼبتضمنة يف الوثائق األرشيفية اؼبتعلقة حبرمة اغبياة اػباصة لؤلشخاص، ككذلك الوثائق 

من نفس  (27)الكاملة للمعلومات الفردية الصحية كاؼبلفات اؼبرتبطة حبرمة اغبياة اػباصة ؽبم طبقا لنص اؼبادة 
، كأكجب القانوف حق اإلطبلع بًتخيص من اؼبالك أك اغبائز حبيث يعترب الوثائق ملكية خاصة طبقا القانوف

 .من ذات القانوف (74)إىل نص اؼبادة  (73)لنص اؼبادة 
كبالتايل ال يوجد ؾباؿ لتطبيق أحكاـ نصوص ىذا القانوف على حالة إفشاء اؼبعلومات اؼبختزنة يف 

من أم لفظ يدؿ على ذلك من جهة، كمن جهة أخرل فإف  القياس فبنوع يف تفسَت  بنوؾ اؼبعلومات ػبلوه
 .2نصوص القانوف اعبنائي

 

                                                           
 اؼبتضمن قانوف األرشيف اعبزائرم. 2544جانفي 72اؼبؤرخ يف 44/25 مققانوف ر  -1
نة، ي(، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اإلخوة منتورم، قسنطةاقلي فضيلة، اغبماية القانونية للحق يف حرمة اغبياة اػباصة)دراسة مقارنعد. -2

 .237، ص7227سنة
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 جرائم المعالجة اآللية للمعطيات.  : الفرع الثاني
مع اإلنتشار الكبَت يف استخداـ اغباسب اآليل كشبكة اإلنًتنت ظهرت ىذه النوعية من اعبرائم، كيف 

اإلخًتاقات، فقد تكوف البيانات كاؼبعلومات ىي اؽبدؼ اؼبباشر، كقد يقصد اؼبخًتؽ الواقع زبتلف أىداؼ 
 . 1بفعلتو إظهار قدرتو كمهارتو على اخًتاؽ اغباسب اآليل، أك إلظهار كجود ثغرات يف اعبهاز اؼبخًتؽ

زائرم تطرؽ من خبلؿ ىذا الفرع عبرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات يف القانوف اعبسأك  
 مع إجراء مقاربة مع القانوف اؼبصرم كالقانوف الفرنسي.

 
 البند األول: جرائم المعالجة اآللية للمعطيات في القانون الجزائري.

 يتمثل يف أشكاؿ اإلعتداء على نظم اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كيتمثل فيما يلي:أوال: الركن المادي: 
 المعالجة اآللية للمعطيات.الدخول والبقاء غير المشروع في نظام  .1

من اإلتفاقية  3(06اؼبادة )بست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية، ك من إتفاقية بودا 2(02نصت عليو اؼبادة )
اؼبضافة  4(مكرر 394اؼبادة ) يف عليو، أما اؼبشرع اعبزائرم فقد نص العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات

عن طريق الغش يف كل فالصورة البسيطة للجردية تتمثل يف ؾبرد الدخوؿ أك البقاء ، 5(15-04)بالقانوف 
فيها عن  يف اغبالة اليت يًتتب أكجزء من منظومة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، بينما الصورة اؼبشددة تتحقق

زبريب لنظاـ  إذا نتج عن ذلك أك عطيات اؼبنظومةؼبأك تغيَت  حذؼإم ا  عن طريق الغشالدخوؿ أك البقاء 
 .إشتغاؿ اؼبنظومة

                                                           
1
غَت اؼبشركع إىل النظاـ اؼبعلومايت )دراسة قانونية يف ضوء القوانُت اؼبقارنة(، ؾبلة دراسات اؼبعلومات، الرياض،  أسامة بن غاًل العبيدم، جردية الدخوؿ د. - 

  .99، ص 2192السعودية، العدد الرابع عشر، مام 
2 - Article 2 du (C.C.C) : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou 

partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise en violation des 

mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données informatiques ou dans une autre intention 

délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique. 
3
الدخوؿ أك البقاء ككل اتصاؿ غَت  -جردية الدخوؿ غَت اؼبشركع : أيلي :" على ما  اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلوماتمن  06تنص اؼبادة  - 

 مشركع مع كل أك جزء من تقنية اؼبعلومات أك اإلستمرار بو .
 للبيانات تدمَتتشدد العقوبة إذا ترتب على ىذا الدخوؿ أك البقاء أك اإلتصاؿ أك اإلستمرار هبذا اإلتصاؿ : ؿبو أك تعديل أك تشويو أك نسخ أك نقل أك  -ب

 احملفوظة كلؤلجهزة كاألنظمة اإللكًتكنية كشبكات اإلتصاؿ كإغباؽ الضرر باؼبستخدمُت كاؼبستفيدين، اغبصوؿ على معلومات حكومية سرية."
دج إىل  50.000( كبغرامة من 01( أشهر إىل سنة )03"يعاقب باغببس من ثبلثة )مكرر من قانوف العقوبات على ما يلي: "  995تنص اؼبادة  -  4

 دج كل من يدخل أك يبقى عن طريق الغش يف كل أك جزء من منظومة للمعاعبة اآللية للمعطيات أك حياكؿ ذلك.  200.000
 كوف العقوبة اغببستضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذؼ أك تغيَت ؼبعطيات اؼبنظومة كإذا ترتب عن األفعاؿ اؼبذكورة أعبله زبريب نظاـ إشتغاؿ اؼبنظومة ت

مكرر  من القانوف  467لقد مت الرفع من قيمة الغرامة طبقا للمادة ".دج 300.000دج إىل  50000( كالغرامة من 02( أشهر إىل سنتُت )06من ستة )
 اؼبتضمن قانوف العقوبات . 2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  23-06رقم 

 كاؼبتضمن قانوف العقوبات اعبزائرم. 91/99/2115يف  اؼبؤرخ 15/95نوف رقم اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقا 9966يونيو  8اؼبؤرخ يف  66/956األمر رقم  - 5
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 تتمثل يف فعل الدخوؿ كفعل البقاء. الصورة البسيطة: -1.1
  فعل الدخول: . أ

يقصد بالدخوؿ ىنا الدخوؿ باؼبعٌت اؼبادم أم الدخوؿ إىل مكاف أك مسكن كيف نفس اإلذباه إىل  ال
العمليات الذىنية اليت يقـو  جهاز اغباسب اآليل، كإمنا جيب أف ينظر إليو كظاىرة معنوية تتمثل يف الدخوؿ إىل

 ،هبا نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، كمل حيدد اؼبشرع كسيلة الدخوؿ أك الطريقة اليت يتم هبا الدخوؿ إىل النظاـ
 كلذلك تقع اعبردية بأية كسيلة أك طريقة كيستوم أف يتم الدخوؿ مباشرة أك عن طريق غَت مباشر.

كتقع  ،برامج متطورة يستخدمها كل من ديلك خربة يف استعماؽباكقد يتم ىذا اإلخًتاؽ عن طريق 
سواء كاف يعمل يف ؾباؿ األنظمة أـ ال يعمل، كسواء كاف يستطيع  اعبردية من كل إنساف أيا كانت صفتو ىذه

الدخوؿ أـ ال، فيكفي أف يكوف اعباٍل ليس فبن يكوف ؽبم اغبق يف الدخوؿ إىل النظاـ أك من  أف يستفيد من
ليس ؽبم اغبق يف الدخوؿ بالطريقة اليت دخلوا هبا، فتتوافر اعبردية يف كل حالة يكوف فيها الدخوؿ ـبالفا  الذين

 .اإلتفاؽ أك ـبالفا إلدارة من لو حق السيطرة على النظاـ لشركط الدخوؿ اليت نص عليها القانوف أك
أك  ألنظمة مثل أسرار الدكلة كما ىو اغباؿ إذا كاف القانوف يفرض سرية معينة بالنسبة لبعض اكذلك  

اؼبهنية  السرية اؼبتعلقة باؼبعلومات الذاتية أك اإلظبية أك سر اؼبهنة أك أسرار األشخاص مثل أسرار اغبياة اػباصة
كاؼبواقع اليت تزاكؿ التجارة   ،1يًتؾ اإلطبلع عليها ألم إنساف أك أم معلومات جيمعها اإلنساف يف نظاـ كال

لى الشبكة ربتفظ بالبيانات اؼبتعلقة بالصفقات اليت جيريها اؼبتسوقوف معها كدبعلومات اإللكًتكنية مباشرة ع
شخصية حوؿ ىؤالء كينسحب ذلك على الوسطاء كـبتلف اؽبيئات اليت تؤدم دكر الوساطة بُت التاجر 

إلكًتكنية  تاستماراكزبائنو، كيف الواقع أف  غالبية ىذه اؼبواقع ربمل زكارىا من مستخدمي الشبكة على ملء 
 .اؼبقصودة ربوم معلومات شخصية عنهم كذلك قبل أف تسمح ؽبم بالنفاذ إىل اػبدمة

فاغبق يف اغبياة اػباصة من اغبقوؽ البلزمة لئلنساف كاليت تعترب إحدل كسائل ضبايتها كزبزينها ؼبدة 
ؼبدة طويلة ببيانات ك ؿبددة، كىذا يعترب إحدل الضمانات الوقائية غبماية اغبياة اػباصة ألف  اإلحتفاظ 

 .2كمعلومات قابلة للتغيَت كالتطور يؤدم اسًتجاعها بعد مدة طويلة من الزمن إىل اإلضرار بصاحبها
 
 

                                                           
 .107ص اؼبرجع السابق ، أماؿ قارة،أ. - 1
2
 .134د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  - 
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كيرتكب اعبردية من يعمل على اآللة كلكن بنظاـ معُت فيدخل يف نظاـ آخر عليها، كما تقع اعبردية 
يكفي لتوافر اعبردية أف يتم الدخوؿ على بعض سواء مت الدخوؿ إىل النظاـ كلو أـ إىل جزء منو فقط، أم 

عناصر النظاـ أك على عنصر كاحد منو بشرط أف يكوف العنصر الذم يتم الدخوؿ إليو يدخل يف برنامج 
متكامل قابل للتشغيل، فاعبردية تقـو بفعل الدخوؿ إىل النظاـ ؾبرد عن أم نتيجة أخرل، فبل يشًتط لقيامها 

بل أف  اعبردية تتوافر  ،اليت حيتويها النظاـ أك بعضها أك استعماؿ تلك اؼبعلوماتإلتقاط اؼبتدخل للمعلومات 
، كما ال تتوافر اعبردية إذا اقتصر 1تكن لدل اعباٍل القدرة الفنية على تنفيذ العمليات على النظاـمل حىت كلو 

اؿ ال تقـو جردية الدخوؿ غَت دكر اعباٍل على ؾبرد قراءة الشاشة دكف الولوج إىل داخل النظاـ، إذ كهبذه األفع
 .2اؼبشركع للنظاـ اؼبعلومايت

 فعل البقاء: . ب
يقصد بفعل البقاء التواجد داخل النظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ضد إرادة من لو اغبق يف السيطرة 

جيتمعاف، على ىذا النظاـ، كقد يتحقق البقاء اؼبعاقب عليو داخل النظاـ مستقبل عن الدخوؿ إىل النظاـ كقد 
كيكوف البقاء معاقبا عليو مستقبل حُت يكوف الدخوؿ إىل النظاـ مشركعا كاغبالة اليت يتحقق الدخوؿ على 

فإذا بقي رغم ذلك فيجب على اؼبتدخل أف يقطع كجوده كينسحب فورا  ،النظاـ بالصدفة أك عن طريق اػبطأ
 ن اؼبعنوم.نو يعاقب على جردية البقاء غَت اؼبشركع إذا توافر ؽبا الركفإ

اؼبدة اؼبسموح لو البقاء بداخل النظاـ أك يف اغبالة اليت  يكوف البقاء جردية إذا ذباكز اؼبتدخل كما
طبلع فقط، كقد جيتمع م كاف مسموحا لو فيها الرؤية كاإليطبع فيها نسخة من اؼبعلومات يف الوقت الذ

لذم ال يكوف فيو للجاٍل اغبق يف الدخوؿ إىل الدخوؿ غَت اؼبشركع كالبقاء غَت اؼبشركع معا كذلك يف الفرض ا
 النظاـ كيدخل إليو فعبل ضد إرادة من لو حق السيطرة عليو مث يبقى داخل النظاـ بعد ذلك.

فجردية البقاء داخل النظاـ تبدأ منذ اللحظة اليت يبدأ فيها اعباٍل التجوؿ داخل النظاـ أك يستمر يف 
ألف  الغرض يتعلق بدخوؿ غَت مشركع أم مع علم اعباٍل أنو ليس لو  ،دالتجوؿ بداخلو بعد انتهاء الوقت احملد

حق الدخوؿ فإذا دخل كظل ساكنا تظل اعبردية جردية دخوؿ إىل النظاـ، أما إذا بدأ يف التجوؿ فإف  جردية 
لك البقاء داخل النظاـ تبدأ منذ تلك اللحظة ألف  دخولو غَت مشركع كاستمراره فيو كذلك غَت مشركع كمنذ ت

 .3اللحظة تبدأ جردية البقاء داخل النظاـ

                                                           
 .999اؼبرجع السابق، ص  أ. أماؿ قارة، - 1
 .91، اؼبرجع السابق، ص كضبايتها القانونية د. عبد الفتاح بيومي حجازم، التجارة اإللكًتكنية - 2
 .112-110اؼبرجع السابق، ص ، أ. أماؿ قارة - 3
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 : الصورة المشددة -1.1

من قانوف العقوبات على ظرفُت تشدد هبما عقوبة جردية  (2/3مكرر فقرة  394)نصت اؼبادة 
الدخوؿ كالبقاء داخل النظاـ، كيتحقق ىذاف الظرفاف عند ما ينتج عن الدخوؿ أك البقاء إم ا ؿبو أك تعديل 

كيكفي لتوافر ىذا الظرؼ كجود عبلقة  ،اؼبعطيات اليت حيتويها النظاـ كإم ا عدـ صبلحية النظاـ ألداء كظائفو
بُت الدخوؿ غَت اؼبشركع أك البقاء غَت اؼبشركع كالنتيجة الضارة، كال يشًتط أف تكوف تلك النتيجة سببية 

الضارة مقصودة ألف  اؼبشرع نص على ذبرَل اإلعتداء اؼبقصود على النظاـ عن طريق ؿبو أك تعديل اؼبعطيات 
 .1اليت حيتويها باعتباره جردية مستقلة

 لمعطيات.اعلى  ةالعمدي اتاإلعتداء .1
من  4(08( من إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية، كاؼبادة )043، 032اؼبواد )نصت عليو 

 394)نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذه اعبردية يف اؼبادة اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات، كما 
كالربامج داخل النظاـ اؼبعلومايت يتخذ إحدل فاإلعتداء على البيانات ، من قانوف العقوبات 5(1مكرر

 : الصورتُت
 أف يتم ؿبو البيانات كاؼبعلومات كلية كتدمَتىا إلكًتكنيا.الصورة األولى: 
أف يتم تشويو اؼبعلومة أك الربنامج عن طريق تعديل البيانات أك تعديل طرؽ معاعبتها أك كسائل الصورة الثانية: 

 إنتقاؽبا.
                                                           

1
 .995اؼبرجع السابق، ص  أ. أماؿ قارة، -  

2
 - Article 3 du (C.C.C) : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle et sans droit, 

effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à 

destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions 

électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant de telles données informatiques. Une 

Partie peut exiger que l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un 

système informatique connecté à un autre système informatique. 
3 - Article 4 du (C.C.C) : - Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, 

d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques. 

- Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 entraîne des 

dommages sérieux. 
4
تدمَت أك ؿبو أك إعاقة أك تعديل     -اإلعتداء على سبلمة البيانات : على ما يلي :"  اإلتفاقية العربية ؼبكافحة جرائم تقنية اؼبعلوماتمن  08تنص اؼبادة  - 

 أك حجب بيانات تقنية اؼبعلومات قصدا كبدكف كجو حق.
 ، أف تتسبب بضرر جسيم."( من ىذه اؼبادة1للطرؼ أف يستلـز لتجرَل األفعاؿ اؼبنصوص عليها يف الفقرة ) -
دج إىل  500000( سنوات كبغرامة من 03( أشهر إىل ثبلثة )06"يعاقب باغببس من ستة ) ن قانوف العقوبات:م 9 مكرر 995تنص اؼبادة  - 5

لقد مت الرفع من قيمة  .دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظاـ اؼبعاعبة اآللية أك أزاؿ أك عدؿ بطريق الغش اؼبعطيات اليت تتضمنها" 4000.000
 اؼبتضمن قانوف العقوبات . 2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  23-06مكرر  من القانوف رقم  467الغرامة طبقا للمادة 
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       اإلتبلؼ اليت قد تكوف نتيجة فعل الدخوؿ غَت اؼبشركع إىل النظاـ اؼبعلومايتكتتنوع أساليب 
أكالبقاء فيو بدكف إذف، أك قد تكوف نتيجة إستخداـ الطرؽ التقنية كالفنية كاستخداـ فَتكسات اغباسب 

 .1اآليل
كاحملو كالتعديل النشاط اإلجرامي يف ىذه اعبردية ينحصر يف أفعاؿ اإلدخاؿ  أف   يرل الفقهاء كما  

مت قياـ  يشًتط اجتماعها معا حىت يتوافر النشاط اإلجرامي فيها كمن لقياـ اعبردية، فبل كيكفي توافر أحدىا
  .الركن اؼبادم يف اعبردية

 : فعل اإلدخال -1.1
يقصد بفعل اإلدخاؿ إضافة معطيات جديدة على الدعامة اػباصة هبا سواء كانت خالية أـ كاف 

من قبل، كيتحقق ىذا الفعل يف الفرض الذم يستخدـ فيو اغبامل الشرعي لبطاقات السحب  عليها معطيات
النقود أكثر من اؼببلغ  كذلك حُت يستخدـ رقمو اػباص كالسرم للدخوؿ لكي يسحب مبلغا من ،اؼبمغنطة

يات اؼبوجود يف حسابو، كما يتحقق فعل اإلدخاؿ يف كل حالة يتم فيها إدخاؿ برنامج غريب يضيف معط
 .2، أك استعماؿ البطاقة من غَت  صاحبها كذلك يف حالة سرقتها أك فقداهنا أك تزكيرىاجديدة

كيشمل اإلدخاؿ إدخاؿ معلومات كمهية كيقصد بذلك إدخاؿ بيانات يف نظم اؼبعاعبة اآللية مل تكن 
، كما يشمل كل 3موجودة من قبل، كقد يتم إدخاؿ ىذه البيانات بقصد التشويش على صحة البيانات القائمة

 فعل يؤدم إىل إزالة معلومات أك معطيات بصورة غَت مشركعة، أك إىل تعديل مضموهنا.
كيشًتط لتجرَل ىذه األفعاؿ أف تكوف اؼبعطيات ك اؼبعلومات موضوع اعبردية داخل النظاـ، كما أف 

ا ك ربليلها بغرض اإلستفادة موضوع اعبردية ىو اؼبعلومات اليت جيرم عليها معاعبات معينة ك ترتيبها ك تنظيمه
 .4ك اغبصوؿ على نتائج معينة من خبلؿ استخدامهامنها 

 
 
 

                                                           
 .998بيوتر كاإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص جرائم الكم ،أ. نبيل صقر - 1
دار الفكر اعبامعي، األحداث كاإلنًتنت،  ومي حجازم،يد.عبد الفتاح ب. ككذلك: 121أنظر على التوايل : أ. أماؿ قارة، اؼبرجع السابق، ص  - 2

 .46، ص2004اإلسكندرية، مصر، بدكف طبعة، سنة 
نقبل عن: د. بػولُت .569، ص 9992، سنة 9التشريع اؼبقارف، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، طد.ىدل قشقوش، جرائم اغباسب اإللكًتكٍل يف  - 3

 .621أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص 

4
 .599د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  - 
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  فعل المحو: -1.1
يقصد بفعل احملو إزالة جزء من اؼبعطيات اؼبسجلة على دعامة كاؼبوجودة داخل النظاـ أك ربطيم تلك 

عملية بعد تأيت عملية احملو كدبا أف  ،1يات إىل اؼبنطقة اػباصة بالذاكرةالدعامة أك نقل كزبزين جزء من اؼبعط
  . 2يثار التساؤؿ عما إذا كاف ىذا الدخوؿ مشركع ككذا عملية احملو إذا سبت عن حسن أك سوء نية، الدخوؿ

فإتبلؼ البيانات سواء دبحوىا أك تدمَتىا إلكًتكنيا يثَت تكييفها جنائيا إختبلفا ملموسا حبسب الغاية 
إذا  اؼبعلومايت من كاقعة اإلتبلؼ، ففي اغبالة األكىل تشكل الواقعة إتبلفا باؼبعٌت القانوٍلاليت يهدؼ إليها اجملـر 

كانت ىذه اؼبعلومات ىي ىدؼ اعباٍل بقصد اإلضرار بالغَت أم دكف أف تتجو إرادتو إىل ارتكاب جردية 
 .3أخرل
  : فعل التعديل -3.1

كيتحقق فعل  ،النظاـ كاستبداؽبا دبعطيات أخرليقصد بفعل التعديل تغيَت اؼبعطيات اؼبوجودة داخل 
كذلك  ،احملو كالتعديل عن طريق برامج غريبة تتبلعب يف اؼبعطيات سواء دبحوىا كليا أك جزئيا أك تعديلها

باستخداـ القنبلة اؼبعلوماتية اػباصة باؼبعطيات كبرنامج اؼبمحاة أك برامج الفَتكسات بصفة عامة، كىذه 
اإلدخاؿ كاحملو كالتعديل كردت على سبيل اغبصر، فبل يقع ربت طائلة التجرَل أم فعل  األفعاؿ اؼبتمثلة يف

آخر غَتىا حىت كلو تضمن إعتداء على اؼبعطيات اؼبوجودة داخل نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات، فبل خيضع 
ألف  كل تلك األفعاؿ ال لتلك اعبردية فعل نسخ اؼبعطيات أك فعل نقلها أك فعل التنسيق أك التقريب فيما بينها 

 .4تنطوم ال على إدخاؿ كال على تعديل باؼبعٌت السابق
فالتغيَت أك التبديل الذم يقع على اؼبعطيات أك األكامر اؼبخزنة كاؼبنقولة عرب شبكة اإلنًتنت ال تنطبق 

صورة ؿبرر  ا خرجت يفعتداء على البيانات بتغيَت اغبقيقة ال يعد تزكيرا إال  إذ، إذ أف  اإلنصوص التزكير عليها
مكتوب، كلكن قد تقع جردية أخرل كلذلك ظهر إذباه ينادم باؼبساكاة بُت اؼبستند الورقي كمستخرجات 

 اغباسب اآليل من أسطوانات فبغنطة كشرائط فبغنطة كما يسجل يف ذاكرة اغباسب اآليل.
  

                                                           
1
 .922اؼبرجع السابق، ص  أ. أماؿ قارة، -  

2
 - Raymond Gassin, Fraude informatique, Dalloz, France, 1997, P 27. 

3
 .998أ. نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر كاإلنًتنت، اؼبرجع السابق، ص  -  

4
 - Jean Pierre Chamoux, La loi sur la fraude informatique, de nouvelles incrimination, J.C.P, 1989, p223.  

 .136نقبل عن: أ. أماؿ قارة،، اؼبرجع السابق، ص 
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  كيكوف تغيَت اغبقيقة يف نطاؽ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات عن طريق اغبذؼ بإزالة كلمة أك رمز معُت 
، كعليو فإف  1عن طريق اإلضافة بزيادة عبارات أك بيانات غَت صحيحة أك بتغيَت ؿبتول الرسائل اؼبنقولة أك

عن طريق برامج معينة  افتتم غَت اؼبشركع ككذا جردية الدخوؿ داخل النظاـ اؼبعلومايت اتجردية التبلعب بالبيان
  .2اإلخبلؿ بالعمل داخل النظاـ كذلك من أجل

 :فالتبلعب بالبيانات ديكن أف حيصل تبعا للجهة اليت يصدر عنها بإحدل صورتُت
من طرؼ أشخاص ال ديلكوف ىذا اغبق، كذلك من أجل التبلعب يف بيانات شخصية  : األولى الصورة

 .3ربقيق غايات دنيئة كاستغبلؽبا من أجل انتهاؾ السرية
إستعماؿ بيانات شخصية غَت حقيقية كاؼبتمثلة جبمع أك معاعبة أك نشر بيانات شخصية  : الصورة الثانيةأما 

  .4لك قانوناة من قبل اؼبرخص ؽبم بذغَت صحيح
 : اعبزائرم اغبماية اعبزائية للمعطيات يف حد ذاتو من خبلؿ ذبرديو السلوكات التاليةكما كفر اؼبشرع 

يستهدؼ ضباية اؼبعطيات يف حد ذاهتا ألنو مل يشًتط أف تكوف داخل نظاـ  (2مكرر  394)نص اؼبادة  -
نت ـبزنة على معاعبة آلية للمعطيات أك أف يكوف قد مت معاعبتها آليا، فمحل اعبردية ىو اؼبعطيات سواء كا

مادامت قد تستعمل   ،أشرطة أك أقراص أك تلك اؼبعاعبة آليا أك تلك اؼبرسلة عن طريق منظومة معلوماتية
 .كوسيلة الرتكاب اعبرائم اؼبنصوص عليها يف القسم السابع مكرر من قانوف العقوبات

جيـر أفعاؿ اغبيازة، اإلفشاء، النشر، اإلستعماؿ أيا كاف الغرض من ىذه  (2/2مكرر 394)نص اؼبادة  -
األفعاؿ اليت ترد على اؼبعطيات اؼبتحصل عليها من إحدل اعبرائم الواردة يف القسم السابع مكرر من قانوف 

 .5تالعقوبا
 
 
 
 
 

                                                           
 .444ص  ،السابقاؼبرجع د. بولُت أنطونيوس ،  - 1

2
 - Alain Hollande et Xavier Linant de Bellefonds, Pratique du droit de l’informatique et de l’internet, 

Delmas, France, 2008, p 220. 
3
 - Philippe Boure, Internet et la lutte contre la cybercriminalité , la gazette du palais,N°23, Janvier 2003, 

P11. 
4
 .556د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  - 

5
 .123أ. أماؿ قارة، اؼبرجع السابق، ص  - 
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 الركن المعنوي: : ثانيا
باألنظمة اؼبعلوماتية يتخذ صورة القصد اعبنائي إضافة إف  الركن اؼبعنوم يف ـبتلف اإلعتداءات اؼباسة 

 إىل نية الغش.
فبالنسبة عبردية الدخوؿ كالبقاء غَت اؼبشركع داخل نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات ىي جردية عمدية 

تجو إرادة يتخذ الركن اؼبعنوم فيها صورة القصد اعبنائي بعنصريو العلم كاإلرادة، فيلـز لتوافر الركن اؼبعنوم أف ت
اعباٍل بأنو ليس لو اغبق يف الدخوؿ إىل النظاـ كالبقاء فيو،  اعباٍل إىل فعل الدخوؿ أك إىل فعل البقاء كأف يعلم

دخوؿ اعباٍل أك نفاذه داخل النظاـ مسموح بو أم مشركع، كما ال  كعليو ال يتوافر الركن اؼبعنوم إذا كاف
الواقع سواء كاف مشركع كما ال يتوفر ىذا الركن إذا كقع اعباٍل يف يتوافر ىذا الركن إذا كقع اعباٍل يف خطأ يف 

أك يف البقاء أك يف نطاؽ ىذا اغبق، فإذا توافر القصد  خطأ يف الواقع سواء كاف يتعلق دببدأ اغبق يف الدخوؿ
ىت كلو كاف يتأثر بالباعث على الدخوؿ أك البقاء فيظل القصد قائما ح اعبنائي بعنصرية العلم كاإلرادة فإنو ال

 1.الفضوؿ الباعث ىو
أم ا بالنسبة لنية الغش تبدك من خبلؿ الغش الذم يتم بو الدخوؿ من خرؽ اعبهاز الرقايب الذم 

 .2 سبت داخل النظاـستنتج من العمليات اليتفي ،حيمي النظاـ بالنسبة للبقاء
وؿ بتوافرىا يف حق اعباٍل ؾبرد أم ا بالنسبة عبردية اإلتبلؼ تعد من اعبرائم العمدية اليت ال يكتفي الق

توافر ركنها اؼبادم كإمنا يتطلب األمر أف يتوافر جبانب ىذا الركن ركنا معنويا يتمثل يف القصد اعبنائي، كما أهنا 
ال تتطلب قصدا خاصا كإمنا يكتفي بشأهنا القصد العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة، فيتوافر العلم يف حالة إذا كاف 

أف  من شأف سلوكو إتبلؼ ماؿ الغَت بصورة تذىب بقيمتو كلها أك بعضها بدكف سند مشركع مع اعباٍل عاؼبا ب
 .3علمو ؼبلكية ىذا الغَت للماؿ

كما أف  اإلعتداءات العمدية على اؼبعطيات تعد جردية عمدية يتخذ فيها الركن اؼبعنوم صورة القصد 
اعباٍل إىل فعل اإلدخاؿ أك احملو أك التعديل، كما جيب اعبنائي بعنصرية العلم كاإلرادة، فيجب أف تتجو إرادة 

كيعلم أيضا أف  ليس لو اغبق يف القياـ  ،أف يعلم اعباٍل بأف  نشاطو اعبرمي يًتتب عليو التبلعب يف اؼبعطيات
 .4بذلك كأنو يعتدم على صاحب اغبق يف السيطرة على تلك اؼبعطيات بدكف موافقتو
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لكن ىذا ال يعٍت  ،م باإلضافة إىل القصد اعبنائي العاـ نية الغشكما يشًتط لتوافر الركن اؼبعنو 
كإف كاف الضرر قد يتحقق يف الواقع نتيجة النشاط اإلجرامي إال  أنو ليس  ،ضركرة توافر قصد اإلضرار بالغَت

 عنصرا يف اعبردية.
أك   لك إم ا بالتصميمأم ا استخداـ اؼبعطيات كوسيلة يف ارتكاب اعبرائم اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية كذ

البحث أك التجميع أك النشر أك اإلذبار يف معطيات ـبزنة أك معاعبة أك مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية، 
ىذا اإلستخداـ جيب أف يكوف عمدا كبطريق الغش أم توافر القصد اعبنائي العاـ إضافة إىل القصد اػباص 

 .1اؼبتمثل يف نية الغش
 العقوبات المترتبة على المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. : ثالثا

تطرؽ فيما يلي للجزاءات اليت قررىا اؼبشرع اعبزائرم فيما يتعلق باؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية سأ
للمعطيات سواء تعلق األمر بالعقوبات اؼبتعلقة الشخص الطبيعي أك الشخص اؼبعنوم أك عقوبة اإلتفاؽ 

 .اعبنائي أك الشركع يف اعبردية 
 العقوبات المتعلقة بالشخص الطبيعي. .1

لدخوؿ منظومة معلوماتية كالبقاء فيها عن طريق الغش، فإذا كانت ىذه اعبردية بسيطة  بالنسبة
دج غرامة طبقا 100.000دج إىل  50000( حبس ك01( أشهر إىل سنة )03فالعقوبة اؼبقررة ىي ثبلثة )

رامة من مكرر تصبح الغ 467إال أنو عند الرفع من قيمة الغرامة طبقا للمادة ، (1فقرة  مكرر 394)للمادة 
أم ا يف حالة ما إذا كانت اعبردية مشددة أم ترتب عن ىذه األفعاؿ دج،  200.000دج إىل 100.000

( 06أك تغيَت ؼبعطيات اؼبنظومة أك زبريب لنظاـ أشغاؿ اؼبنظومة فتكوف العقوبة اغببس من ستة أشهر ) حذؼ
إال أنو  ،(3فقرة مكرر  394)دج طبقا لنص اؼبادة  150000دج إىل  50000( كغرامة من 02إىل سنتُت )

 .دج300.000دج إىل 150.000 مكرر تصبح الغرامة من 467عند الرفع من قيمة الغرامة طبقا للمادة 
ؼبوجودة داخل اعتداء العمدم على اؼبعطيات فالعقوبة اؼبقررة لئل (1مكرر  394)كطبقا لنص اؼبادة 

 2000.000دج إىل  500000( كغرامة من 03( إىل ثبلثة سنوات )06النظاـ ىي اغببس من ستة أشهر )
  ة منػرر تصبح الغرامػمك 467طبقا للمادة  اؼبالية عند الرفع من قيمة الغرامة إال أنو دج،
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أم ا العقوبة اؼبقررة الستخداـ اؼبعطيات يف ارتكاب اعبرائم اؼباسة  ،دج4000.000إىل  دج500.000
باألنظمة اؼبعلوماتية ككذا حيازة أك إفشاء أك نشر أك استعماؿ اؼبعطيات اؼبتحصل عليها من إحدل اعبرائم 

( كغرامة من 03( إىل ثبلثة سنوات )02اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية فالعقوبة اؼبقررة ىي اغببس من شهرين )
( من قانوف العقوبات، إال أنو عند 2مكرر 394طبقا لنص اؼبادة)دج 5000.000دج إىل  1000.000

 .دج10.000.000دج إىل 1000.000مكرر تصبح الغرامة من  467الرفع من قيمة الغرامة طبقا للمادة 
إليها تتعلق بالعقوبات األصلية، أم ا العقوبات  ارة إىل أف  العقوبات اليت مت التطرؽكذبدر اإلش

 : من قانوف العقوبات كاؼبتمثلة فيما يلي (6مكرر  394)التكميلية فقد نصت عليها اؼبادة 

شمل األجهزة كالربامج كالوسائل اؼبستخدمة يف ارتكاب جردية من اعبرائم كىي عقوبة تكميلية ت: المصادرة -
 .مراعاة حقوؽ الغَت حسن النيةمع  اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية

 .أم اؼبواقع اليت تكوف ؿببل عبردية من اعبرائم اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية  : إغالق المواقع -

كإغبلؽ اؼبقهى اإللكًتكٍل الذم ترتكب فيو مثل ىذه اعبرائم بشرط توافر عنصر العلم : إغالق المحل -
 لدل مالكها.

على ظرؼ تشدد بو عقوبة  (3،2 فقرة مكرر 394)أم ا بالنسبة للظركؼ اؼبشددة فقد نصت اؼبادة 
   الدخوؿ أك البقاء غَت اؼبشركع داخل النظاـ، كذلك عندما ينتج عن الدخوؿ أك البقاء غَت اؼبشركع حذؼ 
أك تغيَت اؼبعطيات ككذا زبريب نظاـ إشتغاؿ اؼبنظومة، ففي اغبالة األكىل تضاعف العقوبات اؼبقررة يف اؼبادة 

( كالغرامة من 02( إىل سنتُت )06العقوبة اغببس من ستة أشهر ) ، كيف اغبالة الثانية تكوف(مكرر 394/1)
أف تضاعف العقوبات اؼبقررة على  (3مكرر  394)دج، كما نصت اؼبادة  300.000دج إىل  50.000

 .1كذلك إذا استهدفت اعبردية الدفاع الوطٍت أك اؽبيئات أك اؼبؤسسات اػباضعة للقانوف العاـ
 العقوبات المتعلقة بالشخص المعنوي. .1

     إذا كانوا فاعلُت ألشخاص الطبيعيُت تغٍت عن معاقبة ا إف  اؼبسؤكلية اعبزائية للشخص اؼبعنوم ال
، فالعقوبات اؼبطبقة على الشخص اؼبعنوم يف مواد اعبنايات كاعبنح دبقتضى نص اؼبادة أك شركاء يف اعبردية 

 : السالف الذكر تتمثل فيما يلي (04/15)القانوف  من (مكرر 18)
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مرات اغبد األقصى للغرامة اؼبقدرة للشخص الطبيعي يف  5 طبس إىل (01) الغرامة اليت تساكم من مرة -
القانوف رقم ) اآلتية التكميلية العقوبات القانوف الذم يعاقب على اعبردية، ىذا باإلضافة إىل كاحدة أك أكثر من

 (: 2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  06-23

 .حل الشخص اؼبعنوم -

 .سنوات 5تتجاكز  غلق اؼبؤسسة أك فرع من فركعها ؼبدة ال -

 .سنوات 5تتجاكز  اإلقصاء من الصفقات العمومية ؼبدة ال -

اؼبنع من مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مهنية أك اجتماعية بشكل مباشر أك غَت مباشر هنائيا أك ؼبدة ال  -
 .سنوات 5تتجاكز 

 .مصادرة الشيء الذم استعمل يف ارتكاب اعبردية أك نتج عنها -

 .نشر أك تعليق حكم اإلدانة -

 .سنوات  5ع ربت اغبراسة القضائية ؼبدة ال تتجاكز الوض -
أم ا بالنسبة لعقوبة الغرامة اؼبطبقة على الشخص اؼبعنوم عند ارتكابو إحدل اعبرائم اؼباسة باألنظمة 

( مرات اغبد األقصى 05من قانوف العقوبات طبس ) 1(4مكرر 394)اؼبعلوماتية فهي تعادؿ طبقا للمادة 
 الطبيعي.للغرامة اؼبقررة للشخص 

 عقوبة المشاركة في اإلعداد للجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية.  .3
أك شخص  مؤسسة تفاؽ يف صورة شركة أكاإلتفاؽ يستوم أف يكوف أعضاء اإل بالنسبة للمجموعة أك

من  2(5مكرر  394)معنوم أك صباعة، فاعبنح اليت يشكل ربضَتىا ىدؼ اإلتفاؽ اؼبنصوص عليو باؼبادة 
قانوف العقوبات ىي اعبنح اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية، غَت أف  التحضَت ال يكفي بل جيب أف يتم ذبسيده 
بفعل مادم، ككذا توافر القصد اعبنائي لدل أعضاء اعبماعة كاؼبتمثل يف توافر العلم لدل كل منهم بأنو عضو 

حقيقي، كإمنا يتصور اإلتفاؽ اعبنائي دبجرد  ، كما ال يتطلب أف يكوف ىناؾ إجتماع3يف اعبماعة اإلجرامية
 .4ف مل يكن بينهما معرفة سابقةىل آخر كإص إتقاؿ كلمة السر من شخإن

                                                           
1
من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي :" يعاقب الشخص اؼبعنوم الذم يرتكب إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذا  4مكرر  394تنص اؼبادة  - 

 ( مرات اغبد األقصى للغرامة اؼبقررة للشخص الطبيعي ."5القسم بغرامة تعادؿ طبس )
من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي :" كل من شارؾ يف ؾبموعة أك يف اتفاؽ تألف بغرض اإلعداد عبردية أك أكثر من  5مكرر  394تنص اؼبادة  - 2

 ."اؼبنصوص عليها يف ىذا القسم ك كاف ىذا التحضَت ؾبسدا بفعل أك عدة أفعاؿ مادية، يعاقب بالعقوبات اؼبقررة للجردية ذاهتا   اعبرائم
3
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 عقوبة الشروع في الجريمة.  .4
أم أف   ،يعاقب اؼبشرع على الشركع يف ارتكاب اعبنح اؼبنصوص عليها بالعقوبات اؼبقررة للجنحة ذاهتا

عليو بنفس عقوبة اعبردية التامة طبقا  اؼبشرع جعل الشركع يف إحدل عبرائم اؼباسة باألنظمة اؼبعلوماتية معاقب
 .1(7مكرر 394لنص اؼبادة )

كمن التطبيقات القضائية عن جرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية، ما ذىبت إليو ؿبكمة سيدم 
شكول أماـ مصاٌف ب)ب.ب( تقدـ اؼبدعو 16/19/2199و بتاريخ بلعباس، يف قضية تتلخص كقائعها، أن

باعتباره عداد موقع إلكًتكٍل خاص بالفندؽ أمن دائرة سيدم بلعباس، مفادىا أنو اتفق مع)ص.ـ( من أجل إ
ل القياـ بعمليات اغبجز من طرؼ الزبائن مقابل تلقيو مستحقاتو اؼبالية، إال أنو من أج ـبتص يف اإلعبلـ اآليل

كعليو أدين اؼبتهم )ص.ـ( عن جـر اؼبساس  ساعة، 92كذلك ؼبدة غلق اؼبوقع فبا سبب خسائر للفندؽ بقاـ 
 .2بعقوبة اغببس كالغرامة  بأنظمة اؼبعاعبة اآللية

كعند ظباع اؼبشتكى منو صرح بأنو  كالضحية، إال أنو بناءا على اإلستئناؼ اؼبرفوع من طرؼ اؼبتهم
دكالر أمريكي دكف  951كأنو صرؼ أموال طائلة بلغت  كٍل لفندؽ الشاكي،بالفعل قاـ بإعداد موقع إلكًت 

 تلقيو كامل مستحقاتو اؼبالية لذلك قاـ بغلقو مث أعاد تشغيلو.
كمل يقم  ،شحيث أف اؼبتهم )ص.ـ( مل يدخل منظومة اؼبعاعبة اآللية لفندؽ الضحية عن طريق الغ

كىو من دفع مستحقات فتح ىذا اؼبوقع مثلما تبينو  أنشأىاحبذؼ أك تغيَت ما جاء فيها ماداـ أنو ىو من 
كيكوف قاضي أكؿ درجة  ظرا لعدـ توافر الركن اؼبادم للجردية، يكوف اعبـر غَت ثابت يف حق اؼبتهمفنالوثائق، 

 .3كبراءة اؼبتهم قد جانب الصواب عندما قضى بإدانتو، فتقرر إلغاء اغبكم اؼبستأنف فيو
-19-27أنو بتاريخ  حيث ،4بعقوبة اغببس كالغرامة )ب.ح( إدانة اؼبتهم أخرل مت كذلك قضيةكيف 

 تقدـ إىل مصاٌف األمن اؼبدعو)ب.ع( اؼبمثل القانوٍل للمديرية اعبهوية للصندكؽ الوطٍت للتوفَت 2118
تحصيل بالصندكؽ الوطٍت للتوفَت ال)تلمساف( من أجل رفع شكول ضد )ب.ح( رئيس قسم كاإلحتياط 
ككاف يف بعض األحياف يدفع  بسيدم بلعباس، حيث أف ىذا األخَت كاف يتسلم مبالغ دين الزبائنكاإلحتياط  

 ككمهية كيسلم ؽبم  كصوالت تسديد مزكرة كيف أحياف أخرل يأخذ كل اؼببلغ كحيتفظ بالباقي، جزء من الدين

                                                           
1
يعاقب على الشركع يف ارتكاب اعبنح اؼبنصوص عليها يف ىذا القسم بالعقوبات  اعبزائرم على ما يلي :" العقوباتمن قانوف  7 مكرر 394تنص اؼبادة  - 

 اؼبقررة للجنحة ذاهتا."
 صادر عن قسم اعبنح  دبحكمة سيدم بلعباس . 17/04/2013بتاريخ  03609/13حكم رقم  - 2
  صادر عن الغرفة اعبزائية دبجلس قضاء سيدم بلعباس. 03/02/2014بتاريخ  01051/14قرار رقم  - 3
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سوب فقد كاف يقـو كباعتباره مكلف بتحيُت حسابات الزبائن باغبا كال يوجد عليها ختم أمُت الصندكؽ،
بذلك عن طريق إدخاؿ ىؤالء هبوية ناقصة كي تسهل عليو مهمة تغيَت إسم الزبوف صاحب اغبساب بإسم 

 كالتقرير اإلدارم كىو ما أكدتو نتيجة اػبربة خر يعرفو ليسهل عليو مهمة اإلستحواذ على اؼباؿ اؼبختلس،آبوف ز 
 اؼبتعلق بالتفتيش الداخلي.

 المعالجة اآللية للمعطيات في القانون الفرنسي.جرائم : البند الثاني
إف  اللبنة األكىل لتنظيم كضباية نظاـ اؼبعلوماتية يف فرنسا كالذم ينعكس إجيابا فيما بعد على التجارة 

يف شأف اغبريات كاؼبعلوماتية،  1978يناير عاـ  6الصادر يف  (1787)اإللكًتكنية كاف بصدكر القانوف رقم 
شرع مسألة زبزين البيانات يف اغباسب اآليل كأنواع ىذه البيانات كمدهتا كتلك اليت زبزف كتلك كقد عاًف فيو اؼب

اليت ال جيوز زبزينها، ككذلك اعبهة اؼبختصة بالرقابة كاإلشراؼ على إعماؿ ذلك القانوف، حيث أنشأت 
رقابة الحقة للتأكد من اغبماية كىي زبتص بإجراء رقابة سابقة ك  دبقتضاه "اللجنة القومية للمعلوماتية كاغبريات"

 1.الكاملة للحريات يف مواجهة نظم اؼبعلومات
يف شأف  1985يوليو  03أمهها قانوف  القوانُت فقد تبله ؾبموعة من 1978كبعد صدكر قانوف  

 ضباية الربامج يف ضوء اغبماية اؼبقررة للملكية الفكرية ، كمل يأخذ مشركع قانوف العقوبات الفرنسي اؼبعدؿ يف
علقة على اؼبشركع كخصوصا تلك اؼبت 1986يف اإلعتبار بعض التعديبلت اليت أجريت اعتبارا من عاـ  1988

كالذم أراد بو اؼبشرع الفرنسي يف حينو  1988 نص عليها قانوف اػبامس من يناير باعبرائم اؼبعلوماتية كاليت
 ،2ضباية أنظمة اؼبعلومات نظرا لكثرة استخداـ الفَتكسات كما أطلق عليو يف حينو باإلرىاب اؼبعلومايت

غَت أنو حُت  ،3كاؼبقصود بو العدكاف أك التخويف أك التهديد ماديا أك معنويا باستعماؿ الوسائل اإللكًتكنية
تتعلق حبماية إستحدث اؼبشرع الفرنسي نصوصا  1992فرنسي اعبديد عاـ صدكر قانوف العقوبات ال

  .آليا اؼبعلومات اؼبعاعبة
على أنو يعاقب على الدخوؿ  4(1-323بالرجوع إىل قانوف العقوبات الفرنسي، فقد نصت اؼبادة )ك 

           ( 2أك اإلستمرار يف البقاء يف نظاـ اؼبعلومات أك جزء منو بقصد الغش، باغببس ؼبدة سنتُت )

                                                           
 .348ص ،، اؼبرجع السابقاإللكًتكنيةالنظاـ القانوٍل غبماية التجارة  ومي حجازم،يالفتاح بد.عبد  -1
 .45د. مدحت رمضاف، اؼبرجع السابق، ص -2
  : حبث منشور على اؼبوقع ،02، ص تاريخ بدكف مكافحتها، كطرؽ االلكًتكٍلاإلرىاب كسائل  د،ناهلل الس د.عبد الرضبن بن عبد -3

www.alminbaralislam.com. 
4 - Article 323-1 du (C.P.F Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9): Le fait d'accéder ou de se 

maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 

deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 
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أكرك، كإف كاف اؼبشرع الفرنسي قد اعترب ربقيق النتيجة اإلجرامية ؽبذا النشاط ظرفا مشددا  30.000كالغرامة 
أك تعديل يف البيانات أك اإلضرار بوظيفة النظاـ، فعندئذ تشدد العقوبة كذلك إذا ترتب على ىذا الدخوؿ ؿبو 

  أكرك. 45.000( سنوات كالغرامة 3كتصبح اغببس ؼبدة ثبلث )
كالدخوؿ على النظاـ من اعبرائم الوقتية، كتقع اعبردية من أم شخص حيث يستوم أف يكوف من 

لقياـ بعمل غَت مشركع أك جملرد الفضوؿ كحب اػبرباء أك حىت األفراد العاديُت، كسواء كاف الدخوؿ ل
 .اإلستطبلع

كيرل جانب من الفقو أف الدخوؿ قد يكوف مشركعا إذا كاف عن طريق الصدفة أك اػبطأ أك السهو 
ككاف من الواجب عندئذ أف يقطع تواجده ك ينسحب فورا ، فإذا بقي رغم ذلك يعاقب، ك إف كاف الدكتور 

كإف كاف لدخوؿ بطريق الصدفة أك اػبطأ أك السهو يتسم بعدـ اؼبشركعية "عبد اغبليم رمضاف" يرل أف ا
 القانوف اعبنائي ال يعاقب سول على الدخوؿ العمدم، ك عندئذ يعاقب اعباٍل إذا بقي عمدا داخل النظاـ.

مصطلحات تسمح بتجرَل استعماؿ أم  (1-323) كيتضح أف  اؼبشرع قد استخدـ بنص اؼبادة
كالدخوؿ عن طريق كلمة السر اغبقيقية إذا مل يكن للجاٍل   ،كسيلة تقنية للدخوؿ على نظاـ ؼبعاعبة البيانات

  .1أك باستخداـ برنامج أك شفرة خاصةاغبق يف استخدامها 
ريف ىذه األساليب بتجرَل أساليب سَت العمل يف النظاـ اؼبعلومايت أك رب 2(2-323كتتعلق اؼبادة )

يعاقب اؼبعاعبة اآللية  نظاـ من خبلؿ تعطيل أك إفساد التشغيل كذلك بالنص على أف  تعطيل أك إفساد تشغيل
 . أكرك 75.000( سنوات كغرامة مالية مقدارىا 05) عليو باغببس ؼبدة طبس

( أهنا تشمل كل فعل من شأنو 2-323كيتضح من خبلؿ اؼبصطلحات اؼبستخدمة بنص اؼبادة) 
     إرباؾ عمل نظاـ اؼبعاعبة اآللية، كيستوم أف يكوف من شأف نشاط اعباٍل إعاقة أك إفساد نظاـ التشغيل 

 ة أك مؤقتة، أك أف يستخدـػػصورة دائمػػمل بػػاـ العػػؤدم نشاط اعباٍل إىل توقف نظػػػػػاؿ، كيستوم أف يػأك اإلرس

                                                                                                                                                                                
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une 

altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de 

traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans 

d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. 
1
 .51د. مدحت رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، ص  - 

2 - Article 323-2 du (C.P.F Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9) : Le fait d'entraver ou de 

fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à 

caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € 

d'amende. 
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اعبردية أية كسيلة من شأهنا أف تعوؽ سَت النظاـ كاإلعتداء اؼبادم على النظاـ أك نشر اعباٍل يف ارتكاب 
 .1فَتكسات بالنظاـ اؼبعلومايت

من إتفاقية بودابست بشأف اعبرائم اإللكًتكنية،  3(08)ك  2(05اؼبادتُت ) كنصت على ىذا الفعل
ى النظاـ على أساس ما إذا كاف عتداء عللقد كضع الفقو معيارا للتفرقة بُت اإلعتداء على اؼبعطيات كاإلك 

عتداء كسيلة أـ غاية، فإذا كاف اإلعتداء الذم كقع على اؼبعطيات ؾبرد كسيلة فإف  الفعل يشكل جردية اإل
اإلعتداء العمدم على النظاـ، أم ا إذا كاف اإلعتداء الذم كقع على اؼبعطيات غاية فإف  الفعل يشكل جردية 

 .عطياتاإلعتداء العمدم على اؼب
كيتمثل ىذا السلوؾ اؼبادم يف فعل توقيف نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات عن أداء نشاطو العادم 

     يشًتط أف يقع فعل التعطيل  كاؼبنتظر منو القياـ بو كإما يف فعل إفساد نشاط أك كظائف ىذا النظاـ، كال
اؼبادية  بل يكفي أف يؤثر على أحد ىذه العناصر فقط سواء ،أك فعل اإلفساد على كل عناصر النظاـ صبلة

 .4شبكات اإلتصاؿ أك اؼبعنوية مثل الربامج كاؼبعطياتجهاز اغباسب اآليل نفسو ك 
 : كتتمثل ىذه الصور فيما يلي

 التعطيل:  -1
ة يطاؿ التعطيل أجهزة الكمبيوتر عرب تعطيل براؾبها، كما قد يؤدم تعطيل الربامج إىل أعطاؿ فني

تأدية عملها بدكف أف  منع اغبواسيب كالشبكات من تطاؿ قطع األجهزة اإللكًتكنية، فاؽبدؼ من التعطيل ىو
 .تتم عملية إخًتاؽ فعلية لتلك األجهزة

   كتتم عملية تعطيل األجهزة عن طريق إرساؿ عدد ىائل من الرسائل بطرؽ فنية معينة إىل األجهزة
الذم يعيقها عن تأدية عملها، فقد كقعت بعض اؼبواقع الكربل اؼبستضيفة أك الشبكات اؼبراد تعطيلها األمر 

 .5للمواقع على الشبكة ضحية ىذا التعطيل

                                                           
1
  http://accronline.com:، على اؼبوقع2013مارس  1عبد العاؿ الديريب، اغبماية اعبنائية من اإلتبلؼ اؼبعلومايت يف القانوف الفرنسي اغبديث، . د - 

2 - Article 5 du (C.C.C) : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave, intentionnelle et sans 

droit, au fonctionnement d'un système informatique, par l’introduction, la transmission, l’endommagement, 

l’effacement, la détérioration, l’altération et la suppression de données informatiques. 
3
 - Article 8 du (C.C.C) : Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires 

pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer 

un préjudice patrimonial à autrui par: 

a. l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques, 

b. toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, dans l'intention, frauduleuse ou 

délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui. 
 .114اؼبرجع السابق ،أماؿ قارة، أ. - 4
 .137ص اؼبرجع السابق ،جرائم  الكمبيوتر كاإلنًتنت،  نبيل صقر،أ.  - 5
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كيستوم أف يكوف التعطيل دائما أك مؤقتا فقد يؤدم إىل التوقف الدائم للنظاـ كما يف حالة اإلدخاؿ، 
إذا مت إدخاؿ قنبلة معلوماتية  كما  ،مَتممنقطعا على فًتات فَتكس معلومايت تد كقد يكوف التوقف مؤقتا أك

زمنية مربؾبة ينجم عنها شل النظاـ عند البدء يف تشغيلو مثبل أك عند استخداـ أحد برامج التطبيق، كما 
يستوم أف يكوف التوقيف بالنسبة عبميع مستعملي النظاـ أك بالنسبة ألحدىم فقط، كلكن يشًتط يف التعطيل 

ر عن اعباٍل نشاطا إجيابيا يؤدم إىل توقيف النظاـ، كديكن أف يتحقق فعل أف يكوف اجيابيا أم أف يصد
     .1التعطيل باإلمتناع إذا اقًتف بنشاط إجيايب كأف يتعسف اعباٍل كيرفض القياـ دبا يفرضو عليو القانوف

ينة النظاـ يقع بأم كسيلة، فاؼبشرع مل يشًتط كسيلة مع فالتعطيل أك التوقيف الذم يندرج ضمن إعاقة
غبصوؿ اإلعاقة، فقد تكوف بطريقة مادية أك معنوية كمن أمثلة إعاقة النظاـ بطريق مادم أعماؿ العنف اؼبادم 
على أجهزة اغباسب كشبكات اإلتصاؿ، أم ا اإلعاقة كالتعطيل بوسيلة معنوية فقد يكوف بإدخاؿ فَتكس على 

بوسيلة مثبل تؤدم إىل أف يتباطأ يف أدائو لوظيفتو الربنامج أك تعديل كلمة السر أك كيفية أداء النظاـ لوظيفتو 
 .2اؼبعلوماتية داخل النظاـ اؼبعلومايت

  اإلفساد: -1
يقصد باإلفساد كل فعل كإف كاف ال يؤدم إىل التعطيل، فقد يؤدم إىل جعل نظاـ اؼبعاعبة اآللية 

كذلك بأف يعطي نتائج غَت تلك اليت كاف من الواجب اغبصوؿ  ،للمعطيات غَت صاٌف لئلستعماؿ السليم
 عليها.

كاإلفساد من ىذه الزاكية يقًتب من التعييب كالفارؽ بينهما يكمن يف أف  اإلفساد يف حالة الظرؼ 
بينما يتطلب ىذا الشرط بالنسبة عبردية اإلعتداء العمدم على نظاـ  ،اؼبشدد ال يشًتط فيو أف يكوف عمديا

ة اآللية للمعطيات، كمن كسائل التعييب أك اإلفساد إستخداـ القنبلة اؼبعلوماتية أك إستخداـ الربنامج اؼبعاعب
الذم حيمل فَتكس يطلق عليو "حصاف طركادة" كغَت ذلك من الفَتكسات اليت ذبعل ـبرجات النظاـ غَت تلك 

إتبلؼ أك زبريب العناصر اؼبادية يف اليت كاف جيب عليو أف خيرجها، بل أف  اإلفساد ديكن أف يتحقق عن طريق 
 .3النظاـ

 

                                                           
 .118،اؼبرجع السابق ،صأ.أماؿ قارة  - 1
 .40ص ،، اؼبرجع السابقلكًتكنية كضبايتها القانونيةالتجارة اإل ومي حجازم،يد.عبد الفتاح ب - 2
 .119أ.أماؿ قارة ،اؼبرجع السابق ،صنقبل عن:  .143ص ،اؼبرجع السابق ،عبد القادر قهوجيد. - 3
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الشخص الذم يقـو أف  كفير  اءالفقهف  أل ،جردية عمدية تعترب فهي للركن اؼبعنومأم ا بالنسبة 
 باإلخبلؿ بالعمل داخل النظاـ اؼبعلومايت عن طريق العرقلة كالتعطيل، فبلشك أنو يقـو بذلك بصفة عمدية.

 ربريف سَت العمل عمدا فبا يؤدم من القانوف السابق ذكره تشَت إىل  1(3-323ككذلك فإف  اؼبادة )
كذلك بالنص على أف  إدخاؿ البيانات بطريق الغش يف نظاـ  اؼبخزنة بالنظاـ اؼبعلومايت، إتبلؼ اؼبعلوماتإىل 

( 05) طبساؼبعاعبة اآللية أك ؿبوىا أك التعديل بطريق الغش للمعطيات اليت حيتويها يعاقب عليو اغببس ؼبدة 
، كعلى ذلك فإف  ىذا النص يعاقب على إتبلؼ اؼبعلومات اؼبوجودة أكرك 75.000سنوات كبغرامة مقدارىا 

فبا يؤدم إىل عجزىا عن  ،يف الذاكرة أك على األسطوانة، حيث يؤدم إدخاؿ البيانات إىل شغلها بالكامل
 راؽ كالشيء نفسو بالنسبة حملو اؼبعلومات التعامل مع ىذه اؼبعطيات دبعاعبتها أك استخراجها مطبوعة على أك 

 .2أك تعديلها حيث يؤدم إىل إتبلؼ اؼبعلومات اؼبوجودة 
ألف ىذه األخَتة غَت أنو ينبغي التمييز بُت جردية اإلتبلؼ اؼبعلومايت ك جردية التزكير اؼبعلومايت، 

انوف، تغيَتا من شأنو إحداث ضرر يتضمن ركنها اؼبادم تغيَت اغبقيقة يف احملرر بإحدل الطرؽ اليت حددىا الق
ـبزنة يف  بأم صورة سواء كانت ىذه البيانات وأك التبلعب في وك يكوف ذلك يف حالة حذفو أك إضافت ،للغَت

ذاكرة اآللة أـ كانت سبثل جزءا من برنامج التشغيل أك برامج التطبيق، على أف تكوف ىذه البيانات ؿببل 
 للتجرَل .
جردية التزكير، ك ال يشًتط القانوف كقوع ضرر بالفعل بل يكفي احتماؿ فالضرر عنصر جوىرم يف  

كقوعو، ك نظرا لعدـ كفاية النصوص اؼبتعلقة بالتزكير يف احملررات ؼبواجهة التزكير الذم يقع يف ؾباؿ اؼبعاعبة 
ا، سواء كانت ، فقد عاقب اؼبشرع الفرنسي على التزكير الذم يقع يف اؼبستندات اؼبعاعبة آلياآللية للمعطيات

  . 3داخل اعبهاز أك خارجو
أف ىذه اعبردية يتخذ ركنها اؼبعنوم صورة القصد اعبنائي العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة،  كيرل الفقهاء

 .كذلك مىت تعمد اعباٍل ارتكاب الفعل كاذبهت إرادتو إىل إحداث اإلتبلؼ

                                                           
1 - Article 323-3 du (C.P.F Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9): Le fait d'introduire 

frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier 

frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 

d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à 

caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € 

d'amende. 
 .224ص ،اؼبرجع السابق ،كةبأ.ؿبمد أمُت أضبد الشوا - 2

3
 .137مسعود خثَت ، اؼبرجع السابق، ص أ. - 
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شرع على أف اؼبشاركة قانوف العقوبات الفرنسي، فقد نص اؼب من 1(4-323كبالرجوع إىل نص اؼبادة)
، ككاف (1-3-323( إىل )1-323جردية أك أكثر من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبواد )يف ؾبموعة إلعداد 

 .بالعقوبات اؼبقررة للجردية ذاهتا اعباٍل أفعاؿ مادية، فيعاقب عداد عن طريقاإل
كذلك دبوجب التامة اعبردية  عقوبة الشركع يف ىذه اعبرائم مثل كما أف اؼبشرع الفرنسي أقر عقوبة

أنو يعاقب على الشركع يف اعبرائم اؼبنصوص  على تنصاليت من قانوف العقوبات الفرنسي  2(7-323اؼبادة )
 ( بالعقوبات اؼبقررة للجردية نفسها.1-3-323( إىل )1-323عليها يف اؼبواد )

تتعلق بالعقوبات األصلية، ألف اؼبشرع الفرنسي باإلضافة إىل ذلك  فبالنسبة للعقوبات اليت مت ذكرىا
( 5ر ؼبدة طبس)من بينها: اغبظ 3(5-323نص على عقوبات تكميلية للشخص الطبيعي دبوجب نص اؼبادة )

( سنوات من فبارسة الوظائف 5ر ؼبدة طبس)لوطنية  اؼبدنية كالعائلية، اغبظسنوات من فبارسة اغبقوؽ ا
، ناىيك عن ، مصادرة الشيء الذم استعمل يف ارتكاب اعبرديةالعمومية اليت ؽبا عبلقة باعبرديةكاؼبناصب 

 . 4(6-323عقوبات أخرل متعلقة بالشخص اؼبعنوم كفقا لؤلكضاع اؼبنصوص عليها دبوجب نص اؼبادة )
 
 

                                                           
1 - Article 323-4 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004) : La 

participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou 

plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est 

punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 
2 - Article 323-7 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004) : La 

tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines. 
3 - Article 323-5 du (C.P.F) : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre 

encourent également les peines complémentaires suivantes : 

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les 

modalités de l'article 131-26 ; 

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité 

professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est 

le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des 

établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 

retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. 
4 - Article 323-6 du (C.P.F Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124) : Les personnes morales 

déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au 

présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines 

prévues par l'article 131-39. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 

l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
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قرر اؼبشرع  ػبصوصيات األفراد فقد كنظرا ػبطورة ما يًتتب على معاعبة البيانات اإلظبية من هتديد
، كلئلشارة فإف فرنسا كانت الفرنسي ضباية ػبمسة أنواع من اعبرائم بشأف اؼبعاعبة اإللكًتكنية للبيانات اإلظبية

من أكائل الدكؿ الغربية اليت سارعت بإصدار تشريعات هتتم حبماية اؼبعلوماتية ك التصدم لبعض صور اعبرائم 
ب اآليل، ككذلك شبكة اؼبعلومات الدكلية كاإلنًتنت أك بعض اليت قد تقع بسبب التقدـ يف استعماؿ اغباس

 : كاليت تتمثل فيما يلي ،1الشبكات احمللية
 جريمة المعالجة اإللكترونية للبيانات الشخصية دون ترخيص. : أوال

تنشأ ىذه اعبردية دبجرد مباشرة القائمُت على معاعبة البيانات الشخصية أنشطة اؼبعاعبة يف األحواؿ  
مل دينحوا فيها ترخيصا بذلك من قبل اعبهات اؼبختصة احملددة قانونا، كما تنشأ كذلك يف األحواؿ اليت  اليت

 .يلغى فيها الًتخيص أك تنتهي مدتو كتستمر جهة اؼبعاعبة بنشاطها
  كالواقع أف  عدـ اغبصوؿ على الًتخيص ديثل يف اغبقيقة إعتداء على حق الدكلة يف الرقابة على 

    البيانات، كما أنو يفقد جهات الرقابة عملها اؼبؤسس على كفالة عدـ اإلعتداء على تداكؿ كنقل
 .اػبصوصية
، فيتجو البعض صوب تصنيفها ضمن طائفة 2كالفقو الفرنسي على خبلؼ حوؿ طبيعة ىذه اعبردية 

فات البيانات خفية اعبرائم العمدية كيرل البعض اآلخر أف  ؾبرد ارتكاب السلوؾ اؼبادم اؼبكوف ؽبا بإنشاء مل
يؤدم إىل توقيع العقوبة معتربين أف  النص القانوٍل ال يتضمن أم اصطبلح يدؿ على أف  اعبردية الواردة فيو 

 .3تتطلب قصدا
من قانوف العقوبات الفرنسي اعبديد على  4(16-226اؼبادة )  كفيما يتعلق بالعقوبة فقد نصت

كاحملددة يف كلو بإمهاؿ دبعاعبة إلكًتكنية للبيانات الشخصية دكف مراعاة اإلجراءات األكلية  معاقبة كل من يقـو
 أكرك. 300.000( سنوات كبغرامة مقدارىا 05) طبستتمثل باغببس ؼبدة القانوف بعقوبة 

                                                           
1
، غياب القوانُت اليت تعاقب إساءة استخداـ الكمبيوتر، ؾبلة اؼبوثق،اعبزائر، من  -   .0، ص0، العدد4000مام، جواف  44أ. مصطفى لعرـك

2
- Alain Bensoussan et Pascal Arigo, La cybercriminalité : vers une régulation internationale de l’internet ?, 

La gazette du palais, 16 Octobre 2001 , N287 , p35. 

 .619نقبل عن: د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص 

3
 .619ص  نفس اؼبرجع، - 

4 - Article 226-16 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004) : Le 

fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère 

personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement 

qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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 ثانيا: جريمة الجمع والتخزين غير المشروع للبيانات الشخصية.

اليت تلحق أفعاؿ اعبمع كالتخزين قد يكوف مصدرىا أساليب فيما يتعلق بصفة عدـ اؼبشركعية 
من خبلؿ اؼبواد الفرنسي العقوبات قانوف البيانات، كما أف   اغبصوؿ على البيانات أك مضموف كطبيعة ىذه

قد أسبغ صفة عدـ اؼبشركعية على صبع البيانات دكف سبب مشركع أك صبع ( 19-226إىل ) 1(226-17)
 .2البيانات دكف موافقة صاحب الشأف رغم اعًتاضو أك حفظ البيانات بعد اؼبدة احملددة 

 300.000بغرامة ( سنوات ك 05ها باغببس ؼبدة طبس )فقد اعترب اؼبشرع الفرنسي جردية يعاقب علي
رة إلكًتكنية، دكف موافقة صرحية من صاحب الشأف بيانات إظبية تظهر بصورة أكرك عملية كضع أك حفظ بذاك

أك تتعلق مباشرة أك غَت مباشرة أصولو العرقية أك معتقداتو السياسية أك الفلسفية أك الدينية أك انتماءاتو النقابية 
ضع أك حفظ بيانات كما يعاقب بذات العقوبات من يقـو يف غَت اغباالت اليت يقررىا القانوف بو ،بأخبلقو

  .3إظبية يف ذاكرة إلكًتكنية تتعلق باعبرائم أك أحكاـ اإلدانة أك التدابَت
أف يكوف عاؼبا بطبيعة ىذه البيانات   نو يتعُت على اعباٍلفإ، لركن اؼبعنوم يف ىذه اعبرديةأما بالنسبة ل

من قانوف  5(19-226، )4(18-226) كفقا للمادتُتـ حبفظها ك زبزينها دكف موافقة اؼبعنيُت باألمر يقو ك 
 .العقوبات الفرنسي اعبديد 

ا على شخص 1997سبتمرب 03بتاريخ  يف فرنسا Privasكمن التطبيقات القضائية ، إدانة ؿبكمة 
 ، ككانت تلك الصوركالتشهَت هباابتزازىا  كذلك بغرض الشخصيةتو على صفح الفتياتنشر صور إلحدل 

حكمة ػاؼب اقبتوػعك ، مس بسمعة كشخػصية ىذه الفتاةػكجارحة ت مستفزة عباراتبوضع اؼبتهم  قاـكما   فاضحة،
                                                           

1 - Article 226-17 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004): Le fait 

de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans  mettre en œuvre les 

mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
2
 .272د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  -  

3
 .133د. مدحت رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، ص  - 

4 - Article 226-18  du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004) : Le 

fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
5 - Article 226-19  du (C.P.F Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4) : Le fait, hors les cas 

prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de 

l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines 

raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales 

des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire 

informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des 

mesures de sûreté. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=998A231CCBFB9EA7B0D3A91E22B2C423.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=998A231CCBFB9EA7B0D3A91E22B2C423.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120808
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ىذه التقنيات اغبديثة  يستخدـكل من كاليت تعاقب  العقوبات  ( من قانوف19-226اؼبادة ) نصاء على ػبن
 .1النقايبرائو السياسية أك الدينية أك انتمائو آ تعرب عن أك تدؿ عن أصلو دكف موافقة صاحبها معلوماتلنشر 

 ثالثا: جريمة الحفظ غير المشروع للبيانات اإلسمية.
يتحقق الركن اؼبادم عبردية اغبفظ غَت اؼبشركع للبيانات اإلظبية إذا كانت عملية اؼبعاعبة ك اغبفظ قد 

، كذلك دكف سبت كفقا ألحكاـ القانوف، ك لكن مت حفظ ىذه البيانات ؼبدة تتجاكز اؼبدة اؼبطلوبة للحفظ
        أك أف مدة اغبفظ ذباكزت الوقت احملدد يف طلب اؼبوافقة ،اللجنة القومية للمعلوماتية ك اغبرياتموافقة 

 اإلخطار السابق على عملية اؼبعاعبة . أك
على ذلك، فإف اؼبشرع بذلك يريد أف يؤكد أف البيانات اإلظبية ال ديكن أف ربفظ ؼبدة غَت  بناءك 

، ك اؽبدؼ من كراء ذلك ىو ضباية اغبياة يفًتض أهنا ؿبددة قانونا ك صراحةؿبددة إال يف حاالت إستثنائية 
 .2اػباصة لؤلفراد، ألف حفظ البيانات إلكًتكنيا يف ذاكرة النظاـ لؤلبد قد سبس الشخص يف ظبعتو

ذبدر اإلشارة أف من شأف استخداـ أنظمة اغباسب اآليل يف اجملاؿ األمٍت اإلحتفاظ بكم ىائل من ك 
اػباصة باألفراد، ك بالتايل يكوف ىناؾ خطر إفشائها أك إساءة استعماؽبا من قبل أشخاص من  اؼبعلومات

 ، ك تعد ىذه اعبردية من اعبرائم العمدية .3اؼبفًتض أهنم أمناء عليها
حددىا يف نص  ة اغبفظ غَت اؼبشركع بعقوبةأم ا بالنسبة للعقوبة فيعاقب اؼبشرع الفرنسي على جردي

 300.000كغرامة  سنوات (05) طبسكىي اغببس ؼبدة  من قانوف العقوبات الفرنسي 4(20-226اؼبادة )
  أكرك.
 .سميةلمعالجة اإللكترونية للبيانات اإلجريمة اإلنحراف عن الغرض أو الغاية من ا: رابعا

يتحقق النشاط اؼبادم ؽبذه اعبردية دبجرد اإلكبراؼ عن الغرض أك الغاية من اؼبعاعبة اإللكًتكنية 
 .للبيانات، كالغرض ىو موضوع اؼبعاعبة اإللكًتكنية كىي اؼبربر الوحيد ؼبعاعبة البيانات اإلظبية اإللكًتكنية

                                                           
1
 - TGI de Privas, Jugement correctionnel du 03/09/1997, disponible à l’adresse suivante :www.legalis.net. 

2
 .102مدحت رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، ص  .د - 

3
 .278فتوح الشاذيل ك د. عفيفي كامل عفيفي، اؼبرجع السابق، ص  .د - 

4 - Article 226-20 du (C.P.F Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 6 - Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004) : Le fait de conserver des données à caractère personnel au-

delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la 

déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq 

ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins 

historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. 

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, 

statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au 

premier alinéa. 
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الغاية من اؼبعاعبة اإللكًتكنية اغبصوؿ إبتداءا على ىذه  كتفًتض جردية اإلكبراؼ عن الغرض أك
ت، كلكن اعباٍل ينحرؼ عن الغرض البيانات بصورة مشركعة أم بإذف من اللجنة الوطنية للمعلومات كاغبريا

اؼبقصود منها، كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر قبد أف  اعباٍل يعد مرتكبا للنشاط اؼبادم ؽبذه اعبردية فيما لو 
استغل البيانات اػباصة بآخر يف الكشف عن مصادر ثركتو أك ؼبعرفة مركزه اؼبايل أك يف اإلستدالؿ عليو ػبدمة 

 مصلحة الضرائب.
ن اؼبعنوم يف جردية اإلكبراؼ عن الغرض كالغاية من اؼبعاعبة اإللكًتكنية للبيانات الشخصية أم ا الرك

صورة القصد اعبنائي العاـ كاليت تقـو بتوافر العلم كاإلرادة، فيتعُت أف يعلم اعباٍل بأف  من شأف فعلو أف يشكل 
، أم غَت  1صية كأف تتجو إرادتو كبو ذلكإكبرافا عن الغاية أك الغرض من اؼبعاعبة اإللكًتكنية للبيانات الشخ

 .2من الوجهة النهائية اؼبقررة ؽبذه البيانات كفقا للقانوف
من قانوف العقوبات الفرنسي  3(226/21كفيما يتعلق بالعقوبة يعاقب اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة )

الشخصية باغببس  ية البياناتاعبديد كل من يرتكب جردية اإلكبراؼ عن الغرض أك الغاية من اؼبعاعبة اإللكًتكن
  أكرك. 300.000( سنوات كبغرامة 05طبس )
 جريمة اإلفشاء غير المشروع للبيانات اإلسمية. : خامسا

 : يتحقق النشاط اؼبادم ؽبذه اعبردية بتوافر صورتُت
تلقي أك حيازة البيانات الشخصية، سواء بقصد تصنيفها أك نقلها أك معاعبتها ربت أم  الصورة األولى:

 .شكل 
فعل إفشاء البيانات إىل شخص غَت ـبتص أم ليس من حقو اإلعتداء عليها، لشخص غَت  : الصورة الثانية

 ال يتحقق . ذم صفة قانونا يف تلقي البيانات، فإذا كاف للشخص اؼبتلقي صفة حسب القانوف فإف الفعل
 : كيتطلب اؼبشرع الفرنسي لقياـ الركن اؼبادم توافر ثبلثة شركط

                                                           
 .529د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  - 1
، العدد 29اجمللد  أ. سوزاف عدناف ك أ.صفاء أكتاٍل، إنتهاؾ حرمة اغبياة اػباصة عرب اإلنًتنت، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية ك القانونية، سوريا، - 2

 .597، ص2199، سنة 19
3 - Article 226-21 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004) : Le 

fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de 

leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de 

leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les 

déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 

000 euros d'amende. 
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  أف يكوف من شأف فعل اإلفشاء أف يضر باجملٍت عليو كذلك باقًتاف فعل اإلفشاء باإلعتداء على الشرؼ  -
 أك اإلعتبار أك اغبياة اػباصة للفرد.

يكوف إفشاء البيانات بدكف رضاء اجملٍت عليو صاحب العبلقة، كبالتايل ال تتحقق ىذه اعبردية إذا كاف  أف -
 اإلفشاء قد مت بناءا على موافقة صاحب الشأف الصرحية.

 أف يكوف اإلفشاء إىل شخص ليس لو حق اإلطبلع على ىذه البيانات. -
لبيانات اإلظبية صورة العمد أك اػبطأ، كتتحقق كيأخذ الركن اؼبعنوم عبردية اإلفشاء غَت اؼبشركع ل

كالذم يقـو بتوافر العلم كاإلرادة، فيتعُت أف يكوف اعباٍل عاؼبا بأنو  صورة العمد بتوافر القصد اعبنائي العاـ
يقـو بإفشاء بيانات إظبية تشكل إعتداءا على الشرؼ أك اإلعتبار أك اغبياة اػباصة لؤلفراد، كتتحقق صورة 

 . 1كاف فعل اإلفشاء للغَت قد كقع نتيجة إمهاؿ أك رعونة أك ترؾ للبيانات اإلظبية  اػبطأ إذا
على  2(22-226يف اؼبادة ) أم ا بالنسبة للعقوبة فقد شدد اؼبشرع الفرنسي العقاب، حيث نص

، أم ا إذا ارتكب اعبردية بصورة اػبطأ أكرك 300.000كالغرامة  سنوات (05) طبسعقاب اعباٍل باغببس 
 أكرك. 100.000( سنوات كالغرامة 03اغببس ثبلث )اقب اؼبشرع بفيع

 
 جرائم المعالجة اآللية للمعطيات في القانون المصري.  : البند الثالث

إستشعر اؼبشرع اؼبصرم بضركرة إدخاؿ تشريعات جديدة ربمي اؼبعلومات داخل نظاـ الكمبيوتر، 
يعلق أمهية كاضحة على نظرا لقصور القواعد التقليدية يف قانوف العقوبات عن ضباية ىذا النظاـ، كما أف اؼبشرع 

قية التقليدية اليت ربتوم على ضباية نظاـ اؼبعلومات، األمر الذم مل يوفره قانوف العقوبات للملفات الور 
 .3معلومات ذات أمهية فباثلة

 
 

                                                           
1
 .599د. بولُت أنطونيوس، اؼبرجع السابق، ص  -  

2 - Article 226-22 du (C.P.F Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004) : Le 

fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur 

transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait 

pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans 

autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros 

d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la 

victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. 
3
 .95شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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 أوال: جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي:
"مع  قانوف التجارة اإللكًتكنية اؼبصرم على أنو:مشركع ( من 26ستدؿ على ذلك دبا كرد يف اؼبادة )ي

ثة آالؼ كبغرامة ال تقل عن ثبل، يعاقب باغببس ؿ بأية عقوبة أشد كردت يف قانوف آخرعدـ اإلخبل
   نظاـ معلومات جنيو، أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت، كل من دخل بطريق الغش أك التدليس على  (3000)

قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيعات اإللكًتكنية، كيعاقب بنفس العقوبة من اتصل أك أبقى اإلتصاؿ بنظاـ  أك
 ركعة.أك قاعدة البيانات بصورة غَت مش اؼبعلومات

كما عاقب اؼبشرع كل من يقـو بكشف مفاتيح التشفَت اؼبودع دبكتب التشفَت، أك بفض معلومات 
كالغرامة اليت ال تقل  (01)مشفرة يف غَت األحواؿ اؼبصرح هبا قانونا، كذلك باغببس الذم ال تقل مدتو عن سنة

 .1أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت جنيو  (10.000( جنيو، كال تزيد عن عشرة آالؼ )3000عن ثبلثة آالؼ ) 
باغببس مع الشغل كل من أدخل بعمد        ( من نفس القانوف على أنو يعاقب 31تنص اؼبادة )ك 

 .أك إمهاؿ فَتكس إىل نظاـ معلومايت بدكف موافقة مالك النظاـ أك حائزه الشرعي 
، 2004لسنة  15كما أصدر اؼبشرع اؼبصرم تشريع خاص بشأف تنظيم التوقيع اإللكًتكٍل رقم 

جنيو كال  (10.000باغببس كبغرامة ال تقل عن عشرة آالؼ )( منو على أنو يعاقب 23حيث نصت اؼبادة )
ديق إلكًتكٍل جنيو أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل من أصدر شهادة تص (100.000) تتجاكز  مائة ألف

كًتكنيا، أك زكر شيئا من ذلك ، أك أتلف أك عيب توقيعا أك كسيطا أك ؿبررا إلدكف اغبصوؿ على ترخيص
أك مزكرا مع كسيطا أك ؿبررا إلكًتكنيا معيبا  بطريق اإلصطناع أك التعديل أك التحوير، أك استعمل توقيعا أك

 .علمو بذلك
 حماية البيانات الشخصية. : ثانيا 

كاليت سيتم التطرؽ إليهما بالتفصيل  (1مكرر 309)ك (مكرر 309) إف  اؼبشرع اؼبصرم دبقتضى اؼبواد
معينة كالتسجيل كالنشر  الحقا كفر اغبماية لبعض صور اغبياة اػباصة كمباشرهتا كذلك من خبلؿ أفعاؿ

كالتصوير كالتعرض ؽبا، كلكن ال توفر اغبماية لقواعد البيانات من النسخ كاإلستخداـ كاإلستغبلؿ، كما أضاؼ 
بشأف تنظيم سلطة  1996لسنة  96من القانوف رقم  (22)كاؼبادة  (21) اؼبشرع جردية جديدة ضمن اؼبادة

  .الصحافة حيث ال جيوز للصحفي أك غَته أف يتعرض للحياة اػباصة للمواطنُت

                                                           
1
 .94شيماء عبد الغٍت، اؼبرجع السابق، صد. - 
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ضباية  1982لسنة  28اؼبعدؿ بالقانوف رقم  1960لسنة  35القانوف رقم  كمن ناحية أخرل يوفر
لقواعد البيانات اػباصة بالتعداد كاإلحصاء من استخدامها لغَت أغراض اإلحصاء أك نشرىا كازباذىا كأساس 

البيانات أك استخداـ الوسائل غَت اؼبشركعة  ترتيب األعباء اؼبالية، كرتب عقوبات على إفشاء ىذه للضرائب أك
ليت تكفلها بعض التشريعات الغربية غبرمة اغبياة ا، إال أف ىذه اغبماية ال توازم اغبماية اللحصوؿ عليه

 .1اػباصة
 سمية واألسرار.حماية البيانات اإل : ثالثا

من قانوف العقوبات اػباصة بإفشاء األسرار ال تنطبق على  2(310)اؼبادة  يرل جانب من الفقو أف  
نظرا ألف  العبارات اؼبستخدمة ال ربمل إمكانية تطبيقها على  ،إفشاء اؼبعلومات اإلظبية اؼبخزنة بقواعد البيانات

كمل يكن من اؼبمكن تطبيقها لتشمل ىذا األمر نظرا لعدـ  ،حالة إفشاء اؼبعلومات اؼبخزنة يف قواعد البيانات
تناكؿ قد تيف اؼبواد اعبنائية، كما أف  البيانات اإلظبية تشتمل على بيانات تتعلق بأسرار الناس ف جواز القياس

كمثاؿ ذلك اغباالت اليت يقـو فيها الطبيب حبفظ اؼبعلومات اػباصة دبرضاه الذم بيانات ذات طبيعة سرية، 
يقـو دبعاعبتهم على قاعدة بيانات على اغباسب، ككذلك احملامي الذم حيفظ معلومات تتعلق دبوكليو 

اؼبثبتة على قواعد البيانات  ؼبعلوماتكقضاياىم على قاعدة البيانات، كلذلك إذا أفشى الطبيب أك احملامي ا
 .3من قانوف العقوبات اؼبصرم (310)اؼبوجودة لديهما إرتكبا اعبردية اؼبنصوص عليها باؼبادة 

 
 .المطلب الثاني: اإلستخدام غير المشروع لوسائل المراقبة اإللكترونية

البيانات، فهذه إف  خصوصية اؼبعلومات ىي ضباية البيانات، لكن اػبصوصية ليست ىي ضباية 
األخَتة شيء من اػبصوصية كتتعلق دبواجهة اإلعتداءات على البيانات الشخصية كسيطرة صاحبها عليها، يف 
حُت أف  اػبصوصية على إطبلقها تنطوم على خصوصية البيانات كخصوصية اإلتصاالت يف مواجهة أنشطة 

        كاليت سبق كأف  عتداءات اؼبادية، كحرمتو يف مواجهة أنشطة اإل  الرقابة كالتجسس كخصوصية اؼبكاف

                                                           
1

 .113د. مدحت عبد اغبليم رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، ص  - 
اؼبؤرخ يف  95/1996اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم  28/09/1982اؼبؤرخ يف  37/1982من قانوف العقوبات اؼبصرم رقم  310اؼبادة  تنص - 2

  دبقتضى صناعتو أك كظيفتو سر خصوصي إليوابل أك غَتىم مودعا و كل من كاف من األطباء أك اعبراحُت أك الصيادلة أك الق" :يلي على ما 30/06/1996
شهور أك بغرامة ال تتجاكز طبسمائة  (06) تزيد على ستة يعاقب باغببس مدة ال ،يف غَت األحواؿ اليت يلزمو القانوف فيها بتبليغ ذلك فأفشاهعليو  ائتمنأك 

  ".جنيو( 500)
 .112مدحت عبد اغبليم رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة اإللكًتكنية، اؼبرجع السابق، ص د.  - 3
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فيها يف الباب األكؿ، كأيضا خصوصية اؼبراسبلت كمن ضمنها اؼبادية كأخرل إلكًتكنية، كغَت ذلك  مت التفصيل
 من أكجو اغبماية ذات الطبيعة اؼبادية أك اؼبعنوية.

 تقف عند ضباية البيانات فاػبصوصية بالعمـو تنطوم على ضباية مظاىر مادية كمعنوية كمعلوماتية كال
الشخصية، كقد حرص اؼبشرع على توفَت اغبماية للحق يف حرمة اغبياة اػباصة، إنطبلقا من مبدأ أساسي مقرر 
يف السياسة اعبنائية مضمونو أف  اغبقوؽ كاؼبصاٌف اؽبامة إجتماعيا جيب أف كبميها بأقول صور اغبماية القانونية 

تطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب لئلستخداـ غَت اؼبشركع حاكؿ أف أأ، كس1نائيةفاعلية كىي اغبماية اعبكأكثرىا 
 لوسائل اؼبراقبة اإللكًتكنية يف التشريع اعبزائرم مع إجراء مقاربة مع التشريع اؼبصرم كالفرنسي.

 
 .الفرع األول: إنتهاك حرمة األحاديث الخاصة

اليت ال خبلؼ عليها، ذلك أف  اؼبتحدث  تعترب احملادثات اػباصة من بُت عناصر حرمة اغبياة اػباصة
يفصح للمتحدث إليو، سواء كاف اغبديث مباشرا أك عرب كسيلة من كسائل اإلتصاؿ اغبديثة السلكية 
كالبلسلكية عن دقائق أسراره كما خيتلج يف نفسو من خبايا أك عواطف أك أشجاف، ثقة منو يف شخص ىذا 

 عتقدا أنو يف مأمن من اسًتاؽ السمع.األخَت كدكف حرج أك خوؼ من ظباع الغَت، م
كيستوم أف يتحدث الشخص باللغة العربية أك أية لغة أخرل، فجميع اللغات تصلح أف تكوف ؿببل 
للحماية، كفبا ال شك فيو أف  األحاديث الشخصية تشمل اؼبكاؼبات اؽباتفية كتعد من ضمن كسائل حرمة 

غبماية على ىذه األحاديث الشخصية حفاظا على حقوؽ اغبياة اػباصة لؤلفراد، كمن ىنا أضفى اؼبشرع ا
األشخاص ىذا من جهة، كمن جهة أخرل أصبح التطور التكنولوجي اؼبتبلحق يف كسائل التنصت على 

 .2اإلتصاالت السلكية كالبلسلكية كاألحاديث الشفوية اػباصة خطرا مستمرا على حرمة اغبياة اػباصة
تطرؽ ؼبوقف اؼبشرع اعبزائرم مع إجراء مقاربة مع التشريع كمن أجل توضيح ىذه اؼبسألة سيتم ال

 اؼبصرم كالتشريع الفرنسي.
 

 

 

                                                           

 .66، اؼبرجع السابق، صبولُت أنطونيوسد.  -1  
، اؼبرجع السابق، عاقلي فضيلةد. . نقبل عن: 232ك د. ؿبمد الدسوقي الشهاكم، اؼبرجع السابق، ص 333د. أضبد فتحي سركر، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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 .البند األول: جريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل أحاديث خاصة في القانون الجزائري
من قانوف العقوبات أف  اؼبشرع اعبزائرم إشًتط لقياـ  1(مكرر 424) من خبلؿ نص اؼبادة يتضح

جردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل مكاؼبات أك أحاديث خاصة توافر ركنُت: الركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم كذلك 
 على النحو التايل:

 أوال: الركن المادي.
تسجيل أك نقل  يقـو الركن اؼبادم يف ىذه اعبردية بتحقق إحدل صور النشاط، كىي إلتقاط أك

من قانوف العقوبات البد أف تتوافر شركط  (مكرر 424)مكاؼبات أك أحاديث خاصة، كاستنادا لنص اؼبادة 
 :2يف النشاط اإلجرامي كىي

 .نشاط إجرامي يتمثل يف إلتقاط أك تسجيل أك نقل مكاؼبات أك أحاديث خاصة.2

 األحاديث أك نقلها..إستخداـ تقنية أيا كاف نوعها يف إلتقاط أك تسجيل 7

 . أف تكوف األحاديث اليت مت اغبصوؿ عليها ذات طابع سرم كخصوصي.4
 . عدـ رضاء اجملٍت عليو.3

 تطرؽ ؽبذه العناصر على النحو التايل:كسأ
 .النشاط اإلجرامي :1

احملادثة يف اللغة تعٍت تبادؿ اغبديث بُت شخصُت أك أكثر، ك من مت فإف احملادثات اؼبعاقب على  
اسًتاؽ السمع إليها أك تسجيلها أك نقلها ىي األحاديث اؼبتبادلة بُت شخصُت أك أكثر، كما أف اغبديث 

فإذا كاف ىذا الصوت فاقد  يقصد بو كل صوت لو داللة التعبَت عن ؾبموعة من اؼبعاٍل ك األفكار اؼبًتابطة،
الداللة على أم تعبَت فبل يعد حديثا، كما ال يعد حديثا الصوت الذم ك إف أعطى داللة فإنو يعطي داللة 

 .3التعبَت عن ؾبموعة من اؼبعاٍل كاللحن اؼبوسيقي 
ه بينما يقصد بالتقاط اؼبكاؼبات أك األحاديث اغبصوؿ على ما جرل بُت األشخاص من كبلـ إم ا تفو 

  .كانت  كسيلةبو الفرد سرا كدكف علم صاحب الشأف كبأية 
                                                           

( 2اؼبتضمن قانوف العقوبات على أنو:"يعاقب باغببس من ستة ) 7222-27-72اؼبؤرخ يف 74-22مكرر من القانوف رقم  424اؼبادة  تنص -  1
 دج كل من تعمد اؼبساس حبرمة اغبياة اػباصة لؤلشخاص بأية تقنية كانت كذلك:4220222دج إىل 120222( سنوات كبغرامة من 4أشهر إىل ثبلثة )

 بغَت إذف صاحبها كرضاه. ل مكاؼبات أك أحاديث خاصة أك سريةسجيل أك نقبالتقاط أك ت -أ
 ........... -ب

 ت ذاهتا اؼبقررة للجردية التامة".يعاقب على الشركع يف ارتكاب اعبنحة اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة بالعقوبا

2
 .327د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص  - 

 http://www.permalink.com على اؼبوقع: عتداء على حرمة اغبياة اػباصة،مقاؿ بعنواف : جرائم اإل - 3
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أم ا النقل فيقصد بو نقل اغبديث أك اؼبكاؼبة اللذين مت اإلستماع إليهما أك تسجيلهما من اؼبكاف الذم 
 .مت فيو ىذا اإلستماع أك التسجيل إىل مكاف آخر غَته

معدة لذلك بقصد اإلستماع إليو أم ا التسجيل فيعٍت حفظ اغبديث على جهاز أك أم كسيلة أخرل 
 .1فيما بعد، أك نقلو إىل مكاف آخر غَت الذم مت تسجيلو فيو

 .وسيلة إرتكاب الجريمة:2
 حيدد اؼبشرع اعبزائرم نوع التقنية اؼبستعملة يف ارتكاب جردية التقاط أك تسجيل أك نقل أحاديث مل

م جهاز تقٍت، كبالرغم من ذلك اؼبشرع اعبزائرم أف يستعُت اعباٍل يف ارتكابو ؽبذه اعبردية بأ فيمكنخاصة، 
 كما سيتبُتمقارنة مع التشريع الفرنسي  كذلك  باستعمالو عبارة )بأية تقنية كانت(قد ضيق من نطاؽ اغبماية 

 الحقا.
 .الصفة الخاصة لألحاديث:3

من قانوف العقوبات أف يكوف اغبديث الذم مت  (22مكرر/ 424)إشًتط اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة
كعليو فمهما كانت طبيعة اؼبكاف عاما أك خاصا يعترب ىذا  ،تقاطو أك تسجيلو أك نقلو ذك طابع خصوصيال

 .الفعل جردية يعاقب عليها القانوف
 .عدم رضاء المجني عليو:4

فحق اإلنساف يف التقاط حديث إف نطاؽ الرضا يتحدد باؼبدل الذم خيوؿ القانوف إلرادة فاعليتها، 
غبالة خاص كتسجيلو كنقلو من اغبقوؽ اللصيقة بالشخصية كالغَت قابلة للتصرؼ، إال أف القانوف يف ىذه ا

فيما إذا كاف قاببل للتصرؼ أـ عل ؽبا دكرا تعمل فيو دكف اإللتفات إىل صفة اغبق إعتد بإرادة اجملٍت عليو كج
أف الرضا بانتهاؾ اغبياة اػباصة ال يعد تنازال عن حرمتها ، إمنا ىو إزالة فَتل الدكتور أضبد فتحي سركر  ال،

 لسريتها ك خصوصيتها .
 غَت أنو جيب أف يكوف الرضاء يف ىذه اعبردية ؿبددا ربديدا دقيقا، فلو رضي إنساف أف ينقل لو 

توافرا كال أثر لو عن ، فإف الرضاء يف ىذه اغبالة ال يكوف مموضوع معُت مث نقل عنو موضوع آخر حديثا عن
سليما كبإرادة حرة خالية من  أم أف يكوف اعبردية، كعليو فإذا صدر الرضاء مستوفيا لشركط صحتو ىذه قياـ

    بالتايل ردية، فإف الرضاء يبيح اعبردية ك اعبىذه التدليس، سابقا أك معاصرا لوقوع اإلكراه ك عيوب اإلرادة كالغلط ك 

                                                           
 .737.نقبل عن: د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص 144اؼبرجع السابق، ص دـ عبد البديع حسُت، آد.  - 1
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مكرر من  424ك ذلك كما أشارت إليو الفقرة األخَتة من اؼبادة  .يكوف سببا من أسباب اإلباحة
        قانوف العقوبات، حيث أف صفح الضحية يضع حدا للمتابعة اعبزائية .    

كيتبُت من خبلؿ ما مت التطرؽ إليو، أف اؼبشرع قد جعل من رضاء صاحب اؼبصلحة اليت يصوهنا 
القانوف يف غَت األحواؿ اؼبصرح هبا قانونا عنصرا يف الركن اؼبادم للجردية ، فماداـ للفرد النصيب األكىف يف 

لصحيح شركط اعتباره سببا إلباحة اؼبصلحة اؼبصانة ، كما لو التنازؿ عنها ، فمن مت تتوافر بذلك يف الرضا ا
 .1اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة 

 نيا: الركن المعنوي.ثا
يتخذ الركن اؼبعنوم عبردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل أحاديث خاصة صورة القصد اعبنائي، فالقصد 

ى حرمة اغبياة اػباصة، يستخلص من طبيعة األفعاؿ اليت يقـو هبا النشاط اؼبادم ؽبذه اعبردية بأهنا اعتداء عل
 فاإلعتداء يفًتض القصد.

ك ليس يف الفقو خبلؼ حوؿ لزـك القصد اعبنائي، ك إمنا اػببلؼ على نوعو، ك السائد أنو يكفي 
توافر القصد العاـ ، ك مع ذلك ذىب الفقهاء إىل لزـك أف يقـو جبانبو قصد خاص ، ك إف كانوا قد اختلفوا 

 بعد ذلك يف ربديده.
مع العلم بسائر نائي يف الرأم الراجح ىو اذباه اإلرادة إىل ارتكاب الفعل اؼبكوف للجردية كالقصد اعب

عناصرىا، ك يتحقق ىذا القصد إذا اذبهت إرادة اعباٍل إىل ارتكاب أفعاؿ اإللتقاط ك التسجيل كالنقل 
 قيامو هبذه األفعاؿ.لؤلحاديث، بينما يتحقق العلم إذا كاف اعباٍل مدركا للطبيعة اػباصة لؤلحاديث كقت 

إلمهاؿ كىذا معناه أف اعبردية اؼبذكورة ال تقـو يف حق من يلتقط اغبديث أك يسجلو أك ينقلو بطريق ا
  ، ك ذلك مهما كاف جسيما، فالتبلمس يف اػبطوط جيعل اغبديث غَت مقصود ، أك عدـ التبصر أك التقصَت

 .2ك بالتايل تنتفي اعبردية النتفاء القصد اعبنائي
 
 
 

 

                                                           
1
 www.startimes.com، على اؼبوقع : 09/02/2011قاؿ بعنواف : الرضا كسبب إلباحة جرائم اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة ، بتاريخ م - 

2
 .05قاؿ بعنواف: جرائم اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة ، اؼبرجع السابق ، ص م- 
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ىذه اعبردية من جرائم القصد اػباص باإلضافة إىل القصد  رل أفيف الفقو ي الرأم الغالب أف  غَت 
 العاـ، على اعتبار أف  نية الفاعل ىي نية خاصة يف قصد اؼبساس حبرمة اغبياة اػباصة.

 ثالثا: العقوبة.
تكوف خاصة ىي جنحة  نص اؼبشرع اعبزائرم على أف  جردية اإللتقاط أك التسجيل أك النقل ألحاديث

 دج.4220222دج إىل  120222( سنوات كبغرامة من 4( أشهر إىل ثبلث )2عقوبتها اغببس من ستة )
كتعترب ىذه  1(7مكرر 424)تكميلية دبوجب نص اؼبادة نص اؼبشرع اعبزائرم على عقوبات كما

استعملت يف ارتكاب ىذه اعبردية، كتعد إال أنو يتعُت دائما مصادرة األشياء ك األدكات اليت العقوبات جوازية، 
 ىذه األخَتة كجوبية.

 أف  الشركع يف ارتكاب ىذه اعبنحة يعاقب عليو بنفس العقوبة اؼبقررة يف حالة ىذا باإلضافة إىل 
 من قانوف العقوبات. (مكرر 424)نص اؼبادةلاعبردية التامة كذلك طبقا  ارتكاب

يف اغبجر القانوٍل  عقوبة أخرل للجاٍل تتمثل تنص علىمن قانوف العقوبات  (مكرر 25)اؼبادة  أما 
عن طريق حرمانو من فبارسة حقوقو اؼبالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية، كما تتم إدارة أموالو طبقا لئلجراءات 

 .اليت نص عليها القانوف
 

 القانون الفرنسي.البند الثاني: جريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل أحاديث خاصة في 
مل يكن التشريع الفرنسي اعبنائي يتضمن نصوصا ربظر التنصت على األحاديث اػباصة إىل أف صدر 

، كلذلك اضطلع القضاء الفرنسي حبماية اغبق يف حرمة األحاديث اػباصة 2532يوليو سنة  23قانوف 
 بوصفو حقا دستوريا.

ة الدستور الفرنسي كتطبيقا لسلطة القضاء يف كاستنادا إىل إعبلف حقوؽ اإلنساف الوارد يف مقدم
إرساء قواعد مبدأ اؼبشركعية من جهة، كمن جهة أخرل ما حدث من تقدـ علمي كتقٍت كما نتج عنو من 

 فرنسي ػال شرع ػدخل اؼبػَت، تػاصة للغػياة اػبػػحػرمة الػػلى حػػع داء ػػدة من أفعاؿ اإلعتػديػػور جػاؿ كصػهور أشكػػظ

                                                           
من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي:" جيوز للمحكمة أف ربظر على احملكـو من أجل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  2مكرر  303تنص اؼبادة  - 1

( سنوات، كما جيوز ؽبا أف تأمر 5ؼبدة ال تتجاكز طبس) 1مكرر  9، فبارسة حق أك أكثر من اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 1مكرر 303مكرر ك  303
 من ىذا القانوف. 18بنشر حكم اإلدانة طبقا للكيفيات اؼببينة يف اؼبادة 

 ردية".كيتعُت دائما اغبكم دبصادرة األشياء اليت استعملت الرتكاب اعب
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قانوف كىو القانوف السابق الذكر الذم يقتضي ضباية جنائية خاصة على اغبق يف حرمة اغبياة كأصدر أكؿ 
(، كاليت تعاقب على 437-424) اػباصة، كالذم أضاؼ طبسة مواد جديدة إىل قانوف العقوبات كىي اؼبواد

 اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة.
ألغى اؼبشرع الفرنسي  2532نصوص قانوف  على اؼببلحظات اليت أبداىا بعض الفقهاء علىكبناء 

، 7-772، 2-772كالذم كررت اؼبواد ) 2557 ىذا القانوف دبقتضى قانوف العقوبات اعبديد لسنة
  .1( منو ذات أحكاـ اليت كانت كاردة يف القانوف القدَل مع إجراء بعض التعديبلت 772-4

( 2) باغببس سنةعلى أنو: "يعاقب  فرنسيمن قانوف العقوبات ال 2(2-772)فقد نصت اؼبادة 
 :ينر خلآلاغبياة اػباصة ألفة على  أكرك كل من اعتدل عمدا بوسيلة أيا كاف نوعها 31222كغرامة 

 بالتقاط أك تسجيل أك بنقل األحاديث اليت تصدر عن شخص بصفة سرية أك خاصة دكف رضاه".-
من خبلؿ ىذا التعديل اؼبشرع الفرنسي مل يشًتط أف يقع اإلعتداء بواسطة جهاز من األجهزة ، كما 
أنو ال يلـز يف حالة التنصت أك تسجيل اغبديث أف يتم يف مكاف خاص، كما اشًتط اؼبشرع لقياـ ىذه اعبردية 

 ى النحو التايل مع بياف العقوبة.تطرؽ إليهما عل، كسوؼ أ3كالركن اؼبعنومتوافر ركنُت كمها : الركن اؼبادم 
 أوال : الركن المادي.

 ( من قانوف العقوبات اعبديد البد أف تتوافر شركط يف النشاط2-772) إستنادا لنص اؼبادة
 :4اإلجرامي كىي

 .أف يكوف موضوع اعبردية حديثا.2
 .أف يصدر ىذا اغبديث بصفة خاصة أك سرية.7
 .كسيلة ارتكاب الفعل اإلجرامي.4
 .إرتكاب اعبردية دكف رضاء اجملٍت عليو.3

 تطرؽ ؽبذه الشركط على النحو التايل:كسأ
 

                                                           
 .229د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص - 1

2
 - Article 226-1 du (C.P.F Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002): Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie 

privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 

titre privé ou confidentiel ; 
3
 .258ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  د. - 

4
 .258نفس اؼبرجع، ص   - 
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 . أن يكون موضوع الجريمة حديثا:1
على قياـ أم من اؼبتحدثُت بالتقاط  (2-772)قد اختلف الفقو حوؿ مدل تطبيق نص اؼبادة ل

إىل مد نطاؽ  1جانب من الفقو، حيث ذىب خرينهما كتسجيلها دكف علم الطرؼ اآلاحملادثة اليت جرت ب
على ىذه اؼبسألة، كبالتايل فإف  قياـ أحد اؼبتحدثُت بالتقاط احملادثة أك تسجيلها  (2-772) تطبيق نص اؼبادة

إىل اعتبار أف  قياـ  2دكف علم الطرؼ األخر يًتتب عليو مساءلتو جنائيا، بينما ذىب جانب آخر من الفقو
 .(2-772) أحد اؼبتحدثُت بتسجيل احملادثة دكف علم الطرؼ األخر تنحصر عنو نطاؽ تطبيق اؼبادة

كما جيب أف ينصب فعل اإللتقاط أك التسجيل أك النقل على أحاديث إستنادا ؼبا كرد بنص اؼبادة 
 .(2-772) تقابلها اؼبادة 424
 و سرية:. أن يصدر ىذا الحديث بصفة خاصة أ2

أهنا ألغت شرط اؼبكاف  يبلحظمن قانوف العقوبات اعبديد ،  (2-772) نص اؼبادةمن خبلؿ 
اػباص كاستبدلت بو شرط أف يصدر اغبديث بصفة سرية أك خاصة، كتطبيقا لذلك فإف  اغبديث من اؼبمكن 
  أف يكوف ؿببل للحماية حىت كلو كاف قد جرل يف مكاف عاـ ، فمن اؼبمكن أف يتسم اغبديث باػبصوصية 

 .3أك السرية حىت كلو مت يف مكاف عاـ
الفقهاء يركف أف اؼبشرع الفرنسي من خبلؿ نص اؼبادة السالفة الذكر مل يقصر  ىذا ك إف كاف بعض

اغبماية على األحاديث اليت تتم بُت شخصُت أك أكثر فقط، ك إمنا التجرَل يشمل أيضا اغبديث الفردم، كما 
 اجملٍت عليو .خر يف غَت األحواؿ اؼبصرح هبا أك بغَت رضاء آلو كاف صاحبو ينطق بو ليسجل لنفسو فالتقطو 

غَت أنو يف اؼبقابل تعرض ىذا الرأم النتقاد شديد ألنو إذا قلنا أف اغبديث الفردم تشملو اغبماية، 
 .4فهذا تفسَت كاسع للنص ال يتفق ك قواعد التفسَت يف القانوف اعبنائي 

 . وسيلة ارتكاب الفعل اإلجرامي:3
عبارة )كسيلة أيا كاف نوعها(، كبالتايل  (2-772)اؼبشرع الفرنسي دبوجب نص اؼبادة  لقد استعمل
إنتهاؾ حرمة اغبديث اػباص عن طريق  سعة تتضمن كل التقنيات اغبديثة، إضافة إىلفقد جاءت العبارة كا

 .حسب رأم العديد من الفقهاء األذف

                                                           
1
 -Pierre Kayser, op.cit, p115. 

2
- Isabelle Lolies, La protection de la vie privée, Thése, université de droit d’économie et des sciences, d’Aix 

Marseille, France, 1999, p73.   

 .258ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  نقبل عن :د.

3
 .261نفس اؼبرجع، ص  - 
 .03جرائم اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع السابق، ص  مقاؿ بعنواف: -4



378 
 

 . إرتكاب الجريمة دون علم المجني عليو:4
اػباصة أف يكوف فعل اإللتقاط على  يشًتط اؼبشرع الفرنسي لقياـ جردية اغبصوؿ على األحاديث

اغبديث اػباص أك تسجيلو أك التنصت عليو أك نقلو قد ارتكب دكف رضاء اجملٍت عليو طبقا لنص 
 ( من قانوف العقوبات الفرنسي.2فقرة  2-772اؼبادة)

أف  األفراد يقرركف بأنفسهم أم ىذا كإف كانت ىناؾ قاعدة يستشف من خبلؽبا رضاء األفراد مفادىا 
 اعبوانب يرغبوف يف اإلحتفاظ هبا كأم اعبوانب يرغبوف يف الكشف عنها للغَت.

حالة اإللتقاط على مرأل كمسمع  (2-772)كقد أكرد اؼبشرع الفرنسي يف الفقرة األخَتة من اؼبادة 
أل كيستفاد من ذلك أف  اؼبشرع قد افًتض رضاء اجملٍت عليو طاؼبا أف  الفعل قد مت على مر  ،من اجملٍت عليو

 .1كمسمع منو كمل يعًتض صاحب الشأف ككاف يف كسعو ذلك
 ثانيا: الركن المعنوي.

اغبصوؿ على أحاديث خاصة ىي جردية عمدية ، فبل تقع مطلقا باإلمهاؿ ك لو بلغ حد إف جردية 
فعلم اعباٍل اعبسامة ، فيلـز الكتماؿ النموذج القانوٍل للجردية توافر القصد اعبنائي بعنصريو : العلم ك اإلرادة ، 

جيب أف ديتد إىل صبيع عناصر اعبردية ك ىي متعددة ، منها ما يتعلق بالوقائع اليت تقـو عليها اعبردية ، ك منها 
 . 2ما يتعلق بالتكييف الذم خيلعو القانوف على ىذه الوقائع

 ثالثا: العقوبة.
اديث اػباصة ىي جنحة نص قانوف العقوبات الفرنسي على أف  جردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل األح

مصادرة األشياء  منهاالتكميلية  ، باإلضافة إىل العقوباتكألف يور  31كالغرامة  (2) عقوبتها اغببس مدة سنة
، كما قرر اؼبشرع ( من قانوف العقوبات42-772) ؼبادةنص اطبقا ل ارتكاب اعبرديةيف  استعملتاليت 

 .من قانوف العقوبات 3(1-772) لمادةطبقا ل اعبرديةالفرنسي ذات العقوبة يف حالة الشركع يف ارتكاب 
 
 

                                                           
 .255ص اؼبرجع السابق، د. عاقلي فضيلة ، - 1
2
. نقبل عن مقاؿ بعنواف : جنحة اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة على اؼبوقع: 599السابق، ص  د. فوزية عبد الستار، اؼبرجع - 

http//aladalacenter.com 
3
 - Article 226-5 du (C.P.F) : La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes 

peines. 
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البند الثالث: جريمة إستراق السمع أو تسجيل أو نقل أحاديث خاصة في القانون 
 المصري.

تولت الدساتَت اؼبصرية ضباية اغبق يف حرمة األحاديث اػباصة يف كقت مبكر نسبيا باؼبقارنة مع كثَت 
اػباصة مل تنتقل إىل  العربية، كيبلحظ أف  اغبماية الدستورية غبرمة األحاديثمن الدساتَت اغبديثة يف البلداف 

( منو على أف :"...كاحملادثات 31/7الذم نص يف اؼبادة) 2532بعد صدكر دستور سنة  القانوف اعبنائي إال  
مراقبتها إال   التيلفونية كغَتىا من كسائل اإلتصاؿ، كسريتها مكفولة ال ذبوز مصادرهتا أك اإلطبلع عليها أك

 بأمر قضائي مسبب كؼبدة ؿبددة ككفقا ألحكاـ القانوف".
أ( إىل مكرر  425) كمكرر(  425)قد أضاؼ القانوف الصادر بشأف تنظيم اغبريات العامة اؼبوادك 

( إىل 722)ك (51قانوف العقوبات لتجرَل اإلعتداء على اغبقوؽ اؼبتعلقة حبرمة اغبياة اػباصة، كأضاؼ اؼبواد )
 .1قانوف اإلجراءات اعبنائية لتنظيم كيفية كشركط اؼبساس باغبقوؽ كاغبريات
اف العقوبة اؼبقررة ؽبذه بي، كما سيتم كيلـز لقياـ ىذه اعبردية توافر ركنُت، الركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم

 :كذلك على النحو التايل اعبردية،
 أوال: الركن المادي.

 من قانوف العقوبات اؼبصرم صور الفعل اإلجرامي كتتمثل فيما يلي: (مكرر 425)حددت اؼبادة 
  إستراق السمع: -2

يقصد باسًتاؽ السمع التنصت على اغبديث أك اإلستماع إليو خلسة ، ك دبجرد التنصت يتحقق 
 الركن اؼبادم ك بالتايل اعبردية.

تقـو اعبردية بأم جهاز من كما أف اؼبشرع اؼبصرم مل ينص على أجهزة بعينها ، ك بالتايل ديكن أف 
األجهزة اؼبعركفة يف العصر اغبايل السًتاؽ السمع أك التسجيل أك النقل، كما ديكن أف يشمل التجرَل أية 
كسيلة تقنية حديثة مت اكتشافها بعد النص على ىذه اعبردية أك أجهزة مل تكتشف بعد ، ك ىذا راجع إىل 

 اؿ إخًتاع ك إنتاج األجهزة اغبديثة .مسايرة التشريع للتطور العلمي الرىيب يف ؾب
ك يرل جانب من الفقو أف علة اشًتاط أف تتم األفعاؿ اؼبذكورة عن طريق جهاز من األجهزة يرجع 

    .2إىل أف ىذا الفعل ال تكوف لو اػبطورة اليت تقتضي ذبرديو إال إذا استغل العلم اغبديث يف ارتكابو
 

                                                           

.228د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص - 1
  

2
 .04بق ، ص ا: جرائم اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع الس مقاؿ بعنواف  -
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 تسجيل الحديث: -2
، كما يعرؼ التسجيل بأنو 1يقصد بو حفظ اغبديث على شريط معد لذلك هبدؼ ظباعو فيما بعد 

            حفظ الرسالة بأية طريقة أك كسيلة كذلك باستعماؿ خاصية التسجيل اؼبوجودة يف تلك األجهزة، 
 .2أك باستخداـ أجهزة تسجيل مستقلة ملحقة بالوسيلة اؼبستعملة يف اإلتصاؿ 

 الحديث:نقل  -3
 .3خر آيقصد بو إلتقاط اغبديث ك إرسالو من اؼبكاف الذم مت فيو إىل مكاف 

أ( السالفة الذكر، يتبُت أف  اؼبشرع اشًتط لقياـ اإلعتداء مكرر فقرة  425)كبالرجوع إىل نص اؼبادة 
كال يدخل أف يقع يف مكاف خاص، كيقصد بو اؼبكاف الذم ال ديكن أف تنفذ إليو نظرات الناس من اػبارج، 

 إليو إال  بإذف من صاحبو.
غَت أنو ينبغي عدـ اػبلط بُت اؼبكاف اػباص كاؼبسكن، فاؼبشرع إذ حيمي اؼبكاف اػباص فهو حيمي كل 
من تواجد فيو، سواء كاف مالكا لو أـ مستأجرا، كما يستفيد من اغبماية الزائر لذلك اؼبكاف، فاؼبالك حيق لو 

، كال ينسحب ىذا اإلذف على ؿبادثات غَته فبن يتواجدكف يف اؼبكاف أف يأذف بتسجيل ؿبادثاتو ىو فقط
 . 4اػباص

          دكف موافقتو الصرحية كما يشًتط اؼبشرع اؼبصرم أف يتم اإلعتداء بغَت رضاء اجملٍت عليو، أم
ًتض كما يف حالة ما إذا صدرت األفعاؿ اؼبشار إليها على مسمع كمرآل من اغباضرين فهذا يفأك الضمنية،

 .5رضاء اؼبتحدث
 ثانيا: الركن المعنوي.

بأنو تتخذ ىذه اعبردية صورة القصد اعبنائي العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة، كأف يكوف اعباٍل على علم 
أما إذا جهل اعباٍل بأنو يقـو بعمل غَت  رضاء اجملٍت عليو،توافر شرط عدـ على ؿبادثات خاصة مع يتنصت 

 .6مشركع فعندىا ال يتشكل النشاط اإلجرامي

                                                           
1
 http//anhri.net، على اؼبوقع : 99/99/2199مقاؿ بعنواف : حرمة اغبياة اػباصة، بتاريخ  - 

2
 .19مقاؿ بعنواف: جنحة اإلعتداء على حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع السابق، ص   - 

3
 .19مقاؿ بعنواف : حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع السابق، ص  - 

صر ، العدد األكؿ ، سنة د. حساـ الدين كامل األىواٍل، اغبماية القانونية غبرمة اغبياة اػباصة، ؾبلة العلـو القانونية ك اإلقتصادية، جامعة القاىرة، م - 4
 .276صاؼبرجع السابق،  أمُت اػبرشة ،د. ؿبمد . نقبل عن: 997، ص 9999

5
 .279د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص  - 

 .591ص د. آدـ عبد البديع، اؼبرجع السابق،  - 6
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 ة اؼبتمثلة يف اغبصوؿ على اغبديث     كما جيب أف تتجو اإلرادة إىل ارتكاب الفعل كربقيق النتيج
ككجود عيوب يف  أك اؼبكاؼبة، كما ال تقـو اعبردية إذا كاف اإلستماع للمكاؼبة اؽباتفية نتيجة تداخل اػبطوط

 .1شبكة اإلتصاالت
 ثالثا: العقوبة.
اؼبشرع اؼبصرم ؽبذه اعبردية اغببس مدتو ال تزيد عن سنة، كتكوف اعبردية مشددة إذا ارتكبها  حدد

، فتكوف العقوبة اغببس الذم يصل حده األقصى يف ارتكابو اعبردية موظفا عاما إعتمادا على سلطة كظيفتو
ىناؾ عقوبة تكميلية كجوبية تتمثل يف مصادرة األجهزة كغَتىا فبا يكوف قد استخدـ يف ك سنوات،  (4)ثبلث

 .2عن اعبرديةارتكاب اعبردية كؿبو التسجيبلت اؼبتحصلة 
 

 الفرع الثاني: إنتهاك حرمة الصورة.
تعد الصورة من أىم اؼبظاىر اليت يرد عليها اغبق يف اػبصوصية، حيث أف الصورة تعد ظبة فبيزة 

خص كبصمة خارجية لو، على أهنا تعترب إنعكاسا لشخصية اإلنساف ليس فقط يف مظهرىا اؼبادم للش
اعبسماٍل كإمنا أيضا يف مظهرىا اؼبعنوم، فهي تعكس مشاعر اإلنساف كأحاسيسو كرغباتو، كما أف  األحداث 

اف إرتباطا كثيقا، كمن اليت دير هبا اإلنساف سرعاف ما تظهر بصماهتا على كجهو، فالصورة ترتبط بشخص اإلنس
 .3مت تأيت قيمتها كأيضا ضركرة ضبايتها

فاغبق يف الصورة يعترب عنصرا من عناصر اغبق يف حرمة اغبياة اػباصة، كىو مظهر من مظاىر 
اربة مع تطرؽ لئلنتهاكات اليت سبس ىذا اغبق يف القانوف اعبزائرم مع إجراء مق، كعليو سأ4خصوصية الفرد
 .كالفرنسيالقانوف اؼبصرم 
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  .281نفس اؼبرجع، ص  -2
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 البند األول:جريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة في القانون الجزائري.
  ، يتضح أنو من أجل ربقق جردية التقاط أك تسجيل 1(بمكرر فقرة  424) من خبلؿ نص اؼبادة

 العقوبة.تطرؽ ؽبما مع بياف الركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم، سأ أك نقل الصورة البد من توافر ركنُت كمها:
 أوال: الركن المادي.

بالتقاط أك تسجيل أك نقل صورة شخص قائم يف  (مكرر 424)يتحقق ىذا الركن طبقا لنص اؼبادة
 :2مكاف خاص بغَت رضاه باستخداـ أية تقنية كانت، كجيب أف تتوافر العناصر التالية يف الركن اؼبادم كىي

 السلوؾ اإلجرامي. -2
 كسيلة إرتكاب اعبردية. -7
 اؼبكاف اػباص. -4
 عدـ رضاء اجملٍت عليو. -3

 تطرؽ ؽبذه العناصر على النحو التايل:كسيتم ال
 السلوك اإلجرامي: -1

يتحقق السلوؾ اإلجرامي بالتقاط أك تسجيل أك نقل الصورة، كاعبدير بالذكر أف  الصورة ىي الشكل 
و، كالصورة لغة تعرؼ بالشكل ، الذم يظهر بواسطة آلة التصوير، كىي مرآة الشخص اليت تكشف عن ذات

كتستعمل دبعٌت النوع كالصفة اليت يتميز هبا كل كاحد عن اآلخر، كتأيت دبعٌت اؼبشاهبة كاؼبقارنة، كىي تعد 
عنصرا مكونا لشخصية اإلنساف حبيث سبيزه عن غَته، كقد شهد اغبق يف الصورة تطورا ملحوظا يف اآلكنة 

 األخَتة ربت تأثَت التطور التقٍت.
يتمثل حق اإلنساف يف الصورة يف ىذا اجملاؿ حبقو يف عدـ التقاط الصورة لو دكف موافقتو، كما ك 

يتضمن ىذا اغبق إمكانية رفض بث أك نشر ىذه الصورة أك استغبلؽبا دكف إذنو، باإلضافة إىل إمكانية 
 نتاج، فاغبق يف الشخص على اؼبساس بصورتو أك ربريفها أك تغيَت مبلؿبها عن طريق كسائل اؼبو  اعًتاض

                                                           
 من كبغرامة سنوات( 3) ثبلث إىل أشهر( 6) ستة من باغببس يعاقب" :يلي ما على اعبزائرم العقوبات قانوف من( مكرر 303) اؼبادة تنص -  1

 :كذلك كانت تقنية بأية لؤلشخاص، اػباصة اغبياة حبرمة اؼبساس تعمد من كل دج300.000 إىل دج50.000
 ................ -أ

 ".رضاه أك صاحبها إذف بغَت خاص، مكاف يف لشخص صورة نقل أك تسجيل أك بالتقاط -ب
2
 .269عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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الصورة يعطي لصاحبو سلطة منع غَته من رظبو أك تصويره إذا مل يكن راغبا يف ذلك، كمنع الغَت من نشر 
 .1صورتو

صورة يعٍت تثبيتها على مادة خاصة ديكن عن طريقها اإلطبلع على ىذه الصورة مثل : فالتقاط ال
إظهار الصورة يف ىيئة إجيابية على الدعامة اؼبادية اؼبخصصة م ا ، 2الكامَتا ك اؽباتف احملموؿ اؼبزكد بالكامَتا

لذلك ال يعترب عنصرا يف ىذا الركن، ؽبذا تقع اعبردية تامة يف ركنها اؼبادم حىت كلو مل يكن باستطاعة اعباٍل 
ا ىيَت أك تغا هفنيا معاعبة )نيجاتيف( كيميائيا، كال يؤثر كذلك يف قياـ اعبردية أف جيرم بعد التقاطها تشويه

 .3ليضفي على الصورة مظهرا ىزليا أك مغايرا
أم ا تسجيل الصورة فمعناه حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بوسيلة أيا كاف نوعها 

ك يعٍت النقل إرساؿ الصورة إىل مكاف أخر غَت اؼبكاف الذم يوجد فيو ، 4ؼبشاىدهتا فيما بعد أك إذاعتها
 .6تواجدين يف اؼبكاف الذم يوجد فيو اجملٍت عليو اإلطبلع على صورتو، فبا يتيح لؤلفراد غَت اؼب5صاحبها 

فنظرا ؼبا للصورة من أمهية خطَتة يف التأثَت على شخص اإلنساف الذم سبثلو أك اعبمهور الذم يراىا، 
فإنو قد انتشر استغبلؿ الصورة يف أغراض ـبتلفة يف الدعاية التجارية كغَت التجارية، فقد يًتتب على نشر 
الصورة يف حاالت معينة تشويو لشخصية اإلنساف كإظهارىا بشكل ـبتلف عما يريد أف يظهر بو أماـ أعُت 

 ، أصبح باإلمكاف تصوير الشخص الناس، كمع التطور العلمي اؽبائل يف ؾباؿ اخًتاع التصوير كالتقاط الصور
تة أك اؼبتحركة حىت حدا بالبعض دكف حىت اإلقًتاب منو كدكف أف يدرم، كأصبح من اؼبمكن نشر صورتو الثاب

 .7إىل القوؿ بأف  اؼبدينة اغبديثة ىي مدينة الصورة
 وسيلة إرتكاب الجريمة: -2

ارتكاب أفعاؿ  أية تقنية كانت، كبالتايل ديكنو إشًتط اؼبشرع اعبزائرم لقياـ اعبردية أف يستخدـ اعباٍل
 أية تقنية كانت.اإللتقاط أك التسجيل أك النقل من أجل اغبصوؿ على الصورة ب

                                                           
ٍت، النظاـ القانوٍل للصورة الفوتوغرافية )اغبقوؽ الواردة عليها ككسائل اغبماية القانونية(، ؾبلة مد. بشار طبلؿ اؼبو ك  د. عبلء الدين عبد اهلل فواز اػبصاكنة - 1

 .229،ص2199، يناير59القانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، العددالشريعة كالقانوف، كلية 
2
 .15مقاؿ بعنواف : حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع السابق، ص - 

شة، نقبل عن: د. ؿبمد أمُت اػبر  .89، ص2119، 9د. ىشاـ فريد رستم، اغبماية اعبنائية غبق اإلنساف يف صورتو، دار النهضة العربية، القاىرة، ط - 3
 .265اؼبرجع السابق، ص 

 .959، ص 2111، سنة 9إبراىيم عيد نايل، اغبماية اعبنائية غبرمة اغبياة اػباصة يف قانوف العقوبات الفرنسي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، طد.  - 4
 .265نقبل عن: د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص 

 .265د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص. نقبل عن: 89نائية غبق اإلنساف يف صورتو، اؼبرجع السابق، ص د. ىشاـ فريد رستم، اغبماية اعب - 5
6
 .15مقاؿ بعنواف : حرمة اغبياة اػباصة، اؼبرجع السابق، ص - 

 .255د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص - 7
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أضاؼ مادة  1(22-23إال أف اؼبشرع اعبزائرم دبوجب التعديل األخَت لقانوف العقوبات رقم )
 24يث أقر عقوبة اغببس ك الغرامة لكل من صور قاصرا مل يكمل ، ح2(2مكرر  444جديدة ىي اؼبادة )

قاـ بإنتاج أك توزيع أك تركيج ، كما تشمل العقوبة كل من سنة  بأم كسيلة كانت كىو ديارس أنشطة جنسية
، كاؼببلحظ يف ىذه اؼبادة أف اؼبشرع استعمل عبارة " أية كسيلة كانت" بدؿ أية مواد إباحية متعلقة بالقصر

 عبارة " أية تقنية كانت"، كال شك أف عبارة أية كسيلة أكسع من عبارة أية تقنية .
 المكان الخاص: -3

من قانوف العقوبات أف يقـو اؼبتهم بالتقاط  (مكرر 424)اؼبادةإشًتط اؼبشرع اعبزائرم دبقتضى نص 
 صورة اجملٍت عليو، أك تسجيلها أك نقلها حاؿ كجود الغَت يف مكاف خاص.

كقد اختلف الفقو حوؿ ربديد اؼبقصود باؼبكاف اػباص، فاذبو جانب من الفقو إىل األخذ باؼبفهـو 
 و إىل األخذ باؼبفهـو الشخصي ؼبدلوؿ اؼبكاف اػباص.اؼبوضوعي للمكاف اػباص، كذىب جانب آخر من الفق

 المفهوم الموضوعي للمكان الخاص: - أ

أف  اؼبكاف اػباص يتعُت ربديده بصورة موضوعية، فيكوف الفعل منوطا  3يرل أصحاب ىذا اإلذباه
د قدر أنصار باغبماية بالنظر إىل اؼبكاف ذاتو دكف اإللتفات إىل حالة اػبصوصية اليت يكوف عليها األفراد، فق

ىذا الرأم أف  التحدث يف مكاف خاص يعٍت أف  كبل من أطراؼ اغبديث إئتمن التحدث معو دكف سواه على 
أسرار حياتو اػباصة، خببلؼ اغبديث يف مكاف عاـ حيث تتوافر قرينة قانونية على رضاء اؼبتحدثُت بعلم الغَت 

، اآلخرينمكاف عاـ حيث يكوف عرضة ألنظار  بأسرار ىذه اغبياة، كذلك اغباؿ بالنسبة لوجود الشخص يف
  4فبل يكوف لو أف يعًتض على التقاط صورتو.

 
 
 
 

                                                           
1
 .07اؼبتضمن قانوف العقوبات، ج ر رقم  2014فرباير سنة  04مؤرخ يف  01-04رقم  قانوف - 

2
  سنة بأية كسيلة كانت كىو  18من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي:" يعاقب .... ، كل من صور قاصرا مل يكمل  1 رمكر  333تنص اؼبادة   - 

 حقيقية ، أك صور األعضاء اعبنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أك قاـ بإنتاج أك توزيع أك نشر أك تركيجديارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أك غَت 
  أك استَتاد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر ....".

3
-Chavanne, La protection de la vie pivée dans la loi du 17 Juillet 1970, Rev, SC, crim 1971, p515. 

    .156ص  نقبل عن :د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق،
 .956، صنفس اؼبرجع - 4
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 المفهوم الشخصي للمكان الخاص: - ب

دبعيار شخصي لتحديد مدلوؿ اؼبكاف اػباص، كمؤدل ىذا اإلذباه أنو حينما  1يأخذ أنصار ىذا الرأم
تتوافر حالة اػبصوصية فإف  اؼبكاف يعد خاصا، معٌت ذلك أف  العربة حبالة اػبصوصية ال بطبيعة اؼبكاف، حبيث 

 أف  اغبالة اليت يكوف عليها األشخاص ىي اليت تصبغ اؼبكاف بصفتها كزبلع عليو صفة اػبصوصية.
فوجود الشخص يف مكاف عاـ ال يعٍت تنازلو عن حرمة حياتو اػباصة، كبالتايل من حقو أف يعًتض 
على التقاط صورتو ىذا من جهة، كمن جهة أخرل دييز ىذا اإلذباه بُت فرضُت : األكؿ أف يكوف اؼبكاف عاما 

ى إذف اؼبوجودين باؼبكاف يف حد ذاتو كبغض النظر عمن تواجد فيو صدفة، يف ىذه اغبالة ال يلـز اغبصوؿ عل
األساسي  ماداـ كاف كقوعهم يف ؾباؿ التصوير عرضيا، كالثاٍل أف تكوف ظبات الوجو اإلنساٍل ىي اؼبوضوع

 .2للصورة، يف ىذه اغبالة ال يكوف التقاط الصور أك نشرىا مشركعا إال  بإذف
 المفهوم الوسطي بين الموضوعي والشخصي: -ج

إىل ضركرة التمييز بُت إلتقاط الصورة كتسجيل األحاديث، كذلك يف نطاؽ  3ذىب جانب من الفقو
ربديد مفهـو اؼبكاف اػباص، فَتل ىؤالء الفقهاء أف  اغبديث يتمتع باغبماية اعبنائية ماداـ لو طابع خاص 

ف بصبغها بغض النظر عن اؼبكاف الذم يتم فيو، فحالة اػبصوصية اليت يكوف عليها األفراد ىي اليت تصبغ اؼبكا
 .4كتعطيو صفة اػبصوصية

أم ا فيما يتعلق بالتقاط صورة الشخص، فينبغي أف يكوف ىذا الشخص يف مكاف خاص، كىذا شرط 
لتجرَل فعل اإللتقاط، يف حُت لو التقطت الصورة يف مكاف عاـ فبل تقـو اعبردية عندئذ، على أساس أنو 

اعبميع ، كال خيتلف عن األشياء اؼبوجودة يف اؼبكاف يفًتض موافقة ضمنية من الشخص يف أف يكوف مرئيا من 
 5العاـ.

   كقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم باإلذباه الذم دييز بُت تسجيل األحاديث كالتقاط الصورة، كذلك يف 
فرؽ بُت األحاديث كالصورة، حيث جـر   رم، فقدػمن قانوف العقوبات اعبزائ (مكرر 424) نص اؼبادة

                                                           
1
 -  Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, LGDJ, 1978, 

p516. 

 .160، اؼبرجع السابق، ص عاقلي فضيلةنقبل عن : 
 .961. نقبل عن: نفس اؼبرجع، ص 999د. يوسف الشيخ يوسف، اؼبرجع السابق، ص  - 2

3
 -Becourt, Reflexion sur le projet de la loi relative à la protection de la vie privée, GP, 1

er 
sem, doct, p202. 

 .969نقبل عن: نفس اؼبرجع، ص 
 .969نقبل عن: نفس اؼبرجع، ص  .926السابق، ص د. حساـ الدين كامل األىواٍل، اؼبرجع  - 4
 .969. نقبل عن: نفس اؼبرجع، ص 575د. يوسف الشيخ يوسف، اؼبرجع السابق، ص - 5
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مىت كانت ؽبا طبيعة خاصة أكسرية كبأية تقنية كانت دكف اإللتفات إىل طبيعة اؼبكاف  اإلعتداء على األحاديث
 بُت سابقا، يف حُت اشًتط لتجرَل اإلعتداء على الصورة أف يكوف الشخص موجودا يف مكاف خاص.تمثلما 

فماداـ أف اؼبشرع اعبزائرم قد جـر إلتقاط صورة الشخص اؼبوجود يف مكاف خاص، فهنا يطرح 
 ؟ اإلشكاؿ حوؿ مدل جواز أخذ صورة لشخص يف مكاف عاـ دكف رضاه

أكدت على أف  اإللتقاط أك التسجيل أك نقل الصورة يكوف يف  (مكرر 424)فطبقا لنص اؼبادة 
مكاف خاص، فإذا كانت صورة اإلنساف قد التقطت لو دبناسبة حادث كقع يف مكاف عاـ، فإنو ال جيوز لو 

  .اإلعًتاض على أساس أف  اغبادث ظرؼ طارئ يغَت اجملرل العادم لؤلمور مثل اؼبظاىرات كاؼبباريات الرياضية
ذىب إىل أف  الشخص الذم  الرأي األولم الفقو يف اإلجابة عن ىذا اإلشكاؿ إىل رأيُت، كقد انقس

الرأي خيرج إىل األماكن العامة يصَت حكمو حكم كل ما يوجد يف ىذه األماكن من مباٍل كحدائق، أم ا 
نويا غَت بارزا، فَتل كجوب التمييز بُت حالتُت، اغبالة األكىل عندما يكوف كضع الشخص يف الصورة ثا الثاني

أم ا اغبالة الثانية فإف  الشخص يكوف ىو  فليس لو اغبق يف اإلعًتاض، أم أنو يظهر بصفة غَت مقصودة،
 اؼبوضوع الرئيسي للصورة فهنا ال جيوز إلتقاط صورتو إال  برضاء صادر منو.

القانوف اؼبدٍل  من 1(33)فلما كاف اغبق يف الصورة من اغبقوؽ اؼببلزمة للشخصية طبقا لنص اؼبادة
اعبزائرم، كأخذا بالرأم الراجح الذم يرل فيو مظهرا من مظاىر اغبق يف اػبصوصية إذا تعلقت الصورة حبرمة 

 .اغبياة اػباصة، كحقا مستقبل إذا تعلقت الصورة باغبياة العامة
ق خيوؿ فاغبق يف الصورة يعترب يف كلتا اغبالتُت حقا من حقوؽ الشخصية، فاإلعتداء على ىذا اغب 

2اؼبعتدم عليو اللجوء إىل القضاء دكف حاجة إلثبات توافر عناصر اؼبسؤكلية اؼبدنية
. 

 عدم رضاء المجني عليو: -4
يكتمل الركن اؼبادم ؽبذه اعبردية بأف يتم إلتقاط أك تسجيل أك نقل صورة اجملٍت عليو دكف موافقتو 

 ب اغبق ػػآلثاره القانونية البد أف يصدر عن صاحجا ػػ، كلكي يكوف الرضاء منت3كاف خاصػػحاؿ كجوده يف م
 

                                                           
من القانوف اؼبدٍل اعبزائرم على ما يلي:"لكل من كقع عليو إعتداء غَت مشركع يف حق من اغبقوؽ اؼببلزمة لشخصيتو أف يطلب كقف ىذا  57تنص اؼبادة - 1
 .عتداء كالتعويض عما يكوف قد غبقو من ضرر"اإل
 .257د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص. نقبل عن: 955حساـ الدين كامل األىواٍل، اؼبرجع السابق، ص  - 2
3
 .269عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص  د. - 
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    يف الصورة أك من ديثلو قانونا بإرادة حرة كمدركة ؼبدل آثار ذلك الرضاء، كيستوم أف يكوف الرضاء صرحيا
، أك النقل أك ضمنيا، كجيب أف يكوف رضاء اجملٍت عليو أك من ديثلو قانونا معاصرا لفعل اإللتقاط أك التسجيل 

 .1ف سابقا يتعُت أف يظل قائما حىت غبظة كقوع الفعلفإذا كا
 ثانيا: الركن المعنوي.

تعترب جردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل الصورة من اعبرائم العمدية يتحقق ركنها اؼبعنوم بتوافر القصد 
التسجيل أك النقل اعبنائي بعنصريو العلم كاإلرادة، أم أف يعلم اؼبتهم بأف  األفعاؿ اليت يأتيها كىي اإللتقاط أك 

ذا ال تقـو اعبردية، كمن األمثلة من يقـو بالتقاط تشكل جردية، كإذا انتفى العلم فبل قياـ للركن اؼبعنوم كؽب
صورة ؼبنزؿ أثرم يف الطريق العاـ، كتظهر صورة مالكو بالداخل دكف موافقتو ال يكوف مرتكبا عبردية إلتقاط 

 .الصورة
كما يشًتط أف تتجو إرادة اعباٍل إىل التقاط أك تسجيل أك نقل صورة شخص يف مكاف خاص دكف   

 .2اغبصوؿ على موافقتو
 ثالثا: العقوبة.

من قانوف العقوبات اعبزائرم، فقد أقر اؼبشرع عقوبة اغببس من ستة  (مكرر 424)طبقا لنص اؼبادة 
يف حالة دج، أم ا 4220222دج إىل 120222 ( سنوات، كبغرامة تًتاكح من4( أشهر إىل ثبلث )2)

  األشياء اليت تستخدـ يف مصادرة كما تتمبعقوبة اعبردية التامة،   اعباٍل يف ارتكاب ىذه اعبردية فيعاقبالشركع 
  .يف اغبجر القضائي اؼبتمثلةمن قانوف العقوبات  (مكرر 5)، ناىيك عن العقوبة اؼبقررة بنص اؼبادة اعبردية

( 22( سنوات إىل عشر )21) فيما يتعلق بعقوبة تصوير قاصر فقد أقر اؼبشرع اغببس من طبس أما
، إضافة دبصادرة الوسائل اؼبستعملة الرتكاب دج 22220222دج إىل 1220222سنوات كبغرامة من 

 .3اعبردية ك األمواؿ اؼبتحصل عليها بطريقة غَت مشركعة
كمن التطبيقات القضائية يف ىذا الشأف ما عاعبتو ؿبكمة سيدم بلعباس يف قضية تتلخص كقائعها 

شكول أماـ مصاٌف أمن دائرة سيدم بلعباس بتقدمت اؼبدعوة )ت.ـ.س(  7227-23-22أنو بتاريخ 
 عت ػػػػكق ة من الزمن، فًت  كبعد مركرمفادىا أهنا كانت ـبطوبة من طرؼ شخص يدعى )ؽ.س(، إال  أنو 

                                                           
 .268لسابق، صاد. ؿبمد أمُت اػبرشة ، اؼبرجع . نقبل عن: 992د. إبراىيم عيد نايل، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .269لسابق، صاد. ؿبمد أمُت اػبرشة ، اؼبرجع  - 2
3
( سنوات كبغرامة من 10( سنوات إىل عشر)05:" يعاقب باغببس من طبس ) من قانوف العقوبات اعبزائرم على ما يلي 1رمكر  333اؼبادة  تنص - 

سنة .... يف حالة اإلدانة تأمر اعبهة القضائية دبصادرة الوسائل اؼبستعملة الرتكاب  18قاصرا مل يكمل ، كل من صور دج  1000.000دج إىل 500.000
 اعبردية كاألمواؿ اؼبتحصل عليها بصفة غَت مشركعة مع مراعاة حقوؽ الغَت حسن النية".
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بينهما مشاكل فتم فسخ اػبطبة كطالبت منو اإلبتعاد عنها إال  أنو قاـ بتهديدىا، كيف أحد األياـ ذىب هبا إىل 
هباتفو النقاؿ كأصبح يهددىا بنشر صورىا على شبكة  منزؿ مهجور أين قاـ بنزع ثياهبا بالقوة كأخذ صور ؽبا
حيث أف  اؼبتهم حضر إىل جلسة احملاكمة كاعًتؼ أنو اإلنًتنت كقاـ بعرض صورتُت ؽبا عن طريق اإلنًتنت، 

 فعبل قاـ بأخذ صور للضحية لكن من أجل زبويفها كليس بقصد نشرىا.
 424)غَت أف  الضحية أكدت للمحكمة أهنا تصفح عن الضحية كتساؿبو، كعليو كطبقا لنص اؼبادة

 .1اعبزائيةف  الصفح يضع حدا للمتابعة من قانوف العقوبات فإ أخَتة(مكرر فقرة 
 

 البند الثاني: جريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة في القانون الفرنسي.
من قانوف  2(2-772)جـر اؼبشرع الفرنسي فعل اإللتقاط أك التسجيل أك النقل دبوجب نص اؼبادة

 العقوبات اعبديد كاليت نص فيها على ما يلي:
اعتدل عمدا بوسيلة أيا كاف نوعها  ، كل منأكرك 31222( كغرامة 22"يعاقب باغببس سنة )

 على ألفة اغبياة اػباصة لآلخرين:
2-................ 
 بالتقاط أك تسجيل أك نقل صورة شخص يف مكاف خاص دكف موافقة صاحب الشأف". -7

طرؽ ر ركنُت، ركن مادم كركن معنوم، أتكيتضح من ىذا النص أف  ىذه اعبردية تتطلب لقيامها تواف
 اف العقوبة.إليهما مع بي

 أوال :الركن المادي.
من قانوف العقوبات، فإف  الركن اؼبادم ؽبذه اعبردية يتحقق من خبلؿ  (2-772)تطبيقا لنص اؼبادة

قياـ اؼبتهم بالنشاط اإلجرامي كالذم يتمثل يف فعل اإللتقاط أك التسجيل أك النقل لصورة شخص موجود يف 
 العناصر التالية:ضاه، فيجب أف تتوافر ر مكاف خاص دكف 

 

                                                           
 حكمة سيدم بلعباس.دب قسم اعبنح عن 30/10/2013صادر بتاريخ  08503/13حكم رقم  - 1

2 - Article 226-1 du (C.P.F Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002): Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie 

privée d'autrui : 

1°…….. 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 

trouvant dans un lieu privé. 
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 . السلوؾ اإلجرامي.2

 . كسيلة ارتكاب اعبردية.7

 . اؼبكاف اػباص.4

 . عدـ رضاء اجملٍت عليو.3
 تطرؽ ؽبذه الشركط على النحو التايل:كسأ

 السلوك اإلجرامي: -1

يتحقق السلوؾ اإلجرامي بالتقاط أك تسجيل أك نقل الصورة، كصورة الشخص ىي إمتداد ضوئي 
 خبلؼ اغبديث ال تعرب عن فكرة كال داللة غَت إشارهتا إىل شخصية صاحبها.عبسمو، كىي على 

( من 2-772بينما يقصد بالصورة اؼبعاقب على التقاطها أك تسجيلها أك نقلها دبقتضى نص اؼبادة )
قانوف العقوبات الفرنسي، تثبيت أك رسم قسمات شكل اإلنساف على دعامة مادية أيا كانت، كمن مت فإف  

اؼبقررة هبذا النص زبص اإلنساف، أما األشياء أيا كانت أمهيتها أك الضرر الناجم عن تصويرىا فبل  اغبماية
 .1تشملها نطاؽ ىذه اغبماية

فالعربة أف يكوف موضوع إلتقاط الصورة أك تسجيلها أك نقلها شخصا، كال يشًتط أف يكوف ىذا 
 .2توىف حسبما قضت بو ؿبكمة النقض اؼبصريةالشخص على قيد اغبياة، إمنا سبتد اغبماية لتشمل الشخص اؼب

 وسيلة إرتكاب الجريمة: -2

اعبردية"جهازا  ارتكابإشًتط اؼبشرع الفرنسي يف ظل القانوف القدَل لقياـ اعبردية أف يستخدـ اعباٍل يف 
من األجهزة أيا كاف نوعو"، إال أنو خرج عن ىذا التقييد يف ظل قانوف العقوبات اعبديد كاشًتط لقياـ اعبردية 
أف يستخدـ اعباٍل"كسيلة أيا كاف نوعها"، كبالتايل ديتد نطاؽ التجرَل ليشمل أفعاؿ اإلعتداء على الصورة اليت 

 .3ذم يستخدـ الريشة يف رسم صورة إنساف يف مكاف خاصارتكبت بوسائل تقليدية، مثل الرساـ ال
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 المكان الخاص: -3

( من قانوف العقوبات، أنو ليتحقق إعتداء عن 2-772إشًتط اؼبشرع الفرنسي دبقتضى نص اؼبادة)
بغض النظر عن الوضع الذم كاف عليو الشخص  ،طريق التصوير جيب أف يكوف اجملٍت عليو يف مكاف خاص

 أك تسجيل صورتو. التقاطأثناء 
كقد سبق بياف اؼبقصود باؼبكاف اػباص كذلك بالتطرؽ ؼبفهومو اؼبوضوعي كالشخصي، فبالنسبة 
للمفهـو اؼبوضوعي للمكاف اػباص، فقد سايرت بعض أحكاـ القضاء الفرنسي ىذا اإلذباه يف قضية تتلخص 

ة لنشر صورهتا عارية الصدر برفقة كقائعها: "أف  فتاة أقامت دعول أماـ القضاء على إحدل الصحف الفرنسي
أصدقائها على الشاطئ ، فأصدرت احملكمة حكمها يف الدعول بالرفض تأسيسا على أف  الشاطئ ال يعد 

 .1من قانوف العقوبات (424)مكانا خاصا يف مفهـو اؼبادة 
أم ا بالنسبة للمفهـو الشخصي للمكاف اػباص، فقد ذىب جانب من القضاء إىل األخذ بو، فقضت 

بأف  صالة الفندؽ تعد مكانا عاما إذا   1978يناير  5يف حكمها الصادر يف  Besanconؿبكمة إستئناؼ 
 .2كانت مفتوحة للجميع دكف إذف خاص من أم شخص

العقوبات الفرنسي اعبديد أخذ باإلذباه الذم دييز بُت إال  أف  اؼبشرع الفرنسي من خبلؿ قانوف 
، على أساس ذبرديو اإلعتداء على (2-772)تسجيل األحاديث كالتقاط الصور، كذلك يف نص اؼبادة

األحاديث مىت كانت ؽبا طبيعة خاصة دكف األخذ بطبيعة اؼبكاف الذم صدرت فيو، يف حُت اشًتط لتجرَل 
 .3الشخص موجودا يف مكاف خاصاإلعتداء على الصورة أف يكوف 

 عدم رضاء المجني عليو: -4

الرضاء ىو عنصر مادم جيب أف يتوافر يف الركن اؼبادم للجردية، إال  أف  اؼبشرع الفرنسي يف الفقرة 
   ( من قانوف العقوبات الفرنسي إفًتض رضاء الشخص إذا كقع فعل اإللتقاط 2-772األخَتة من اؼبادة )

 .4للصورة على مرآل كمسمع منو دكف أف يعًتض ككاف بوسعو اإلعًتاضأك التسجيل أك النقل 
 (2-772) إف  جردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل الصورة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ثانيا: الركن المعنوي:

     كما ينبغي  جردية عمدية، يتخذ ركنها اؼبعنوم صورة القصد العاـ كيتحقق بتوافر عنصرم العلم كاإلرادة،

                                                           
1
-TGI Paris, 18 Mars 1971. 
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 أك تسجيل أك نقل صورة لشخص يف مكاف خاص دكف اغبصوؿ على موافقتو التقاطأف تتجو إرادة اعباٍل إىل 
 .1أك رضاه

 ثالثا: العقوبة.
 عقوبة اغببس مدة سنة كالغرامةعلى جردية إلتقاط أك تسجيل أك نقل الصورة ب عاقب اؼبشرع الفرنسي

اعبردية التامة،  بنفس عقوبة عليها اؼبشرع فيعاقبيف ارتكاب ىذه اعبردية  يف حالة الشركعكرك، أم ا أ 31222
 اتعقوبكىذه األخَتة تعد من ال يف ارتكاب اعبردية خدمتستاليت ا شياء كاألدكاتإضافة إىل مصادرة صبيع األ

 تكميلية.ال
 

 البند الثالث: جريمة إلتقاط أو نقل الصورة في القانون المصري.
من قانوف العقوبات اؼبصرم على أنو :"يعاقب باغببس مدة ال  (مكرر فقرة ب 425)نصت اؼبادة 

على حرمة اغبياة اػباصة للمواطن، كذلك بأف إرتكب أحد األفعاؿ التالية يف  اعتدل( من 22تزيد على سنة )
 غَت األحواؿ اؼبصرح هبا قانونا أك بغَت رضاء اجملٍت عليو.

 ................ - أ

 ز من األجهزة أيا كاف نوعو صورة شخص يف مكاف خاص".إلتقط أك نقل جبها - ب

فر ركنُت : ركن مادم كركن أنو يشًتط لقياـ ىذه اعبردية توا (مكرر 425)كيتبُت من خبلؿ نص اؼبادة
 تطرؽ ؽبما مع بياف العقوبة.معنوم سأ

 أوال :الركن المادي.
حدد اؼبشرع فعلُت تقـو هبما اعبردية كمها: اإللتقاط كالنقل، فاإللتقاط يعٍت تثبيت الصورة على مادة 
حساسة، كدبجرد إلتقاط الصورة يتحقق الركن اؼبادم للجردية، ؽبذا تقع اعبردية تامة يف ركنها اؼبادم حىت كلو مل 

 .2اعباٍل فنيا اؼبعاعبة كيميائيا إلظهار الصورة باستطاعةيكن 
أم ا النقل فيعٍت إرساؿ الصورة مباشرة إىل مكاف آخر حبيث يتمكن الغَت من اإلطبلع عليها، كيستوم 
أف يكوف ىذا اؼبكاف خاصا أك عاما، كما يشًتط اؼبشرع اؼبصرم لقياـ جردية اغبصوؿ على الصورة أف يستخدـ 
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خبلؿ رسم صورة لشخص  تقـو اعبردية منفبل ديكن أف  األفعاؿ جهازا أيا كاف نوعو،  ي يف ارتكاب ىذهػاعبان
 مهما بلغت دقتها أك قاـ بعمل سبثاؿ لو، ألف  األداة اؼبستعملة ال تعد من قبيل األجهزة.

فيستوم أف يرتكب فعل اإللتقاط أك النقل جبهاز أيا كاف نوعو، سواء كاف اعبهاز كامَتا بعيدة اؼبدل، 
طريق أجهزة توضع يف مكاف خاص كسبكن اؼبتهم من رؤية ما يدكر أك دائرة تليفزيونية مغلقة تنقل الصورة عن 

، لذا ربوط اؼبشرع اؼبصرم من خبلؿ تعبَت "جبهاز من األجهزة، أيا كاف نوعو"، فيها على شاشة تلفزيونية
 .1ليشمل صبيع األجهزة اليت سيسفر عنها العلم اغبديث

قاط الصورة أك نقلها قد مت بغَت رضاء اجملٍت عليو، أم دكف موافقتو الصرحية كما يشًتط أف يكوف إلت
 أك الضمنية.

 ثانيا : الركن المعنوي.
يتحقق الركن اؼبعنوم يف ىذه اعبردية بتوافر القصد اعبنائي بعنصريو العلم كاإلرادة باعتبارىا جردية 

انتفى علم اعباٍل ينتفي قياـ القصد اعبنائي، فضبل ك إذا عمدية، فبل يكفي لقيامها توافر اػبطأ غَت العمدم، 
 .2عن أنو يتعُت أف تتجو إرادة اعباٍل إىل التقاط أك نقل صورة يف مكاف خاص

 ثالثا: العقوبة.
(، أم ا إذا إرتكب 22اغببس مدتو ال تزيد عن سنة )ب يعاقب عليهاجردية إلتقاط أك نقل الصورة إف 

، تكوف العقوبة اغببس الذم يصل حده األقصى ؼبدة ال تتجاكز يفتو مستغبل بذلك كظاعبردية موظف عاـ 
إضافة إىل عقوبات تكميلية تتمثل يف مصادرة األجهزة ك الوسائل اؼبستعملة الرتكاب سنوات،  (24) ثبلث
 .3، كذلك للحفاظ على حرمة اغبياة اػباصةكؿبو الصور اعبردية

 المستند أو إستعمالو أو إعالنو.الفرع الثالث: جريمة اإلحتفاظ بالتسجيل أو 
    حرمة حياة الشخص اػباصة بالتنصت أك تسجيل أك نقل أحاديثو اػباصة أك بإلتقاط انتهاؾإف  

أك تسجيل أك نقل صورتو أثناء كجوده يف مكاف خاص ال حيدث يف الغالب جملرد الفضوؿ كحب اإلستطبلع، 
كنشر صورتو أك إعبلف أحاديثو اػباصة للغَت لقاء  أك بأخرلكإمنا قد يكوف اؽبدؼ من كرائو اإلستفادة بطريقة 

 .4مبلغ من اؼباؿ أك هتديد اجملٍت عليو بالنشر
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      طرؽ عبردية اإلحتفاظ بالتسجيل أك اؼبستند أك إستعمالوكمن أجل توضيح ىذه اؼبسألة سيتم الت
      التسجيل أك اؼبستند استعماؿأك إعبلنو يف القانونُت الفرنسي كاعبزائرم يف البند األكؿ مث عبردية إذاعة أك 

 هديد باإلفشاء يف القانوف اؼبصرم يف البند الثاٍل.أك الت
 

البند األول: جريمة اإلحتفاظ بالتسجيل أو المستند أو إستعمالو أو إعالنو في القانون 
 زائري.الفرنسي والج

لقد كسع اؼبشرع الفرنسي كاعبزائرم نطاؽ اغبماية اعبنائية غبرمة اغبياة اػباصة لؤلفراد، فلم يقف عند 
 ىذه اعبرائم. الرتكاببل جـر األفعاؿ البلحقة  إنتهاؾ األحاديث اػباصة كالصور ،حد ذبرَل 

من قانوف العقوبات الفرنسي على أنو: يعاقب بنفس  1(7-772) كتأسيسا على ذلك نصت اؼبادة
   ( كل من احتفظ أك أعلن أك سهل إعبلف اعبمهور أك الغَت2-772) العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة

-772) علنا أك يف غَت عبلنية أم تسجيل أك مستند ربصل عليو بإحدل الطرؽ اؼببينة يف اؼبادة استعملأك 
2) ." 

من قانوف العقوبات اعبزائرم على أنو:"يعاقب بالعقوبات  (2مكرر 424) كما نصت اؼبادة
   اؼبنصوص عليها يف اؼبادة السابقة كل من احتفظ أك كضع أك ظبح بأف توضع يف متناكؿ اعبمهور أك الغَت 
أك استخدـ بأية كسيلة كانت، التسجيبلت أك الصور أك الوثائق اؼبتحصل عليها بواسطة أحد األفعاؿ 

 من ىذا القانوف". (مكرر 424)وص عليها يف اؼبادةاؼبنص
 .2كيتضح من ىذين النصُت أف  ؽبذه اعبردية ركنُت، أكؽبما مادم كثانيهما معنوم

 أوال : الركن المادي.
لقد حدد كبل اؼبشرعُت حاالت أك صور السلوؾ اإلجرامي تتمثل يف اإلحتفاظ ، اإلعبلف، تسهيل 

 اإلعبلف كاإلستعماؿ.
 
 

                                                           
1 - Article 226-2 : Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance 

du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à 

l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. 

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite  audiovisuelle, les 

dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 

détermination des personnes responsables. 
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 اإلحتفاظ:-1
يقصد بو إبقاء الشخص يف حوزتو تسجيل أك مستند خاص للغَت عن قصد كمع علمو دبضموف 

( من 2-772التسجيل أك اؼبستند، مع ضركرة أف يكوف قد مت اغبصوؿ عليو بإحدل الطرؽ اؼببينة يف اؼبادة)
 .1مكرر( من قانوف العقوبات اعبزائرم424قانوف العقوبات الفرنسي ، كاؼبادة)

 إلعالن:ا-2
سبكُت اعبمهور أم عدد من الناس بغَت سبييز، من العلم دبضموف التسجيل ك اؼبستند، ك ذلك بأية 

 .طريقة من طرؽ العبلنية كاجملبلت ك الصحف 
 تسهيل اإلعالن:-3

تقدَل اؼبساعدة للشخص الذم يقـو بنشر مضموف التسجيل أك اؼبستند، ك قد اعترب الفقهاء أف يعٍت 
  من يقدـ اؼبساعدة يعترب فاعبل أصليا .

 إستعمال التسجيل أو المستند:-4
، إال  أف  اؼبشرع اعبزائرم مل يفصح عن  2يراد بو استخداـ التسجيل أك اؼبستند يف ربقيق غرض ما

 التسجيل أك اؼبستند علنا أك يف غَت عبلنية.مسألة استعماؿ 
كمن مت فإنو يتطلب لقياـ اعبردية اؼبنصوص عليها يف القانوف الفرنسي كاعبزائرم أف ترد أفعاؿ 
اإلحتفاظ أك اإلعبلف أك تسهيل اإلعبلف أك اإلستخداـ على تسجيل حديث أك صورة أك مستند أك كثائق مت 

 .3باؼبواد السالفة الذكر اغبصوؿ عليها بإحدل الطرؽ اؼببنية
 ثانيا: الركن المعنوي.

استعمالو أك إعبلنو جردية عمدية يتخذ ركنها اؼبعنوم  تعترب جردية اإلحتفاظ بالتسجيل أك اؼبستند أك
 صورة القصد، كالقصد اؼبتطلب فيها ىو القصد اعبنائي العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة.

على التسجيل أك اؼبستند، كأنو يقـو باإلعبلف أك اإلستعماؿ فيتعُت أف يعلم اعباٍل دبصدر اغبصوؿ 
للتسجيل أك اؼبستند، أما إذا علم اؼبتهم بو بعد إرتكابو للجردية فبل جردية آنذاؾ لتخلف عنصر العلم اؼبكوف 

دية، للقصد العاـ، كإذا علم اعباٍل بأنو يرتكب جردية كرغم ذلك استمر يف إتياف األفعاؿ اؼبادية اؼبكونة للجر 
 فهنا يعد مرتكبا ؽبا.
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 كما جيب أف تتجو إرادة اعباٍل إىل القياـ بالنشاط اإلجرامي يف أم صورة من صوره اليت سبق كأف مت
أك أعلمو  ، فبل تقـو اعبردية يف حق من حصل على التسجيل أك الصورة مث فقد منو، فاحتفظ بوإليها التطرؽ

 .1أك من سرقوللجمهور أك للغَت أك إستعملو من عثر عليو 
 ثالثا : العقوبة.

( من قانوف 7-772) اؼبادة اؼبنصوص عليها يفإعبلف أك إستعماؿ التسجيل أك اؼبستند إف جردية 
مصادرة  باإلضافة إىلكرك، أ 31222( كغرامة 22العقوبات الفرنسي جنحة عقوبتها اغببس مدتو سنة )

عقوبة نفس عاقب عليو بيت يف ارتكاب اعبردية، كما أف  الشركع فيها صبيع األشياء اليت تكوف قد استعمل
 اعبردية التامة.

على العقوبة اؼبقررة ؽبذه  (مكرر 424) أم ا بالنسبة للقانوف اعبزائرم فقد نص اؼبشرع يف نص اؼبادة
دج إىل  12222سنوات، كبغرامة تًتاكح قيمتها من  (4) أشهر إىل ثبلث (2) اعبردية كىي اغببس من ستة

 كجيوز للمحكمة أف تطبق ت يف ارتكاب اعبرديةة إىل مصادرة األشياء اليت استخدمدج، باإلضاف4220222
، كما يعاقب على الشركع (7مكرر 424) اؼبادة اؼبنصوص عليها يف كاحدة أك أكثر من العقوبات التكميلية

 .العقوبة اؼبقررة للجردية التامة اعبنحة بنفس ىذه يف ارتكاب
 

لثاني: جريمة إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند أو التهديد باإلفشاء في االبند 
 القانون المصري.

من قانوف العقوبات اؼبصرم على ىذه اعبردية ، فنص اؼبادة السالفة  (مكرر أ 425)تنص اؼبادة 
تطرؽ التهديد باإلفشاء، كسأتند كجردية الذكر يشتمل على جرديتُت، جردية إذاعة أك استعماؿ التسجيل أك اؼبس

 لكبل اعبرديتُت على النحو التايل:
 أوال: جريمة إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند.

إف  موضوع اعبردية ىو التسجيل أك اؼبستند الذم مت اغبصوؿ عليو عن طريق ارتكاب أحد األفعاؿ 
 .(مكرر 425)اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 كالركن اؼبعنوم مع بياف العقوبة اؼبقررة ؽبذه اعبردية. تطرؽ للركن اؼبادمكسيتم ال
 

                                                           
1
 .279ص، اؼبرجع السابق، ؿبمد أمُت اػبرشة . نقبل عن: د.211إبراىيم عيد نايل، اؼبرجع السابق، ص د. -  
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 .الركن المادي.1
يتكوف الركن اؼبادم ؽبذه اعبردية من الصور التالية: اإلذاعة أك تسهيل اإلذاعة أك اإلستعماؿ، فيقصد 

تعلق باإلذاعة سبكُت عدد ؿبدكد من الناس من العلم أك اإلطبلع على فحول اؼبستند أك التسجيل، سواء 
، أم ا تسهيل اإلذاعة فهي تقدَل العوف إىل من يقـو بعملية اإلذاعة أك النشر، كيعٍت 1حبديث أك صورة

اإلستعماؿ إستخداـ التسجيل أك اؼبستند لتحقيق غرض ما، كيستوم أف حيصل اإلستعماؿ علنا أك يف غَت 
 .2عبلنية
 .الركن المعنوي.2

اؼبستند جردية عمدية، يتكوف ركنها اؼبعنوم من القصد تعد جردية إذاعة أك استعماؿ التسجيل أك 
اعبنائي العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة، فيجب أف يكوف اعباٍل عاؼبا بأف  التسجيل أك اؼبستند مت اغبصوؿ عليو 
بطريق غَت مشركع، كما يتعُت أف يعلم اعباٍل أف  فعلو سيًتتب عليو إذاعة أك تسهيل إذاعة أك استعماؿ 

 .3أك اؼبستند مع علمو بانعداـ رضاء اجملٍت عليو كأف تتجو إرادة اعباٍل إىل ذلكالتسجيل 
 العقوبة. -3 

حدد اؼبشرع اؼبصرم عقوبة اغببس كعقوبة أصلية دكف أف حيدد حدا أدٌل أك أقصى ؽبا، مع كجوب 
ردية أك إعدامها، مصادرة األجهزة اليت ارتكبت هبا اعبردية، ككذلك اغبكم دبحو التسجيبلت اؼبتحصلة عن اعب

كشدد اؼبشرع العقوبة إذا كاف اعباٍل موظفا عاما إعتمد على كظيفتو يف ارتكابو اعبردية، إذ تصبح العقوبة 
 .4السجن بُت حديو األدٌل كاألقصى

 ثانيا: جريمة التهديد باإلفشاء.
 ه اعبردية.تشتمل على ركنُت، ركن مادم كركن معنوم، سنتطرؽ ؽبما مع بياف العقوبة اؼبقررة ؽبذ

 الركن المادي. -1

  التهديد باإلفشاء ىو الضغط على إرادة اجملٍت عليو عن طريق الوعد بشر معُت ىو عملية اإلفشاء
  اليت غالبا ما تكوف منطوية على أمر فيو ما يشُت إىل شخص اؼبعتدل عليو، كيستوم أف يكوف التهديد 

     تقـو اعبردية الػ، ف5علمي  كاف النشر لغرض بإذاعتو علنا يف جريدة، كلو  شفويا أك كتابيا أك حىت باإلشارة أك

                                                           
 .287اػبرشة، اؼبرجع السابق، صد. ؿبمد أمُت . نقبل عن: 658د. فوزية عبد الستار، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .287د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .288د. ؿبمد أمُت اػبرشة، اؼبرجع السابق، صنقبل عن:  .912ص د. يوسف الشيخ يوسف، اؼبرجع السابق، - 3
4
 .288نفس اؼبرجع، ص  - 

 .258ص ،اؼبرجع السابق، ةعاقلي فضيلد. . نقبل عن: 597د. رؤكؼ عبيد، اؼبرجع السابق، ص  - 5
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  .حبسب رأم الفقو فشاءاإل دبجرد التهديد إذ جيب أف يكوف الغرض من التهديد ىو 
 الركن المعنوي. -2

يتمثل تتخذ ىذه اعبردية صورة القصد اعبنائي العاـ كاػباص أم علم اعباٍل كإرادتو، أم ا القصد اػباص 
يف نية ضبل الشخص على القياـ بعمل أك اإلمتناع عنو، كيستوم أف يكوف العمل اؼبستهدؼ بالتهديد مشركعا 
أك غَت مشركع، كسواء كاف الشخص الذم يريد اؼبتهم ضبلو على العمل أك اإلمتناع ىو اجملٍت عليو نفسو أـ 

 .1شخص آخر لو عليو سلطاف
 العقوبة. -3

 ( سنوات، أما إذا ارتكب ىذه اعبردية21السجن ؼبدة ال تزيد عن طبس )عقوبة ىذه اعبردية ىي 
إىل مصادرة الوسائل ك األدكات اليت ارتكبت هبا ، باإلضافة مستغبل بذلك كظيفتو تشدد العقوبة موظفا عاما

 اعبردية ك ؿبو التسجيبلت.
 

 الفرع الرابع: جريمة نشر المونتاج.
من قانوف  2(4-772) اؼبشرع الفرنسي نشر اؼبونتاج يف اؼبادةباإلضافة إىل اعبرائم السابقة، جـر 

، كاستنادا  3كإف كاف اؼبشرع اعبزائرم قد خص ىذه اعبردية بشخص رئيس اعبمهوريةالعقوبات الفرنسي، 
 فإف  جردية نشر اؼبونتاج تتكوف من ركنُت: ركن مادم كركن معنوم. اؼبذكورة لمادةل

 
 
 

                                                           
 .258، اؼبرجع السابق، صعاقلي فضيلةد.. نقبل عن: 258د. ؿبمود قبيب حسٍت، اؼبرجع السابق، ص  - 1

2 - Article 226-8 du (C.P.F Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002): Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 

d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une 

personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 

expressément fait mention. 

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les 

dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 

détermination des personnes responsables. 
يعاقب بغرامة من مائة ألف " اؼبتضمن قانوف العقوبات(: 2011غشت  02اؼبؤرخ يف  14-11) عدلت بالقانوف رقم مكرر 144 اؼبادة تنص - 3
 طريق عن ذلك كاف سواء قذفا أك سبا أك إىانة تتضمن بعبارات اعبمهورية رئيس إىل أساء من كل دج 500.000دج إىل طبسمائة ألف  (100.000)

 .أخرل إعبلمية أك معلوماتية أك إلكًتكنية كسيلة بأية أك الصورة أك الصوت لبث آلية بأية أك التصريح أك الرسم الكتابة أك
 تلقائيا. اعبزائية اؼبتابعة إجراءات العامة النيابة تباشر

 ".الغرامة تضاعف العود، حالة كيف
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 أوال: الركن المادي.
يتضمن الركن اؼبادم عنصرين: نشر الصورة أك اغبديث بواسطة اؼبونتاج، كيرتبط اؼبونتاج باغبديث 

اجملبلت تقـو بنشر صور ألشخاص ال عبلقة بينهم، كما قد يكوف موضوع اؼبونتاج كلمات فكالصورة، لذلك 
ث، أم تركيب صدرت من أشخاص ال يعرفوف بعضهم، كيتم تسجيلها على أشرطة مع تغيَت صورة اؼبتحد

 .1صورة على صورة شخص آخر، كاشًتط اؼبشرع أف يكوف اؼبونتاج دكف رضاء اجملٍت عليو
 ثانيا: الركن المعنوي.

 .2يتخذ الركن اؼبعنوم صورة القصد اعبنائي العاـ بعنصريو العلم كاإلرادة
 ثالثا :العقوبة.

باإلضافة إىل عقوبة تكميلية ، أكرك 21222(، كالغرامة 22تتمثل العقوبة يف اغببس ؼبدة سنة )
 تتمثل يف مصادرة األشياء اليت استخدمت يف اؼبونتاج.

شركع اؼب ما ينبغي اإلشارة إليو أف اعبزاءات اعبنائية اليت مت التطرؽ إليها تتعلق فقط باإلستخداـ غَت
نص اؾ جزاءات أخرل ما داـ أف األمر يتعلق بالدليل اإللكًتكٍل، ألف ىنكذلك اإللكًتكنية، لوسائل اؼبراقبة 

  3واف السلطة العامةػػػػوظفي كأعػػػمق بتجاكزات ػػػتتعلك  ة لؤلفرادػػاة اػباصػمن أجل ضباية اغبي مر اؼبشرع اعبزائعليها 

                                                           
 .267د. عاقلي فضيلة، اؼبرجع السابق، ص - 1
2
 .267نفس اؼبرجع، ص   - 

3
 : ما يلي موظفي كأعواف السلطة العامةمن نصوص قانوف العقوبات اليت ذبـر ذباكزات  - 

باغبرية الشخصية للفرد أك باغبقوؽ ( سنوات إذا أمر بعمل ربكمي أك ماس سواء 10( إىل عشر)5:" يعاقب اؼبوظف بالسجن اؼبؤقت من طبس) 107اؼبادة  -
 الوطنية ؼبواطن أك أكثر ."

:" كل موظف يف السلك اإلدارم أك القضائي ككل ضابط شرطة ككل قائد أك أحد رجاؿ (13/02/1982اؼبؤرخ يف  04-82) القانوف رقم 135اؼبادة  -
 اغباالت اؼبقررة يف القانوف كبغَت اإلجراءات اؼبنصوص عليها فيو، يعاقب باغببس من القوة العمومية دخل بصفتو اؼبذكورة منزؿ أحد اؼبواطنُت بغَت رضاه، كيف غَت

) مت الرفع من قيمة الغرامة طبقا ؼبا كرد يف  ."107دج دكف اإلخبلؿ بتطبيق اؼبادة  100.000دج  إىل  20.001كبغرامة من  (1) إىل سنة (2) شهرين
 ( . 2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  23-06مكرر اليت جاء هبا القانوف رقم  467اؼبادة 

:" كل موظف أك عوف من أعواف الدكلة أك مستخدـ أك مندكب عن مصلحة للربيد يقـو (20/12/2006اؼبؤرخ يف  23-06) القانوف رقم 137اؼبادة -
( سنوات 5( أشهر إىل طبس)3من ثبلثة )بفض أك اختبلس أك إتبلؼ رسائل مسلمة إىل الربيد أك يسهل فضها أك اختبلسها أك إتبلفها، يعاقب باغببس 

 . دج 500.000دج إىل  30.000كغرامة من 
 كيعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدـ أك مندكب يف مصلحة الربؽ خيتلس أك يتلف برقية أك يذيع ؿبتواىا ."

( سنة 20( سنوات إىل عشرين)10ن عشر)(:" يعاقب بالسجن اؼبؤقت م2004نوفمرب  10اؼبؤرخ يف  15-04) القانوف رقم  2مكرر  263اؼبادة  -
دج ، كل موظف ديارس أك حيرض أك يأمر دبمارسة التعذيب من أجل اغبصوؿ على اعًتافات أك معلومات     800.0000دج إىل  150.000كبغرامة من 

 أك ألم سبب أخر .
 مدم.كتكوف العقوبة السجن اؼبؤبد، إذا سبق التعذيب أك صاحب أك تلى جناية غَت القتل الع

دج، كل موظف يوافق أك يسكت عن  500.000دج إىل  100.000( سنوات ك بغرامة من 10( سنوات إىل عشر )5يعاقب بالسجن اؼبؤقت من طبس)
 مكرر من ىذا القانوف." 263األفعاؿ اؼبذكورة يف اؼبادة 
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التوصل إليها من أجل اغبصوؿ على دليل مشركع ديكن فالنتيجة اليت ديكن ، كلذلك 1ذباكزات األفرادككذا 
 عتمدكا أك يقدمواكباقي أطراؼ الدعول بأال ي التحقيقجهات يف إثبات اعبردية ىي ضركرة إلتزاـ  اإلعتماد عليو

 .مت اغبصوؿ عليو بطرؽ غَت مشركعة دليبل 
 

 

                                                           
 من نصوص قانوف العقوبات اليت ذبـر ذباكزات األفراد ما يلي: - 1
( سنوات كبغرامة 10إىل عشر) سنوات (5(: " يعاقب بالسجن اؼبؤقت من طبس)10/11/2004اؼبؤرخ يف  15-04)القانوف رقم  1مكرر  263 اؼبادة -

 دج كل من ديارس أك حيرض أك يأمر دبمارسة التعذيب على شخص . 500.000دج إىل 100.000من 
  دج، إذا سبق أك صاحب 800.000دج إىل  150.000( سنة كبغرامة من 20ين)( سنوات إىل عشر 10يعاقب على التعذيب بالسجن اؼبؤقت من عشر)

 أك تلى جناية غَت القتل العمد ."
( سنة كل من 20( سنوات إىل عشرين )10(: "يعاقب بالسجن اؼبؤقت من عشر ) 04/02/2014اؼبؤرخ يف  01-14)معدلة بالقانوف رقم  291اؼبادة -

 ص بدكف أمر من السلطات اؼبختصة كخارج اغباالت اليت جييز أك يأمر فيها القانوف بالقبض على األفراد.اختطف أك قبض أك حبس أك حجز أم شخ
 ك تطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا غببس أك غبجز ىذا الشخص.

 إذا استمر اغببس أك اغبجز ؼبدة أكثر من شهر فتكوف العقوبة السجن اؼبؤبد ."
أك بانتحاؿ إسم كاذب  246أك اإلختطاؼ مع ارتداء بزة رظبية أك شارة نظامية أك يبدك عليها ذلك على النحو اؼببُت يف اؼبادة :" إذا كقع القبض  292اؼبادة-

 أك دبوجب أمر مزكر على السلطة العمومية فتكوف العقوبة السجن اؼبؤبد.
 اآللية أك بتهديد اجملٍت عليو بالقتل.كتطبق العقوبة ذاهتا إذا كقع القبض أك اإلختطاؼ بواسطة إحدل كسائل النقل 

( : "إذا كقع تعذيب بدٍل على الشخص اؼبختطف أك اؼبقبوض عليو أك احملبوس أك احملجوز 20/12/2006اؼبؤرخ يف  23-06)القانوف رقم  293اؼبادة  -
 يعاقب اعبناة بالسجن اؼبؤبد ." 

دج إىل  20.001( أشهر كبغرامة من 6( إىل ستة )1عاقب باغببس من شهر)(:" ي13/02/1982اؼبؤرخ يف  04-82) القانوف رقم 301اؼبادة -
ر أديل هبا إليهم دج األطباء كاعبراحوف كالصيادلة كالقاببلت كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقتة على أسرا 100.000

مكرر اليت جاء  467) مت الرفع من قيمة الغرامة طبقا ؼبا كرد يف اؼبادة  ا القانوف إفشاءىا كيصرح ؽبم بذلك ...".كأفشوىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عليهم فيه
 ( . 2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  23-06هبا القانوف رقم 

إىل الغَت كذلك بسوء نية كيف غَت ( :" كل من يفض أك يتلف رسائل أك مراسبلت موجهة 20/12/2006اؼبؤرخ يف  23-06)القانوف رقم  303اؼبادة-
دج أك بإحدل ىاتُت  100.000دج إىل  25.000( كبغرامة من 1( إىل سنة)1، يعاقب باغببس من شهر)137اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 العقوبتُت فقط ."
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 :ةـاتمـخ
 سيتم إبراز  رلاؿ اإلثبات اجلنائي،موضوع مشروعية الدليل اإللكًتوين يف  اإلنتهاء من دراسةبعد 

حبث كافة اجلوانب ادلتعلقة هبا والتوصل إىل احللوؿ  حيث حاولتالنتائج اليت أسفرت عنها ىذه الرسالة، 
 تتمثل يف عدـ وجود أثر سبيزىا عوائق كثريةقواعد اإلثبات اخلاصة باجلرائم اإللكًتونية  ف  وأ ، خاصةادلناسبة
اإللكًتوين، كما أهنا ربتاج إىل  الدليل سهولة زلو وإتالؼ، و على ارتكاب ىذه اجلرائميدؿ  ملموس مادي

وىنا يربز دور  ونية،اإللكًت  دلةاأللوقوؼ على ماىية آليات ووسائل خاصة لكشفها والوصوؿ إىل احلقيقة وا
 الدليل العلمي يف اإلثبات اجلنائي.

، تعتمد على مجع مشروعةمعاقبة مرتكبيها يكوف عن طريق إجراءات و  إكتشاؼ ىذه اجلرائم غري أف  
عليو القانوف، سواء كانت ىذه اإلجراءات  ما ينصاألدلة اإللكًتونية بشكل يساعد على إثبات اجلردية وفق 

 ألنو ،تقليدية أو حديثة، خاصة وأف اإلثبات يف ىذه النوعية من اجلرائم يستلـز ضرورة استخداـ تقنيات حديثة
 .متغرية ومتجددة عكس البيئة التقليديةإفًتاضية  يتم يف بيئة

ربديات ىذه القوانني تقابلو تطبيق  أف   إل   ،الالزمة تعديالتالوإجراء  قواننيالوبالرغم من إصدار 
 ية مثل ادلعاينةإضافة إىل صعوبة تطبيق بعض اإلجراءات التقليدإىل الطبيعة اخلاصة ذلذه اجلرائم،  ترجعإجرائية 

ألف األمر حيتاج إىل ضرورة مواكبة التطور، إذ أصبحت ىذه اإلجراءات عاجزة عن غريىا، و  الضبطو  التفتيشو 
خبصوص  تفاقيات بني الدوؿإعن عدـ وجود  ناذبة أخرى عوائقضافة إىل إ ىذا، رائمإثبات مثل ىذه اجل
ة من أجل يتفاقيات ضرور ، حيث أصبحت ىذه اإلاليت تتعدى حدود الدولة الواحدةاجلرائم اإللكًتونية 

 التعاوف يف رلاؿ اإلجراءات اجلزائية.
توافر التأىيل دى دبفعالية إجراءات التحقيق يف ىذه النوعية من اجلرائم مرىونة  وذبدر اإلشارة إىل أف  

اليت و  ىذا التحقيق زلكـو بعدـ ادلساس باخلصوصية الفردية التحقيق، كما أف   جهات لدىالعلمي والتقين 
عن طريق  الدليل جزاءات قد يكوف مصدرىا قانوف اإلجراءات اجلزائيةعدـ مشروعية و  يًتتب على انتهاكها

نتيجة التصرفات  ، كما قد تًتتب جزاءات عقابيةإبطاؿ اإلجراء ادلخالف للقانوف وعدـ ترتيبو أي أثر قانوين
 قانونية.الغري 
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 ولقد توصل البحث من خالؿ ىذه الدراسة إىل النتائج التالية: 
جعلتها تتميز بطبيعة فنية وتقنية جموعة من اخلصائص دب إللكًتونية عن اجلرائم التقليديةتتميز اجلرائم ا.1

ويف  ،مرائذلذه اجل مصفات تسهل من ارتكاهببرلرمي ادلعلوماتية يتميزوف عن غريىم  ، ناىيك عن أف  معقدة
 ادلقابل ذبعل مهمة الكشف عنها صعبة للغاية.

، رقميةالبيئة ال افرضته صوصيةمن إجراءات التحقيق تتميز خبالطبيعة اخلاصة للجرائم اإللكًتونية جعلت  إف  .2
الذي و  يصطلح على تسميتو بالدليل اإللكًتوين، و من نوع آخر اجلنائي التقليدي إىل دليل اليت حولت الدليلو 

من خالؿ  أو وسائل إلكًتونية أخرى يتم احلصوؿ عليها  سلزنة يف احلاسب اآليلىو عبارة عن معلومات 
ذلك إلثبات ، و متخصصني يف ىذا اجملاؿمن أشخاص  اترمجتهإجراءات فنية وقانونية لتقدديها للقضاء بعد 

 .اإللكًتونية وقوع اجلردية

عبارة التصرؼ فيها لكوهنا و  يف مجع األدلةمن خالؿ خصائص اجلردية اإللكًتونية يتضح أف ىناؾ صعوبة .3
    ديكن العبث هباادلوجودة على الكمبيوتر البيانات  ، كما أف  عن معلومات ذات طبيعة معنوية غري زلسوسة

 .ثواف معدودةأو زلوىا بالكامل يف 

 الضبطو  مع األدلة بطرؽ تقليدية عن طريق ادلعاينةجب يف ظل اجلرائم التقليدية تقـو جهات التحقيق.4
يف اجلرائم اإللكًتونية، كادلعاينة اليت يكوف ذلا  ىذه اإلجراءات التقليدية يصعب القياـ هبا ، غري أف  التفتيشو 

  بالنسبة للجرائم التقليدية.دور أقل من دورىا 

  دلعلوماتية كنظم احلاسوبنظم االمن اجلرائم على  بالتفتيش، فإنو يتم يف ىذه النوعية ا فيما يتعلقأم  .5
 امتداد التفتيش يطرح أف   مرتبطة بو، إل  قد يتجاوز النظاـ ادلشتبو فيو إىل أنظمة أخرى و  شبكات ادلعلومات،و 

 (94-99)إف كاف ادلشرع اجلزائري من خالؿ القانوف رقم و  ىذا اإلجراء،مشروعية مدى  تساؤلت حوؿ
الذي يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية و  ،2999سنة  غشت 5 لػ ادلوافق ىػ1439شعباف سنة  14ادلؤرخ يف 

لو عن بعد يف منظومة و  مكافحتها، قد أجاز التفتيشو  تصاؿواإل اإلعالـمن اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا 
صة بذلك، كما ديكن تفتيش األنظمة تخك بعد إعالـ السلطة القضائية ادلذلو  معلوماتية أخرى أو جزء منها

تفاقيات ساعدة السلطات األجنبية وفقا لإيكوف ذلك دبو  لو كانت متواجدة خارج إقليم الدولةو  ادلتصلة حىت
 ذا مبدأ ادلعاملة بادلثل.وك الدولية
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يف حالة البيانات اليت تتميز بطبيعتها و  سة،ادللمو الغري و تفتيش ليشمل كل البيانات ادللموسة جيب أف ديتد ال.6
حىت ديكن ضبطها  بواسطة سلرجات الطباعة ، فإنو ينبغي ربويلها إىل شكل مادي عن طريق طباعتهاادلعنوية

 .إعتمادىا كدليل إلثبات ىذه اجلرائموبالتايل 

 ىذا نظرا خلطورتوو  ، ينالزمو  نطاقو ادلكاين رلموعة من الضمانات اليت ربددالتفتيش يراعى أثناء جيب أف .7
، فهو من أشد إجراءات التحقيق أثرا على ساكنهمكذا حرمة مو  مساسو باحلريات الشخصية لألشخاصو 

ع متفرقة الضمانات يف مواضمت التطرؽ ذلذه قد  إف كافو  ،ادلكفولة دبوجب الدساتري والقوانني احلرية الشخصية
 خالؿ البحث.

قد جيد القائم بالتفتيش وىو يقـو هبذا اإلجراء أنو سوؼ يطلع على كافة زلتويات احلاسب اآليل، شلا قد .8
ىذا الدليل غري ادلشروع، ألف احلق  يشكل إعتداءا على اخلصوصية، وبالتايل من حق ىذا الشخص أف يرفض

واليت سبس ذاتو وكرامتو الشخصية ، خاصة إذا كشف ىذا يف احلياة اخلاصة ىو من احلقوؽ األساسية لإنساف 
 أوليت، لذلك التحقيق عن تفاصيل كثرية ل يرغب يف كشفها وليس من حق القائم بالتفتيش اإلطالع عليها

 أمهية خاصة لدراسة شروط صحة اإلذف بالتفتيش نظرا دلساسها باحلريات الشخصية للفرد.

يف ضبط األشياء اليت تفيد أثر يتمثل وفقا لإجراءات ادلنصوص عليها قانونا يًتتب على التفتيش الذي يتم .9
ع األجهزة واألدوات اليت قد تكوف مادية تنصب على مجي ءىذه األشياو  يف كشف احلقيقة عن اجلردية ادلرتكبة ،

 .مت زبزين ادلعلومات فيها، كما قد تكوف معنوية تتمثل يف ادلعطيات ادلعاجلة إلكًتونيا

اإلعالـ على الشاىد ادلعلومايت يف اجلرائم بتزاـ لفرض اإل التقليدية للشهادة ليس بإمكاهناالقواعد  إف  .19
ذلك من أجل إجباره على اإلدلء بادلعلومات اليت من شأهنا تذليل الصعوبات أثناء إجراء و  ،اإللكًتونية
تمثل يف واجب التعاوف مع يلتزاـ يف رلاؿ التحقيق يف ىذه اجلرائم فرض مثل ىذا اإل ينبغيع أنو مالتحقيق، 

عالـ يف اجلردية إليها تتعلق بإلزاـ الشاىد باإل التطرؽ إف كانت ىناؾ شروط سبقو  اجلهات القضائية
 اإللكًتونية.

ل مانع من اللجوء إليها إلثبات اجلرائم  نًتنت، فإنوا فيما خيص الشهادة اإللكًتونية عرب اإلأم  
خاصة مع افًتاض وجود ىذا الشاىد خارج الدولة اليت  ة ذلذه اجلرائمىذا راجع للطبيعة اخلاصو  اإللكًتونية،

وىو يتحدث نًتنت الشاىد عرب اإل حضور أف   يرى الفقهاء ، كماوقع فيها الفعل مع عدـ إمكانية رليئو
احملكمة على تقدير قيمة الشهادة بصورة أفضل، وكل ذلك يصب يف مصلحة ساعد ومالحظة ردود أفعالو ي

 التحقيق يف حالة وجود أسباب سبنعو من احلضور.
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باخلرباء يف رلاؿ اجلردية اإللكًتونية مسألة زلتمة وضرورية أثناء التحقيق يف ىذه اجلرائم ذات  إف اإلستعانة .11
الفنية اخلربة تلك السلطات ل سبلك ، خاصة عندما تواجو جهات التحقيق مسألة فنية  الطبيعة الفنية والتقنية

ادلعلومايت ل يعد مساسا دببدأ قناعة القاضي اعتماد احملكمة على تقرير اخلبري  بالتايل فإف  و  الالزمة إلجرائها،
كما توصلت إىل نتيجة مفادىا أنو ديكن ،  لدعوىادلسيطر وادلهيمن على ال جيعل من اخلبري و  الشخصية،

 اإلستعانة باخلبري األجنيب إذا كانت ىناؾ إتفاقيات دولية ذبيز ذلك.
( 22-96) ادلتضمنة بالقانوف رقمو  قانوف اإلجراءات اجلزائية من بني التعديالت اجلديدة اليت جاء هبا.12

لقانوف اإلجراءات اجلزائية أنو منح لقاضي التحقيق صالحيات  ادلتممو  دؿادلع 2996ديسمرب  29ادلؤرخ يف 
معينة  ذلك دلواجهة جرائمو  ،التقاط الصورو  تسجيل األصواتو  اعًتاض ادلراسالتمن بينها التسرب جديدة 

اليت خصها بالذكر اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية عتها اخلاصة وخطورهتا ومن بني ىذه اجلرائم نظرا لطبي
 للمعطيات.

األمر يتطلب من جهات  لذلك فإف  و  إثباهتا ليس باألمر اذلني،و  الكشف عن ىذا النوع من اجلرائم إف  .13
 الكشف عن األدلةو  حديثة يف عمليات التحرياستخداـ تقنيات و  التحقيق أف تتصدى ذلا بالبحث العلمي

ادلتعلقة  على البيانات إجراءات التحفظو  السريع على مضموف البيانات ادلخزنةإجراءات التحفظ ، كالتحقيقو 
فهذه اإلجراءات احلديثة  ،تصالت اإللكًتونيةمراقبة اإلو  إصدار أوامر بتقدمي بيانات زلددة البيانات، سري خبط

 ىذا نظرا لكوف اإلجراءات التقليدية جلمع الدليل مل تعد كافية.و  الدليل اإللكًتوينتتفق مع طبيعة 
 الذي يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـو  (94-99)القانوف رقم  إف  .14

ذلك يكوف عن طريق توافر ضمانات حىت يكوف  مكافحتها، قد أجاز ادلراقبة اإللكًتونية غري أف  و  تصاؿاإلو 
ل و  ليست ل تفتيشاحسب ما توصل إليو الفقهاء ادلراقبة اإللكًتونية فالدليل ادلستمد منها ىو دليل مشروع، 

 حاؿ أو أثناء إجرائها. اإللكًتونية تصالتترد فقط على اإلإمنا ىي إجراء خاص و  ضبطا
مع مراعاة رلموعة من ًتتبة على ادلراقبة اإللكًتونية اللجوء إىل التسجيل الصويت كأثر من اآلثار ادل جيوز.15

 الضمانات الفنية و القانونية للتأكد من صحتو.
 ،ففي ىذه احلالة ينبغي اللجوء إىل القواعد العامة ادلتعلقة باجلرائم التقليديةبالنسبة دلسألة الختصاص، و .16

 تطبيق ىذه ادلبادئ على اجلرائموعليو ديكن  العادلية،و  اإلقليمية، العينية، الشخصيةىذه ادلبادئ ىي مبدأ و 
اإللكًتونية، وإف كانت بعض التشريعات تأخذ دببدأ العادلية نظرا لوقوع اجلردية اإللكًتونية يف أكثر من إقليم  

 أي عابرة للحدود.



404 
 

نظاـ اإلثبات  اإللكًتوين، فيمكن للقاضي اجلزائي األخذ بو على اعتبار أف   قبوؿ الدليلدلسألة ا بالنسبة أم  .17
فيها تتمثل يف شرط  التفصيل ك، مع ضرورة توافر شروط معينة سبقلاحلر السائد يف قضائنا يسمح لو بذ

ادلطابقة، و  ادلشروعية الذي يقتضي أف يتم احلصوؿ على الدليل اإللكًتوين بصورة قانونية مع توافر شرط الصحة
وأف ل يطرأ على ىذا الدليل  أي أف يكوف الدليل اإللكًتوين ادلقدـ إىل احملكمة ىو نفس الدليل الذي مت مجعو،

 سليم.و  أف يكوف نظاـ احلاسوب الذي استخرج منو الدليل يعمل على حنو دقيقو  أي تغيري خالؿ فًتة حفظو،
القيمة العلمية القاطعة  وين، فالبد من التمييز بني أمرين:فيما يتعلق بكيفية تقدير قيمة الدليل اإللكًت و .18 

 وعليو فالقاضي ل ديكنو مناقشة ما ىو ثابت من الناحية اليت وجد فيها الدليل، ادلالبساتو  الظروؼللدليل و 
اؾ ، وإف كاف ينبغي ضرورة حسن استخداـ الدليل العلمي حىت ل يكوف ىنالعلمية ألنو من الصعب استبعاده
بالظروؼ وادلالبسات اليت أحاطت بالدليل فلو أف يقدرىا، أما فيما يتعلق ، إنتهاؾ حلقوؽ وحريات األشخاص

ألف ىذا األمر يدخل ضمن صالحياتو، فلو مثال أف يستغين عن ىذا الدليل إذا كاف غري متوافقا مع معطيات 
 الواقعة.
متعلق  ضوابط ادلراقبة اإللكًتونية ىو بطالفو  البطالف ادلًتتب على سلالفة ضمانات لقد أثبتت الدراسة أف  .19

على احملكمة أف تقتضي بو و  جيوز إثارتو يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى،بالتايل و  ،ليس نسيبو  بالنظاـ العاـ
كما   ، يتمتع هبا الفردا للخصوصية اليتسلالفة ما نص عليو القانوف يعد انتهاك من تلقاء نفسها، نظرا ألف  

عن حرصت التشريعات على النص على جزاءات عقابية لكل مساس حبق اإلنساف يف حرمة حياتو اخلاصة 
 طريق ذبرمي كل فعل من شأنو التعدي على ذلك احلق.

  تشريعات جديدة  بسن الدوؿ من كثرياللقد كاف لظهور ىذه النوعية من اجلرائم دورا أساسي يف قياـ .29
يت ذلك مثل اجلزائر الو  تفادي مشكالهتا القانونية،و  ذلك من أجل مواجهتهاو  تعديل تشريعاهتا القائمة،أو 

ذلك و  ،2994من نوفمرب سنة  19( ادلؤرخ يف 15-94وجب القانوف رقم )قامت بتعديل قانوف العقوبات دب
ىناؾ تعديال آخر يف  أف   كما نظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات"،بإضافة قسم خاص ربت عنواف "ادلساس بأ

ناىيك عن ، 2996ديسمرب  29( ادلؤرخ يف 22-96قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري دبوجب القانوف رقم )
وىذا مكافحتها، و  التصاؿو  ( ادلتعلق بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ94-99قانوف رقم )ال

 يت عاجزة عن إصدار تشريع خاص دبكافحة اإلجراـ اإللكًتوين.على عكس بعض التشريعات العربية اليت بق
عتداء على احلياة اإلدلواجهة احلق يف اخلصوصية ل تكفي وحدىا ربمي التقليدية اليت  النصوص إف  .21

، وحتما ستكوف عاجزة خاصة مع التطور الكبري يف أجهزة التنصت مثال، أين يكوف الشخص اخلاصة لألفراد
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بسرية زلادثاتو الشخصية واذلاتفية خاصة مع التمسك دببدأ الشرعية، شلا جيعل التفسري الضيق عرضة للمساس 
الذي جيب أف يراعيو القاضي عائقا أماـ مواجهة الظروؼ  ادلستجدة واليت قد تشمل أفعال مل يشملها النص 

 .التقليدي
وتأىيل رجاؿ العدالة دبا يف ذلك جهات  لذلك جيب تدريبو  لل احلقيقة القضائية،ضاحلقيقة العلمية ت إف  .22

التحقيق والقضاة دلعاجلة ىذه النوعية من اجلرائم، واليت ربتاج إىل خربات وتقنيات عالية، وىنا تظهر أمهية 
التخصص، خاصة عندما يكوف ىؤلء أماـ مناقشة األدلة اإللكًتونية وتقديرىا حىت ديكن احلصوؿ على دليل 

 صحيح ديكن اإلعتماد عليو.
تنسيق مع غريىا من و  فردىا دوف تعاوفه األمناط ادلستحدثة من اجلرائم دبل ديكن لدولة مواجهة ىذ.23
سواء يف رلاؿ ادلساعدات القضائية ادلتبادلة أو يف رلاؿ  زلكمة آلياتو  ؿ، إذ لبد من إجياد اسًتاتيجياتالدو 

  .تسليم اجملرمني
كما يقع على عاتقهم التشريعات ادلقارنة نصوصا خاصة لتنظيم مسؤولية مزودي اخلدمات،   أقرت معظم.24
وإقرار  ، مع إلزامهم بالتعاوف مع رجاؿ الضبط القضائياللوائحو  القوانني والسهر على تطبيق لتزاـ بادلراقبةاإل

 القانوف.ما خيالف مسؤوليتهم القانونية عن زلتوى ادلواقع اإللكًتونية يف حالة نشر 
يتم سوؼ و  ها مناسبة،ئج اليت توصل إليها البحث، ديكن عرض التوصيات اليت رأيتلنتال التطرؽبعد و   

 ذلا يف النقاط التالية:امجإ
مع التطور الالمتناىي لتكنولوجيا ادلعلومات واإلتصالت، دية اإللكًتونية جلر اتعريف  ناسبيتجيب أف   .1

كما جيب أف يراعى يف ،  اجلردية مهما وصلت درجة التقدـ يف ىذا اجملاؿوذلك هبدؼ اإلدلاـ بكل صور ىذه 
ينبغي أف تصاغ النصوص ، و وذلك بالتطرؽ إىل خصائص اجلردية اإللكًتونيةىذا التعريف مبدأ الشرعية 

 .واإلتصالت ادلعلومات تكنولوجيا التطور العلمي يف رلاؿ ـالقانونية بأسلوب ل يقف عائقا أما

عتبار الطبيعة اخلاصة ذلذه اإلجراءات اجلزائية تأخذ بعني اإليف رلاؿ  ومناسبة قواعد جديدة ضرورة تقنني .2
حىت تكوف  تعتمد على أساليب وتقنيات حديثة يف رلاؿ التحقيق ومجع األدلة يف اجلرائم اإللكًتونية ،اجلرائم

 مسألة اإلثبات سهلة ويسرية.

 اليت زبوذلا سلطة التفتيش ألحد أنظمة احلاسب اآليلجيب على الدوؿ أف تتخذ التدابري التشريعية  .3
حىت ولو كاف خارج إقليم دولة اليت تكوف متصلة حباسوب ادلشتبو بو و  زنة بوالبيانات ادلخواإلطالع على 

 من العقاب.هبدؼ تسهيل إجراءات التفتيش حىت ل يفلت اجملرموف أخرى، وذلك 
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وضماف عدـ انتهاكها، نوصي بضرورة أف يلتـز الشخص احلياة اخلاصة للمتهم من أجل ضماف حفظ  .4
احًتاـ نطاقو  ضرورة الذي يقـو بالتفتيش دبا جاء يف إذف التفتيش، إذ أف مشروعية ىذا اإلجراء تتوقف على

 األماكن ادلذكورة يف اإلذف واليت تكوف ذلا عالقة باجلرديةإل على البيانات و  ادلكاين، إذ ينبغي عدـ اإلطالع
  حقيق.زلل الت

من أجل احلفاظ على حقوؽ ادلتهم، ينبغي حضور ىذا األخري عند تفتيش حاسبو اآليل، وكذلك احلاؿ  .5
ضبط دليل ضده، مع ضرورة اإلبقاء على األدلة  واحملافظة عليها حىت عند تفتيش حاسب غريه، وىذا يف حالة 

  .قيقل تكوف عرضة لإتالؼ بسبب وجوده، األمر الذي يؤثر على سريورة التح

ن السلطات ازباذ تدابري سبك  و  ضرورة سن تشريعاتمن أجل ربقيق محاية فعالة يف البيئة اإللكًتونية ينبغي  .6
 وتوسيع صالحيات جهات التحقيق من ،القياـ بالتحفظ على البيانات ادلخزنة يف نظم احلاسوب منادلختصة 

مقدـ خدمات داخل الدولة من أجل إىل أي و  ،أجل إصدار األوامر ألي شخص يشتبو حبيازتو معلومات
 .شلا يفيد يف إثبات اجلردية والكشف عن احلقيقة إحضار ادلعلومات ادلتعلقة بادلشًتكني لديو

دوره يف و  لق بواجبات الشاىد ادلعلومايتنوف اإلجراءات اجلزائية فيما يتعقا نصوص على تعديالت إدخاؿ .7
 اإلثبات.

وذلك حلمايتها من العبث وتأمني  نًتنت،الشخصية يف بيئة اإلماية احلياة ضرورة وضع نظاـ قانوين حل .8
نصوص قانونية فقط، وإمنا  احلماية الفعالة للحياة الشخصية، غري أف ىذه احلماية لن تتحقق عن طريق إقرار

ينبغي يف نفس الوقت أف تكوف ىناؾ توعية دلستعملي النظم ادلعلوماتية وإدراكهم دبدى خطورة إستعماؿ 
 . ًتنتشبكة اإلن

دوف أف يوجد دليل يدعمو، مع ضرورة توافر شروط معينة  وجوب األخذ بالدليل اإللكًتوين كدليل أصلي .9
 تؤكد مصداقيتو.

، خاصة القضائي اليت تثريىا اجلرائم اإللكًتونيةو  ختصاص القانوينالتدابري الالزمة حلل مشكالت اإل اذإزب .19
 .مع عادلية ىذه اجلرائم

خاصة وأف ىذا يف ادلعاىد ادلتخصصة،  لدراسة قانوف ادلعلوماتيةية لرجاؿ القانوف تدريبعقد دورات ضرورة  .11
القانوف قد يتضمن مصطلحات تقنية ل يعلم مضموهنا، ألنو من ادلفيد جدا ضبط ادلصطلحات أول، ىذه 

ب اآليل األخرية اليت تعترب جديدة يف حقل القانوف، كما يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع أجهزة احلاس
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 واإلنًتنت، ألف سوء استخداـ ىذه األجهزة والتقنيات احلديثة من شأنو أف يضيع الدليل اإللكًتوين دوف قصد 
 ومن ادلهم جدا اإلستعانة باخلرباء.

يف ىذا الصدد و  التنسيق مع ادلؤسسات الدولية ادلعنية دلكافحة اجلردية اإللكًتونية،و  تعزيز التعاوف الدويل .12
، وذلك دلواجهة تفاقيات الدولية اخلاصة دبكافحة اجلرائم اإللكًتونيةتنضم الدوؿ العربية إىل اإل ري أفمن الضرو 

  .الصعوبات اليت تقف عائقا أماـ مجع األدلة

، امكافحتهو  تصاؿاإلو  اذليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ دور ضرورة تفعيل .13
دراسة ظاىرة اجلردية اإللكًتونية، كما ينبغي الرجوع إليها يف حالة وجود  ىي ادلرجعية عندحبيث تصبح 

، كما يكوف ذلا دور ، وأيضا عند إصدار نصوص تشريعية جديدةتعديالت وذلك من أجل األخذ باقًتاحاهتا
 ثة.توعوي يتمثل يف التحسيس دبخاطر اإلنًتنت وضرورة أخذ احليطة واحلذر عند استعماؿ ىذه التقنيات احلدي

تخداـ اخلصائص أجهزة احلاسب اآليل من خالؿ اسمن أجل محاية وسائل التأمني احلديثة  إتباعضرورة  .14
 واليت من شأهنا أف توفر محاية أكثر وضماف أكرب.  ،البيولوجية

إنشاء أقساـ متخصصة دلكافحة اجلرائم اإللكًتونية، كما ديكن احلصوؿ على دورات متخصصة من  .15
، اليت ظهرت فيها ىذه اجلرائم مبكرا باعتبار أهنا كانت السباقة يف استخداـ ىذه التقنيات الدوؿ ادلتقدمة

يف سلتلف  الذي وصلت إليو العلمي الكبري وزلاولة اإلستفادة من خرباهتا وذلك من أجل مسايرة التقدـ
 .ئم، شلا يساعد يف تقدمي احللوؿ دلكافحة ىذه النوعية من اجلرااجملالت

دعوة الدوؿ و  اجلرائم اإللكًتونية،بـ متخصصة داخل احملاكم للفصل يف القضايا ادلتعلقة إنشاء أقسا .16
 لذلك من أجل التوفيق بني األحكاـ اخلاصة هبذه اجلرائم.العربية 

ذلك بتكثيف دراسة احلاسب و  ضرورة إنشاء قسم خاص لدراسة قانوف تقنية ادلعلومات بكليات احلقوؽ .17
 .نًتنتشبكة اإلو  اآليل

وزيادة اجلهود فيما بينها كتشجيع  ،العربيةإنشاء شرطة متخصصة دلكافحة اجلرائم اإللكًتونية يف الدوؿ  .18
 تخصص يف جرائم الكمبيوتركذا إنشاء موقع إلكًتوين للشرطة مو  بناء منظمات عربية لتبادؿ ادلعلومات،

، كما يتخصص ىذا ادلوقع يف تلقي البالغات الزمة عن كافة أنواع ىذه اجلرائمالعلومات ادل يقدـ نًتنتاإلو 
 ادلتعلقة هبا.

اإلجرائي، إذ يتناوؿ تعريف اإللكًتونية بشقيها ادلوضوعي و خاص باجلرائم  ضرورة إصدار دليل إرشادي .19
، واألىم من ذلك أف يوضح ىذا الدليل كيفية احملافظة اجلرائم اإللكًتونية وبياف صورىا وكيفية التحقيق فيها
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ومن أجل مواكبة التطور احلاصل يف رلاؿ تكنولوجيا اإلعالـ  ،وطريقة التعامل معها ة اإللكًتونيةعلى األدل
يف أساليب ارتكاب يتماشى بصورة طردية مع التقدـ  واإلتصاؿ، ينبغي ربديث ىذا الدليل بشكل دوري

  .اجلرائم اإللكًتونية

رؽ اإلثبات األدلة اإللكًتونية أصبحت جزءا ل يتجزأ من ط ستخلص أف  يف ختاـ ىذه الدراسة، يو 
ىو ما زاد من احلاجة و  ،تتم يف بيئة إفًتاضية غري تقليديةمع طبيعة اجلردية اإللكًتونية اليت  باعتبارىا أدلة تتوافق

إىل  هتدؼيت ستعانة بالوسائل العلمية احلديثة لكتشاؼ ىذه اجلرائم مع مراعاة الضمانات القانونية الإىل اإل
يف ظل احًتاـ مبدأ الشرعية، وعليو ديكن القوؿ أف الدليل  عدـ التعدي عليهاو  احًتاـ احلرية الشخصية لألفراد

ستعانة باخلرباء الذين يستخدموف الوسائل اإلالدليل العلمي، إذ يتم  اإللكًتوين ما ىو إل تطبيق من تطبيقات
  من صحتو.التأكد و الدليل  ستنباطالعلمية احلديثة ل

 
 الى .ـعـد اهلل تـحمـم بـت
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 .سنة بدوف بدوف طبعة، القاىرة، ،  العربية
، مصر، بدوف د مصطفى فهمي، النظاـ القانوين للتوقيع اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندريةخال -

 .2007طبعة، سنة 

 سنةبدوف طبعة، إبراىيم، اجلرائم ادلعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  حشلدو  خالد -
2006. 

فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -
 .2010سنة ، 1ط مصر،
 ،اجلامعيحاية الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات )دراسة مقارنة(، دار الفكر  -
 .2010 سنة ، 1طسكندرية، مصر، اإل

 سنة ، 1طر، ئى، اجلزاداذل دار ثغرات(،أسالي  و ) مسعود، احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر خثًن -
2010. 

ادلواثيق يف ضوء اإلتفاقيات و  لوماتية يف التشريعات ادلقارنة ورامي متويل القاضي، مكافحة اجلرائم ادلع -
 .2011سنة  ،1، مصر، طالنهضة العربية، القاىرةدار  الدولية،

)دراسة مقارنة(، ادلكت  اجلامعي  رشاد خالد عمر، ادلشاكل القانونية والفنية للتحقيق يف اجلرائم ادلعلوماتية -
 .2013 سنة بدوف طبعة، احلديث، اإلسكندرية، مصر، 

منشورات احلليب احلقوقية، يف التشريع اجلزائري ادلقارف،  إلعتداء على نظم ادلعاجلة اآلليةرشيدة بوكر، جرائم ا -
 .سنة سوريا، بدوف طبعة، بدوف 

سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر و اجلرائم ادلرتكبة عرب اإلنرتنت، دار النهضة العربية،  -
 .1111، سنة 1القاىرة، مصر، ط 

ن استخداـ شبكة ادلعلومات الدولية، دار عاألمنية للارائم الناشئة فضل، ادلواجهة التشريعية و  محدأسليماف  -
 .2007بدوف طبعة، سنة النهضة العربية، القاىرة، مصر، 

مسًن حامد عبد العزيز اجلماؿ، التعاقد عرب تقنيات اإلتصاؿ احلديثة )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،  -
 .2002، سنة 1القاىرة، مصر، ط

عاشور، العودلة التاارية و القانونية للتاارة اإللكرتونية، دار ىومو، اجلزائر، بدوف طبعة، سنة  شافع بلعيد -
2006.  
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 اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، شيماء عبد الغين، احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكرتونية، -
 .2007بدوف طبعة، سنة مصر، 
)النظاـ القانوين للحماية ادلعلوماتية(، دار اجلامعة اجلديدة، األمن ادلعلومايت  إبراىيم الدسوقي عطية،طارؽ  -

 .2009بدوف طبعة، سنة اإلسكندرية، مصر، 
عائشة بن قارة مصطفى، حاية الدليل اإللكرتوين يف رلاؿ اإلثبات اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة،  -

 .2010بدوف طبعة،سنة  ،مصراإلسكندرية،  األزاريطة، 
 )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، عبد احلليم مدحت رمضاف، احلماية اجلنائية للتاارة اإللكرتونية -

 .2001بدوف طبعة، سنة القاىرة، مصر، 
جرائم اإلعتداء على األشخاص واإلنرتنت، دار النهضة العربية، القاىرة،  -                               

 .2001مصر، بدوف طبعة، سنة 
طبعة، سنة  بدوفاإلنرتنت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، و  األحداثعبد الفتاح بيومي حاازي،  -

2004.  
 مصر،  التاارة اإللكرتونية ومحايتها القانونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، -

  .2004سنة   بدوف طبعة،
مقدمة يف حقوؽ ادللكية الفكرية ومحاية ادلستهلك يف عقود التاارة اإللكرتونية،  -

 .2002، سنة 1دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر ، ط

    يوتر ػػالتاارة اإللكرتونية يف القانوف العريب النموذجي دلكافحة جرائم الكمب -
 .2006، سنة 1طواإلنرتنت، دار الفكر اجلامعي،   اإلسكندرية، مصر، 

اجلامعي،  مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، دار الفكر -
 .2006، سنة 1اإلسكندرية، مصر، ط

الزقازيق،  اإلنرتنت، دار هبات،و  التزوير يف جرائم الكمبيوترو  الدليل اجلنائي -
 .2009بدوف طبعة، سنة مصر، 

 للطباعة هباتدار اجملـر ادلعلومايت، و  اجلرميةضلو صياغة نظرية عامة يف علم  -
 .2009، سنة 1طالنشر، نصر، مصر، و 
  التوقيع اإللكرتوين يف النظم القانونية ادلقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   -                             

 .ةمصر، بدوف طبعة، بدوف سن   



414 
 

النشر اإللكرتوين، و  الكمبيوترو  اإلنرتنت، شركة البهاء للربرلياتو  الفتاح مراد، شرح جرائم الكمبيوتر عبد -
 .سنةبدوف بدوف طبعة، اإلسكندرية، مصر، 

، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، اآليلعبد اهلل حسٌن علي زلمود، سرقة ادلعلومات ادلخزنة يف احلاس   -
 .2002، سنة 2ط
عزة محد احلاج سليماف، النظاـ القانوين للمصارؼ اإللكرتونية، منشورات احلليب احلقوقية، بًنوت، لبناف،  -
  .2005، سنة 1ط

ادلعارؼ، اإلسكندرية،  منشأة األدبية، ادلصنفاتو  حقوؽ ادلؤلفو  كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر عفيفي -
 .2000بدوف طبعة، سنة مصر، 
وفتوح الشاذيل، جرائم الكمبيوتر وحقوؽ ادلؤلف وادلصنفات الفنية، منشورات احلليب عفيفي كامل عفيفي  -

 .2007، سنة 2احلقوقية، لبناف، ط
علي عبد القادر قهوجي، احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر، ادلكتبة القانونية، القاىرة، مصر، بدوف طبعة،  -

 .1990سنة 
)دراسة مقارنة(،  التحقيق اإلبتدائي يف اجلرمية ادلعلوماتيةو  مجع األدلةو  علي عدناف الفيل، إجراءات التحري -

 .2012بدوف طبعة، سنة ادلكت  اجلامعي احلديث، القاىرة، مصر، 
عمار سامل، ادلراقبة اإللكرتونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السان، دار النهضة  -

 .سنةوف بد، 2،  طالعربية، القاىرة، مصر
دار النهضة  أبعادىا الدولية،و   اجلرائم ادلتصلة باحلاس  اآليلعمر الفاروؽ حسيين، ادلشكالت العامة يف -

 .1995، سنة 2طالعربية، القاىرة، مصر، 
اجلمعية العربية لقانوف اإلنرتنت، مصر، بدوف طبعة، الدليل الرقمي،  بكر بن يونس، عمر زلمد أبو -

 .2007سنة
دـ آسسة ؤ اإلجراءات اجلنائية عرب اإلنرتنت يف القانوف األمريكي، م -                                    

 .2008بدوف طبعة، سنة ، مصرالتوزيع، و  للنشر
 ردعها )ادلراقبة الدولية للسياسة اجلنائية(،و  التحكم يف جرائم احلاسوب -

 .2008سنة بدوف طبعة، ، ، مصرالتوزيعو  دـ للنشرآمؤسسة 
سكندرية، ادلكت  اجلامعي احلديث، اإلحايتها يف اإلثبات، و  عمرو عيسى الفقي، وسائل اإلتصاؿ احلديثة -

 .2006سنة بدوف طبعة، مصر، 
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القانوف، و  اإلنرتنت، دار الفكرو  قانوف العقوبات يف مكافحة جرائم الكمبيوترغناـ زلمد غناـ، دور  -
 .2013سنة بدوف طبعة، ادلنصورة، مصر، 

فاروؽ زلمد أمحد األباصًني، عقد اإلشرتاؾ يف قواعد ادلعلومات عرب شبكة اإلنرتنت) دراسة تطبيقية لعقود  -
 .2006التاارة اإللكرتونية الدولية(، دار اجلامعة اجلديدة، القاىرة، مصر، بدوف طبعة، سنة 

 التاارية للماتمع ادلعلومايت،و  ادلعامالت ادلدنيةو  فتحي أنور عزت، األدلة اإللكرتونية يف ادلسائل اجلنائية -
 .2012سنة ، 2طصدارات القانونية، القاىرة، مصر، ادلركز القومي لإل

 .1997سنة بدوف طبعة،  مصر، اب، نظم ادلعلومات اإلدارية، دار ادلعارؼ، القاىرة،كماؿ السيد غر  -
 .2001، سنة 1األردف، ط عماف، الثقافة،لورنس زلمد عبيدات، إثبات احملرر اإللكرتوين، دار  -
األردف، ، )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، عماف نرتنتيااء، التعاقد بالبيع بواسطة اإلزلمد إبراىيم أبو اذل -

 .2002سنة بدوف طبعة، 
)اجلرمية ادلعلوماتية(، دار الثقافة، عماف، األردف،  اإلنرتنتو  زلمد أمٌن أمحد الشوابكة، جرائم احلاسوب -

 .2004سنة بدوف طبعة، 
 ،)دراسة مقارنة(، دار الثقافة، عماف الصورة يف اإلثبات اجلنائيو  زلمد أمٌن اخلرشة، مشروعية الصوت -

 .2011سنة بدوف طبعة، األردف، 
)دراسة مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة،  مراحل التفاوض يف عقد ادلكينة ادلعلوماتية زلمد حسن قاسم، -
 .سنةبدوف مصر، بدوف طبعة، سكندرية، اإل
سنة بدوف طبعة،  ،اإلسكندرية، مصر ،زلمد حسٌن منصور، ادلسؤولية اإللكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة -

2007. 
،  هضة العربيةلتزامات الناشئة عنها، دار النإلاو  زلمد سامي عبد الصادؽ، خدمة ادلعلومات الصوتية -

 .2005سنة بدوف طبعة، القاىرة، مصر، 
 األحكاـ اإلجرائية(،و  )األحكاـ ادلوضوعيةزلمد طارؽ عبد الرؤوؼ اخلن، جرمية اإلحتياؿ عرب اإلنرتنت  -

 .2011 سنة ، 2طمنشورات احلليب احلقوقية، سوريا، 
صدارات ادلركز القومي لإل العامة، دابرتنت لضبط جرائم اإلعتداء على اآلتفتيش شبكة اإلن ،زلمد فتحي -

 .2012سنة ،1ط القانونية، القاىرة، مصر،
                           سنة ، 1ط، التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، مطابع الشرطة، القاىرة، مصر، وسىمصطفى زلمد م -

2009. 
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    لة اللواء األمنية يف ػػة مقارنة(، سلسػػرنت )دراسػػػكة اإلنتػػػرب شبػػػػػرتونية عػػػة اإللكػػػادلراقب وسى،مصطفى زلمد م -
 .مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، الكتاب اخلامس، بدوف ناشر 
البصمات و  )التوقيعات اإلثبات يف ادلعامالت اإللكرتونية يف التشريعات الدولية، مصطفى معواف -

 .2008سنة ، 1طالقاىرة، مصر،  ،اإللكرتونية(، دار الكتاب احلديث
القاىرة،  ،دار الكتاب احلديث مكافحة اجلرمية ادلعلوماتية،و  التاارة اإللكرتونية -

 .2002سنة ، 1ط مصر،

معتز سيد زلمد أمحد عفيفي، قواعد اإلختصاص القضائي بادلسؤولية اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت، دار  -
 .2013، سنة 1، اإلسكندرية، مصر، ط اجلامعة اجلديدة، األزاريطة

 ،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر ،منًن زلمد اجلنبيهي، الشركات اإللكرتونية زلمد اجلنبيهي و حشلدو  -
 .2005سنة بدوف طبعة، 

دار الفكر اجلامعي، قوانٌن اإلنرتنت، بروتوكوالت و  -
 .2002ندرية، مصر، بدوف طبعة، سنة اإلسك

 التوقيع اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، تزوير -
 .2006سنة بدوف طبعة، مصر، 

جلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ناير نبيل عمر، احلماية اجلنائية للمحل اإللكرتوين يف اجلرائم ادلعلوماتية، دار ا -
 .2002 نةبدوف طبعة، س مصر،
بدوف اإلنرتنت يف التشريع اجلزائري، دار اذلالؿ للخدمات اإلعالمية، اجلزائر، و  نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر -

 .2005سنة طبعة، 
دار الفكر  اإلستدالالت )دراسة مقارنة(، مجعنبيلة ىبة ىرواؿ، اجلوان  اإلجرائية جلرائم اإلنرتنت يف مرحلة  -

 .2007سنة ، 1طكندرية، مصر، ساجلامعي، اإل
 .2008سنة ، 1طاألردف،  عماف، مين، اجلرائم ادلعلوماتية، دار الثقافة،هنال عبد القادر ادلو  -
سنة ، 1طسيوط، مصر، أالت احلديثة، تية، مكتبة اآلاجلوان  اإلجرائية للارائم ادلعلوما ،ىشاـ فريد رستم -

1994. 
بة، دار النهضة وسالفنية لقواعد ادلعلومات احملو  ىالؿ بن زلمد بن حارب البوسعيدي، احلماية القانونية -

 .2009سنة بدوف طبعة، العربية، القاىرة، مصر، 



417 
 

ىاليل عبد الاله أمحد، إلتزاـ الشاىد باإلعالـ يف اجلرائم ادلعلوماتية، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر،  -
 .1997سنة ، 1ط
القاىرة، اجلوان  ادلوضوعية و اإلجرائية جلرائم ادلعلوماتية، دار النهضة العربية،  - 

 .2002مصر، بدوف طبعة، سنة 
 دار النهضة العربية، ضمانات ادلتهم ادلعلومايت،و  يلتفتيش نظم احلاس  اآل -

 .2008سنة ، 2طالقاىرة، مصر، 
العربية،  دار النهضة حاية ادلخرجات الكمبيوترية يف ادلواد اجلنائية )دراسة مقارنة(، -

 .2008سنة ، 2طالقاىرة، مصر، 
، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية األمًن فاروؽ، مراقبة األحاديث اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية،ياسر  -

 .2009سنة ، 1ط ،مصر
حرمة احلياة اخلاصة، يف تشريعات التنصت و  يوسف الشيخ يوسف، محاية احلق يف حرمة األحاديث اخلاصة -

 .1997، سنة 1دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ط
، 1ط مصر، اإلنرتنت، دار العدالة، القاىرة،و  الرقمية للحاسوبو  يوسف حسن ادلصري، اجلرائم ادلعلوماتية -

 .2011سنة 
 
 المذكرات.و  الرسائل. 3
أمحد حساـ طو متاـ، اجلرائم الناشئة عن استخداـ احلاس  اآليل )احلماية اجلنائية للحاس  اآليل( دراسة  -

 .  2000مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، مصر، كلية احلقوؽ، سنة 
دراسات كلية ال أمحد شحاتة بيومي، اجلرائم ادلاسة باحلياء عرب وسائل اإلتصاؿ ادلستحدثة، رسالة دكتوراه، -

 .2009سنة العليا بأكادميية الشرطة، مصر، 
أسامة فرج اهلل زلمود الصباغ، احلماية اجلنائية للمصنفات اإللكرتونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة  -

 .2011عٌن مشس، مصر، سنة 
موسى، اجلوان  اإلجرائية للحماية اجلنائية لشبكة اإلنرتنت، رسالة دكتوراه، كلية  سامح أمحد بلتاجي -

 .2008سنة مصر، سكندرية، جامعة اإل،  احلقوؽ
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)دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ،  ية يف اجلرائم ادلعلوماتيةطارؽ فوزي الفقي، اجلوان  اإلجرائ -
 .2011سنة جامعة ادلنوفية، مصر، 

سنة أثره يف اإلثبات اجلنائي، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، مصر، و  طو أمحد طو متويل، الدليل العلمي -
2007. 

عاقلي فضيلة، احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ،  -
 .2012جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، سنة 

رسالة  عبد البديع آدـ حسٌن، احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدى احلماية اليت يكفلها لو القانوف اجلنائي، -
 .2000دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، سنة 

عبد احلفيظ نقادي، أحكاـ اإلذف بالتفتيش يف القانوف اجلنائي اجلزائري، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ،  -
 .2006 سنة اجلزائر،  اجلياليل ليابس، سيدي بلعباس،جامعة 
اإللكرتونية، رسالة و  تزوير احملررات التقليديةو  لناصر زلمد زلمود فرغلي، اإلثبات العلمي جلرائم تزييفاعبد  -

 .2010سنة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 
، احلماية اجلنائية للمعلومات ادلسالة إلكرتونيا، رسالة دكتوراه، كلية عمر أبو الفتوح عبد العظيم احلمامي -

 .2011 سنة احلقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 
جامعة  كلية احلقوؽ،ي، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة، رسالة دكتوراه،و زلمد زلمد الدسوقي الشها -

  .2002سنة  مصر، القاىرة،
مشاكل إثباهتا(، رسالة دكتوراه،  و  )صورىا اجلرمية عرب الشبكة الدولية للمعلومات ،مىن فتحي عبد الكرمي -

 .2009سنة كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، مصر، 
حايتها يف اإلثبات اجلزائي، مذكرة ماجستًن،  و  التحري اخلاصةو  أمٌن ودرار، مدى شرعية أسالي  البحث -

 .2009اجلزائر، سنة  ،ليابس، سيدي بلعباس كلية احلقوؽ، جامعة اجلياليل
ماجستًن، معهد احلقوؽ، ادلركز اجلامعي مصطفى ًن برداؿ، جرائم نظاـ احلاس  اآليل، مذكرة مس -

 .2008سنة اجلزائر،  اسطمبويل، معسكر،
اإلدارية، و  ماجستًن، كلية العلـو القانونيةادلعلوماتية، مذكرة  عبد القادر درقاوي، جرمية السرقة يف عصر -

 .2005اجلزائر، سنة تلمساف،  ،جامعة أيب بكر بلقايد
يل، مذكرة ماجستًن، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، عبًن فؤاد عبد العزيز، احلماية اجلنائية لربامج احلاس  اآل -

 .2007سنة مصر، 
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حسٌن علي زلمود، التزوير باستخداـ الوسائل اإللكرتونية، مذكرة ماجستًن، كلية احلقوؽ، جامعة  زلمد -
 .2011سنة القاىرة، مصر، 

ئم ادلعلومات، مذكرة زلمد علي زلمد عبيد احملواث احلمودي، دور مأمور الضبط القضائي يف مواجهة جرا -
 .2009سنة مصر،  ماجستًن، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة،

 
 النصوص التشريعية. اإلتفاقيات و الدساتير و .4
 باللغة العربية:  -
 اإلتفاقيات: -أ
 .2000-11-15إتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرمية ادلنظمة عرب الوطنية بتاريخ  -
 ببودابست و ادلتعلقة باجلرائم اإللكرتونية. 2001-11-23إتفاقية بودابست ادلوقعة يف  -

مبدينة القاىرة يف مجهورية مصر  2010-12-21 بتاريخ اإلتفاقية العربية دلكافحة جرائم تقنية ادلعلومات -
 العربية.

 النصوص التشريعية الوطنية. -ب

ادلؤرخ  19-08ادلعدؿ بالقانوف رقم  1996نوفمرب 08در بتاريخ الصا1996سنة الدستور اجلزائري ل -
 .63اجلريدة الرمسية رقم  ،2008نوفمرب  15يف 
 مم.تادلو  ؿدادلتضمن قانوف اجلمارؾ ادلع 1979يوليو 21ادلؤرخ يف  79/07قانوف رقم  -
 ادلتضمن قانوف األرشيف اجلزائري. 1988جانفي  26ادلؤرخ يف  88قانوف رقم  -
 .55اجلريدة الرمسية رقم  ينظم مهنة احملاماة، 2013أكتوبر  29ادلؤرخ يف  07 -13قم قانوف ر  -
ادلواصالت و  حيدد القواعد العامة ادلتعلقة بالربيد 2000غشت  05 ادلؤرخ يف 2000/03 قانوف رقم -

 .48رقم الالسلكية، اجلريدة الرمسية و  السلكية
 ادة اإلدماج اإلجتماعيإعو  ادلتضمن قانوف تنظيم الساوف 2005فرباير 06ادلؤرخ يف 05/04قانوف رقم  -

 .12اجلريدة الرمسية رقم  للمحبوسٌن،
ادلتضمن قانوف تنظيم مهنة  2006فربايرػ 20ادلوافق لػىػ  1427زلـر  21ادلؤرخ يف  06/02 قانوف رقم -

 .14اجلريدة الرمسية رقم  ادلوثق،
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قانوف تنظيم مهنة ادلتضمن  2006فرباير 20ادلوافق لػ ىػ 1427زلـر  21ادلؤرخ يف 06/03 قانوف رقم -
 .14اجلريدة الرمسية رقم  احملضر القضائي،

، يتضمن القواعد اخلاصة 2009غشت5ادلوافق لػىػ  1430شعباف 14ادلؤرخ يف  04-09 قانوف رقم -
  .06اجلريدة الرمسية رقم  مكافحتها،و  اإلتصاؿو  بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالـ

فرباير  23ادلؤرخ يف  02-11ادلتمم باألمر رقم  1966يونيو 08ادلؤرخ يف 66/156 األمر رقم -
 .12، اجلريدة الرمسية رقم ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائية   2011

 04ادلؤرخ يف  01-14ادلعدؿ و ادلتمم بالقانوف رقم  1966يونيو 08ادلؤرخ يف 66/156 األمر رقم -
 .07، اجلريدة الرمسية رقم ادلتضمن  قانوف العقوبات  2014 فيفري
 05ادلؤرخ يف  04-73ادلعدؿ و ادلتمم باألمر رقم  1971سنة بريل أ 22ػيف ادلؤرخ  71/28 األمر رقم -

 .05، اجلريدة الرمسية رقم ادلتضمن قانوف القضاء العسكري  1973يناير 
 20ادلؤرخ يف  10-05ادلعدؿ و ادلتمم بالقانوف رقم  1975سبتمرب  26 ادلؤرخ يف 75/58 األمر رقم -

 .44، اجلريدة الرمسية رقم ادلتضمن القانوف ادلدين 2005يونيو 
كيفيات إقامة و  ضمن شروط، ادلت1998سنة غشت  25ادلؤرخ يف 257-98 ادلرسـو التنفيذي رقم -

 .63 رقم، اجلريدة الرمسية استغالذلاو  خدمات اإلنرتنت
تضمن حتديد اإلجراء ادلطبق على ادلزايدة ادل 2001مايو  09 يف  ادلؤرخ 124-01 التنفيذي رقمادلرسـو  -

 .27رقم اجلريدة الرمسية ، الالسلكيةو  بإعالف ادلنافسة من أجل منح رخص يف رلاؿ ادلواصالت السلكية
حيدد القواعد اليت يطبقها متعاملو  2002سنة أبريل  16 ادلؤرخ يف 02/141 ادلرسـو التنفيذي رقم -

، الالسلكية من أجل حتديد تعريفة اخلدمات ادلقدمة للامهورو  الشبكات العمومية للمواصالت السلكية
 .28ية رقم اجلريدة الرمس

 01/123يتمم ادلرسـو التنفيذي رقمو  ، يعدؿ2007مايو 30ادلؤرخ يف 07/162رقمادلرسـو التنفيذي  -
ادلتعلق بنظاـ اإلستغالؿ ادلطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها و  2001مايو  09ادلؤرخ يف
 .37رقممسية اجلريدة الر الالسلكية، و  على سلتلف خدمات ادلواصالت السلكيةو  الكهربائيةالالسلكية 
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 النصوص التشريعية العربية. -ج
 ادلؤرخ يف 95/96 ادلتمم بالقانوف رقمو  ادلعدؿ 1982سبتمرب  28ادلؤرخ يف  37/1982القانوف رقم  -

 ادلتضمن قانوف العقوبات ادلصري.و  1996جواف  30

 بشأف ادلعامالت اإللكرتونية األردنية. 2001ديسمرب 31ادلؤرخ يف 8/2001 القانوف رقم -

 تكنولوجياإنشاء ىيئة تنمية صناعة بو  ادلتعلق بتنظيم التوقيع اإللكرتوين 2004سنة ل 15 القانوف رقم -
 ادلعلومات يف مجهورية مصر العربية.

ىاري ادلتضمن نظاـ مكافحة اجلرائم ادلعلوماتية  07/03/1428ادلؤرخ يف  17ادلرسـو ادللكي رقم  -
 السعودي.

 باللغة األجنبية: -

-Code pénal français (Dernière modification le 06.08.2014). 

-Code de procédure pénale français (Dernière modification le 06.08.2014). 

-Code des postes et des communications électroniques français (Dernière 

modification le 04.08.2014). 

-Code de la sécurité intérieure français (Dernière modification le 21.08.2014). 

-Code civil français (Dernière modification le 06.08.2014). 

- Disponible à l’adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr     

 
 :المقاالت .5
اإلثبات، اجمللة اجلنائية القومية، و  أمحد وىداف، ادلؤمتر العادلي األوؿ يف اإلجتاىات احلديثة يف التحقيق اجلنائي -

 .1996سنة يوليو  ،القاىرة، مصر، العدد الثايناجلنائية، و  ادلركز القومي للبحوث اإلجتماعية

تقييم فعاليات ادلواجهة التشريعية جلرائم اإلنرتنت، رللة الفكر الشرطي، مركز حبوث الشرطة،  -               
 .2004، أبريل 1الشارقة، اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد 

، جرمية الدخوؿ غًن ادلشروع إىل النظاـ ادلعلومايت )دراسة قانونية يف ضوء القوانٌن أسامة بن غاًل العبيدي -
 .2012ادلقارنة(، رللة دراسات ادلعلومات، الرياض، السعودية، العدد الرابع عشر، ماي 

لواردة بشار طالؿ ادلومين وعالء الدين عبد اهلل اخلصاونة، النظاـ القانوين للصورة الفوتوغرافية )احلقوؽ ا -
عليها ووسائل احلماية القانونية(، رللة الشريعة والقانوف، كلية احلقوؽ، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد 

 .2013، يناير 03



422 
 

اإلقتصادية،   احلديثة، رللة العلـو القانونية و لوجياو مجيل عبد الباقي الصغًن، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكن -
 .2007سنة  عٌن مشس، مصر، العدد األوؿ، ينايركلية احلقوؽ،  جامعة 

القانوف، أكادميية شرطة ديب، و  ، رللة األمن()معاجلة قانونية أولية األمن ادلعلومايت ،حسن مظفر الرزو -
 .1996سنة اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد األوؿ، 

رشيدة بوكر، الدليل اإللكرتوين ومدى حايتو يف اإلثبات اجلزائي يف القانوف اجلزائري، رللة جامعة دمشق  -
 .2011، سنة 02، العدد 27القانونية، سوريا، اجمللد  للعلـو اإلقتصادية و

 سوزاف عدناف وصفاء أوتاين، إنتهاؾ حرمة احلياة اخلاصة عرب اإلنرتنت، رللة جامعة دمشق للعلـو -
 .2013، سنة 03، العدد 29القانونية، سوريا، اجمللد  اإلقتصادية و

احلياة، أكادميية نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، و  اإلنرتنت، رللة األمن عادؿ عبد اجلواد زلمد، إجراـ -
 .2000سنة ، ديسمرب 221السعودية، العدد

صية يف أجهزة الكمبيوتر، رللة لألفراد عند جتميع بياناهتم الشخاجلنائية و  غناـ زلمد غناـ، احلماية اإلدارية -
 .2011 سنةالقانوف، أكادميية شرطة ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد الثاين، و  ناألم

غنية باطلي، الكتابة اإللكرتونية كدليل إثبات، رللة التواصل يف العلـو اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة باجي  -
 .2012، جواف 30عنابة، اجلزائر، العدد سلتار، 

فوزي عمارة، إعرتاض ادلراسالت وتسايل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات حتقيق قضائية،  -
 .2010، جواف 33رللة العلـو اإلنسانية، كلية احلقوؽ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، العدد 

حلرمة احلياة اخلاصة يف مواجهة سلاطر بنوؾ ادلعلومات، رللة كلية الدراسات كاظم عطية، احلماية اجلنائية  -
 .2008، يوليو19العليا، القاىرة، مصر، العدد

، غياب القوانٌن اليت تعاق  إساءة استخداـ الكمبيوتر، رللة ادلوثق،اجلزائر، العدد، - من  1مصطفى لعرـو
 .2001ماي، جواف  26

أمهية األدلة الرقمية يف اإلثبات اجلنائي، رللة الفكر الشرطي، اإلمارات العربية ناصر بن زلمد البقمي،  -
 .2012ادلتحدة، العدد األوؿ، يناير
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 الندوات:و  األبحاث .6
للعلـو األمنية، الرياض،  جرائم نظم ادلعلومات، حبث مقدـ ألكادميية نايف العربية ،حسٌن طاىر داوود -

 .2000سنة السعودية، 

 )كيفية إثباهتا طرؽ مواجهتها، حبث مقدـ دلؤمتر اجلرائم ادلستحدثةو  رامي متويل القاضي، اجلرائم ادلعلوماتية -
 .2010 سنة اجلنائية، مصر، و  مواجهتها(، ادلركز القومي للبحوث اإلجتماعيةو 

ستخداـ الشباب لإلنرتنت، حبث مقدـ جلامعة نايف العربية ثار األمنية العلي بن عبد اهلل العسًني، اآل -
 .2004سنة السعودية،  ،للعلـو األمنية، الرياض

علي زلمود علي محودة، األدلة ادلتحصلة من الوسائل اإللكرتونية يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي، حبث  -
اإلمارات العربية ، ، ديبيات اإللكرتونيةاألمنية للعملو  مقدـ للمؤمتر العلمي األوؿ حوؿ اجلوان  القانونية

 .2003سنة ادلتحدة، 

سنة  ،حبث مقدـ إىل اجلمعية العربية لقانوف اإلنرتنت، مصر بن زلمد بن يونس، الدليل الرقمي، عمر -
2007. 

األوؿ مجع األدلة يف رلاؿ اجلرائم اإللكرتونية، حبث مقدـ للمؤمتر العلمي و  زلمد أبو العال عقيدة، التحقيق -
، ديب، اإلمارات العربية 28/04/2003-26 مناألمنية للعمليات اإللكرتونية، و  ةحوؿ اجلوان  القانوني

  ادلتحدة.

ايف العربية للعلـو األمنية، ، التحقيق يف اجلرائم ادلستحدثة، حبث مقدـ جلامعة نىزلمد األمٌن البشر  -
 .2004سنة اض، السعودية، الري

موسى مسعود، اإلشكاليات اإلجرائية اليت تثًنىا اجلرمية ادلعلوماتية عرب الوطنية، حبث مقدـ إىل ادلؤمتر  -
 ، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس.2001/ 21/10-22ادلغاريب األوؿ حوؿ ادلعلوماتية و القانوف من 

 

 :المجالت القضائية .7
 .1994سنة اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاين،  -

سنة اإلجتهاد القضائي للغرفة اجلنائية باحملكمة العليا، عدد خاص صادر عن قسم الوثائق باحملكمة العليا  -
2003. 
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 المواقع اإللكترونية: .8
 ، على ادلوقع:90/90/0922الرضاء سب  إلباحة جرائم اإلعتداء على حرمة احلياة اخلاصة، بتاريخ:  -

www.startimes.com 

  www.aljareh.com :على ادلوقع ،يل، بدوف تاريخي زلمد العطياف، جرائم احلاس  اآلترك -

 www.permalink.com جرائم اإلعتداء على حرمة احلياة اخلاصة، على ادلوقع: -

 جنحة اإلعتداء على حرمة احلياة اخلاصة، على ادلوقع: -

 www.aladalacenter.com 

 ، على ادلوقع:20/22/0922حرمة احلياة اخلاصة، بتاريخ :-

www.anhri.net 

اإلنرتنت(، و  اإلستخدامات السلبية للتقنية )جرائم الكمبيوترو  اجلرمية ادلعاصرة ،سعود وصل اهلل سعد الثبييت -
 www.aljareh.com :بدوف تاريخ، على ادلوقع

  :على ادلوقع ،بدوف تاريخ، طرؽ مكافحتهاو  عبد الرمحن بن عبد اهلل السند، وسائل اإلرىاب اإللكرتوين -
www.alminbar.alislam.com 

، 2013مارس  1عبد العاؿ الديريب، احلماية اجلنائية من اإلتالؼ ادلعلومايت يف القانوف الفرنسي احلديث،  -
 http://accronline.com :على ادلوقع

 :على ادلوقع، زلمد أبو بكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخداـ اإلنرتنت، بدوف تاريخ عمر -
www.aljazeera.talk.net  

زلمد أبو العال عقيدة، التحقيق و مجع األدلة يف رلاؿ اجلرائم اإللكرتونية، بدوف تاريخ، على  -
  www.flaw.netادلوقع:

 :على ادلوقعيف اجملتمع السعودي، بدوف تاريخ، زلمد عبد اهلل ادلنشاوي، جرائم اإلنرتنت  -
www.minchaoui.com 

 :على ادلوقع ،قانوين، بدوف تاريخو  جرائم اإلنرتنت من منظور شرعيزلمد عبد اهلل ادلنشاوي،  -
www.minchaoui.com 

 زلمود صاحل العاديل، الفراغ التشريعي يف رلاؿ مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، بدوف تاريخ، على ادلوقع: -
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