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 لخص امل
 

واستخدمت  هدفت الدراسة إىل التعرف على إجراءات تفٌتش وضبط الدٌلل ًف اجلرائم املعلوماتٌة،
إذن  الدراسة ًف جواز صدور  نتائج  التأٌصًل والتحٌلًل، ومتثلت  املنهج  ش مقتصً را  التفتٌ   الدراسة 

تفتٌ  اعلى  فإذا كان حلاش  املساكن  سوب،  أحد  متواجد ًف  اأخلٌر  تٌعنهذا  تفٌتش    ، ٌ توافر شروط 
الشخص خارج مسكنه أو   املساكن (صدور إذن قضاًئ مسبب)، أما إذا كان الكمٌبوتر ًف ٌحازة

تفٌتش  شروط  توافر  كًف  فإنه ٌ اخلارج،  ًف  ٌسارته  ًف  النتا   كان  أوضحت  ئج  األشخاص، كما 
الواضح فً  الكثٌراإجلرائٌ   ٌرعات التش  القصور  زال  فما  محاٌت   ة،  ًف  قف  الشخٌصة منها ٌ للحرٌات    ه 

النصوص التقٌلٌدة الًت تنص فقط على محاٌة هذه    وحرمة احلٌاة اخلاصة من الوسائل اإللكرتونٌة عند
التقٌلٌدة، االتصال  وسائل  من  التقلٌ   احلرٌات  ابإجلراءات  االكتفاء  عدم  الدلٌل  وكذلك  جلمع  ٌدة 

ال  للكرتونً اا بل  تصاحبهابد  ،  الطبٌ   وأن  مع  تتفق  حٌدثة  للدلٌ إجراءات  والتقٌنة  العلٌمة  ل  عة 
الٌباانت املعلوماتٌة، اأملر بتقٌدم اٌبانت معلوماتٌة خاصة ابملشرتك،    االلكرتوًن كالتحفظ املعجل على

ل عن اعرتاض ًً ل  وجوب تعدٌ   وٌصات الدراسة فشملت االتصاالت االلكرتونٌة، أما ابلنسبة لت  فًض
ا    تاخلاصة من الرقابة عٌلها بوسائل االتصاال   اإجلرائٌة الًت نصت على محاٌة حرمة احلٌاة   النصوص

محاٌة  وذلك  النصوص،  هذه  ًف  عٌلها  املنصوص  والضوابط  وفقً   للٌقود  إال  والًلسلٌكة    السلٌكة 
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اخلرباء    ٌرب ااهلتمام بتدستجدة، وكذلك وجوب  أللسرار اخلاصة أللفراد من الوسائل اإللكرتونٌة امل
اجلر  مع  التعامل  على  والقضاة  والعلٌمة واحملقٌقن  الفٌنة  الطٌبعة  ذات  اإللكرتونٌة  اجملتمع   ائم  لصاحل    ا 

حتٌققً  اجلرائم  هذه  عن  اللثام  وإماطة  احلٌققة  إىل  الوصول  مكن  حٌبث ٌ ولصاحل    املعقدة،  وأفراده، 
 2أ الربيء.دان إال املًسء ٌوبر املتهٌمن أنفسهم لًك ال ٌ 

 
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the procedures of inspection and control of evidence in 

information crimes, it also used the fundamentalist and analytical approach, the 

results of the study are represented in the permissibility of issuing a search 

permission only to computer search, If the computer is located in one house, then 

the conditions for the housing inspection must be met (issuance of a reasoned 

judicial permission), but if the computer is in the possession of a person outside his 

home or is in his car outside, it is sufficient to meet the conditions for searching 

persons, the results also shown the apparent lack of procedural legislation, as many 

of them still stand in the way of protecting personal freedoms and the inviolability 

of private life from electronic means at traditional texts that only provide for the 

protection of these freedoms from traditional means of communication, As well as 

not being satisfied with the traditional procedures for collecting electronic evidence,  

Rather, it must be accompanied by modern procedures consistent with the scientific  

and technical nature of the electronic evidence, Such as the immediate reservation 

of information data, ordering the provision of subscriber-specific information data, 

as well as intercepting electronic communications. As for the recommendations of 

the study, they included the necessity to amend the procedural texts that stipulated 

the protection of the inviolability of private life from being monitored by means of 

wire and wireless communication except in accordance with the restrictions and 

controls stipulated in these texts, in order to protect the private secrets of individuals 

from the emerging electronic means, this is in addition to the necessity of paying 

attention to training of experts, investigators and judges in dealing with information 

crimes that have a complex technical and scientific nature, as the truth can be 

accessed and these crimes revealed for the benefit of the community and its 

members, and for the benefit of the accused themselves so that the abuser can be 

convicted and the innocent acquitted.3 

 
  :مقدمة 

أ  هلما  الفائتة كان  القرون  ًخلل  بثورٌتن  البشرٌة  التارٌخمرت  ر  ًٌ تٌغ ًف  األثر  مها   بلغ  احلٌاة  وطٌبعة 
ٌعش ًف ثناٌا ثورة اثلثة وًه ثورة تكنولوٌجا املعلومات،   أال  الثورٌتن الزراٌعة والصناٌعة، أما الٌوم فالعامل ٌ

هذه   تعتمد  املعلومات ٌحث  على  أساًس  بشكل  التنٌمة   الثورة  ركائز  أحد  أضحت  الًت  واملعرفة 
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وما  الصٌحح،  القرار  اختاذ  وسرعة  اإلنتاج  نتاج   وزٌادة  هو  معلوماًت  انفجار  من  الٌوم  حدث  ًٌ
وتكنولوٌجا االتصاالت  تكنولوٌجا  بٌن  اآل املزاوجة  اأملر  احلاسب  علم  ًل،  نشأة  ًف  تسبب  الذي 

تكون  وهو مصطلح Telematique حٌدث هو علم  ن مقطٌعن؛ أوهلما خاص بكلمة  م  مركب ٌ
قصد  Information واثٌٌنما كلمة املعلوماتٌة،Communication Tele اتصال عن بعد  ً ٌو

طفرة أصبحت  ابأحلرى اختفاء املسافات، وٌحال هذه ال بذلك علم اتصال املعلوماتٌة عن بعد أو
احٌتاجات املستٌفٌدن ورغباهتم    ة علومات عاجزة عن تلبٌ م امل وتنظٌ  ًف مجعالطرق التقٌلٌدة املستخدمة  
بكفاءة،   املعلومات  من  من  التمكن  مت  حىت ٌ متطورة  علٌمة  تقٌنة  استخدام  الضروري  من  وأصبح 

  مواجهة الٌفض الغٌزر
 . املتدفق من املعلومات والتعامل معه ( 1(

  مت من ًخلل استخدام  ٌ انون أن اجلٌرمة املعلوماتٌة ًه سلوك إجرامً هاء القٌورى فق
عرفوٌنا أبٌنا ًه مٌجع األنشطة اإجلراٌمة التً هجأ   زة احلاسب اآلًل أو ًف حٌمطها، كما ٌ

مت من ًخلها استكمال العمل اإجلرامً (ٌ 2(  كون ٌفها نظام احلاسب اآلًل مبثابة أداة ٌ
. 

الًت من شأٌنالوماتٌة من عدد من اوتتكون اجلٌرمة املع  قا أبجهزة   أن تؤثر فً   لعناصر املتداخلة 
ًً  اسب اآللً احل مت ارتكاهبا وترتبط بشكل وٌث  طٌبعة األفعال اإجلراٌمة الًت ٌ

 واملعلوماتٌة ( 3(
. 

تقٌنة  جرائم  أو  واإلنرتنت،  اآلًل  احلاسب  جرائم  أو  اإللكرتونٌة،  اجلٌرمة  أو  و   تعد  املعلومات، 
أصحاب  كما ٌ  جرائم  امسوٌنا  ظاهرة  مبثابة  الٌبضاء  العهداٌٌلقات  حٌدثة  تدق  ىلإ جراٌمة  ما   حد 

الًت تنتج عنها، نظً را   انقوس اخلطر لًك تلفت أنظار اجملتمعات احلالٌة إىل كم اخلسائر واملخاطر
(اٌبانت ًف صورة  تكون  الًت  املعطٌات  على  االعتداء  تستهدف  بكافة  ألنها  وبرامج    ومعلومات 

أ أٌنا  ٌحث  التً أنواعها).  املعلومات  تقٌنة  جرائم  خٌفة،  حد  تنشأ  اجلٌرمة  مٌ أ )1  وسف،  فرج ٌ ر 
مكتبة  اإللكرتونٌة واملعلوماتٌة واجلهود الدولٌة واحملٌلة ملكافحة جرائم الكمٌبوتر واالنرتنت، االسكندرٌة،  

االلكرتوًن، املنصورة، مكتبة  خالد ممدوح ابراٌهم، إبرام العقد  ) )3.2،ص    2011الوفاء القانونٌة،  
 .43- 42،ص ص  2005، مشالً 
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  53رون، اجمللة العربٌة للدراسات ااملٌنة، اكاٌدٌمة اٌنف، الرٌاض، العدد  طالب وآخ  حسن مبارك  ) )
الكثٌر ًٌ 4.  12-11،ص ص    2011، لٌدهم  الذكاء  من  درجة كرٌبة  على  جمرمون  من    رتكبها 

قومون ا النمط  ل احلقوق ًف صورة معلومات، وٌكون اعتداء هذا إىل نٌ بتوٌجهه أدوات املعرفة التقٌنة ٌ
اجلرائ ٌلمن  ًً شاًم نظم  م  عرب  املنقولة  املعلومات  وكذلك  الكمٌبوتر  أجهزة  على  املخزنة  لٌباانت 

 وشبكات املعلومات 
هذ موضوع  ًه  واملعلومات  الٌباانت  هذه  االنرتنت،  تستهدفهوأبرزها  ما  جبانب  هذا  اجلٌرمة،   ه 

ه اجلنااعتداءات  الكمٌبوتر، ؤالء  جرائم  مدى خطورة  وضح  وهذا ٌ تت  ة،  ألنها  ابحلٌاةنظً را   علق 
ابلتقٌنة  الثقة  فقدان  بث  على  تعمل  الوطٌنة، كما  والٌسادة  القوًم  اأملن  وهتدد  أللفراد    اخلاصة 

لطٌبعة  ا و أن إدراك ماٌهة جرائم الكمٌبوتر واإلنرتنت،    املعلوماتٌة، كما أٌنا هتدد اإلبداع البشري، ٌحث 
اخلسائر الًت تنجم   اطرها وحجمها وخصائصها وخماملوضوٌعة لتلك اجلرائم، والتطرق إىل موضوع

مت التعامل حظى أبمهٌة استثنائٌة حىت ٌ   عنها ومسات مرتكٌبها ودوافعهم، ٌ
 تصاٌدة واأملٌنة وااجلتماٌعة والثقافٌة بًسلم مع هذه الظاهرة، وكذلك حصر خماطرها االق( 1(

. 
  نتمٌبوتر واالنرت تتضح أمهٌة البعد اإجلراًم اخلاص جبرائم الك ون ذلكوًف غض

توجب سد الفجوة التشٌرٌعة ووضع  مشل العٌدد من التحٌدات واملشًكلت، لذلك فإنه ٌ   والذي ٌ
 ءم أًٌ ضا مع حٌجة وقانونٌة عدة قواعد قانونٌة خاصة تتناسب مع هذا النمط من اجلرائم، وتًتل

  لذيًئ والقانون ا لت الًت تتعلق اباخلتصاص القضار واالنرتنت، واملشكً أدلة جرائم الكمٌبوت 
لئمة لتحٌدات العصر االلكرتوًن احلالً (ٌ 2(

ً
 جب تطٌبقه ملواكبة التشٌرعات املختلفة امل

 . 
 توقف عند مضمون الدٌلل،  وال بد من اإلشارة هنا إىل أن أتثٌر التطور التكنولوًج ال ٌ 

متد إىل اإجلراء نتج عنها احلصوإمنا ٌ   ال هذه اإجلراءاتول على هذا الدٌلل، لذا فإن ات الًت ٌ
 .بد أن تكون هلا طٌبعة مشروعة حىت حتافظ على مشروٌعة األدلة النامجة منها

مت تناول إجراءات تفٌتش وضبط الدٌلل االلكرتوًن ًف هذه   وًف هذا الصدد سوف ٌ
اإللكرتونٌة ) .الدراسة اجلٌرمة  وسف،  فرج ٌ واحمل  أٌمر  الدولٌة  واجلهود  جر واملعلوماتٌة  ملكافحة  ائم  ٌلة 

 واالنرتنت، مرجع سابق،    الكمٌبوتر
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جعفر حسن جاسم الطاًئ، جرائم تكنولوٌجا املعلومات رٌؤة جٌددة للجٌرمة احلٌدثة،   ) ). 5ص  
 162.5،ص  2007عمان، دار البداٌة، 

الًت ٌ :الدراسة مشكلة    -أًوال اخلاصة  الطٌبعة  إىل  واملابلنظر  اإللكرتوًن  الدٌلل  هبا  ًف  متٌز  تبعة 
الدٌلل ًف  بض إجراءات املعلو ط  معقدة  اجلرائم  من خطوات  عٌله  احلصول  صاحب  قد ٌ وما  ماتٌة، 

ثٌر العٌدد من املشًكلت خاصة ٌفماأثناء   عمٌلة التفٌتش، فإن قبوله ًف اإلثبات كدٌلل جناًئ قد ٌ
تعلق ابجلرائم املعلوماتٌة، وال شك أن مستو    ك دع هذه األدلة هو الرسائل االلكرتونٌة، ولذلًٌ

مكن ر احلٌققة ا  لعب ٌفهاالتً  ًٌ ًٌ جب أن تعرب عنها، ومن هنا تظهر إشكالٌة الدراسة فً وتٌغ   لًت ٌ
 التساؤل الرٌئًس التاًل: ما إجراءات تفٌتش وضبط الدٌلل ًف اجلرائم املعلوماتٌة؟ 

 :أمهٌة الدراسة -اثانٌ 
  بط أكثرللكرتونٌة وما استتبعه من ر اد على نظم املعلومات اانظً را للتوسع ىف االعتم

  املعلوماتٌة ىف العامل بشبكات اتصاالت متنوعة (تٌلفونٌة، السلٌكة، ضوئٌة) مما أدى اكز املر 
  ا، مما أدى إىلإىل سهولة االتصال ابحلاسبات املركزٌة وإمكانٌة الًتلعب ًف نظم معلوماهت

  الدٌلل فً وجود إجراءات تفٌتش وضبط ة بشكل كرٌب، وذلك استوجب  انتشار اجلرائم املعلوماتٌ 
  .ائم املعلوماتٌة خاصة بعد التطور الكرٌب ًف نظم املعلوماتر اجل

متثًلن    ولًك نتحدث بشكل أدق عن أمهٌة هذه الدراسة سنقوم بتقٌسم ااهلٌمة إىل قسٌمن ٌ
 .النظرٌة، واأهلٌمة التطبٌ ٌقة ىف اأهلٌمة 

 :ةظرٌة للدراس اأهلٌمة الن -
 ن والدارٌسن من الناٌحة العلٌمة فً جٌددة للباحثٌ مكن أن تضع هذه الدراسة معلومات . ًٌ 1

 .جمال تفٌتش وضبط الدٌلل اإللكرتونً 
  مكن االستفادة من هذه الدراسة عن طٌرق فتح جمال للباحٌثن ىف دراسة إجراءات. ًٌ 2

 وضبط الدٌلل اجلناًئ ًف اجلرائم املعلوماتٌة تفٌتش 
  : اأهلٌمة التطبٌ ٌقة للدراسة  -
  ٌشر إىل فشل اجلهات وث حول اجلرائم االقتصاٌدة تلدراسات والبح إن الكثٌر من ا. 1

جعل التعرف    املختصة ىف التعامل مع هذه اجلرائم االقتصاٌدة ابلشكل الكاًف، فذلك ٌ
  كتشافعلى التجارب واخلربات املٌدانٌة والعمٌلة ىف جمال اجلرائم االقتصاٌدة وا 

ا عدها بقصد تطبٌ ما هلا وما عٌلها، والتعرف على ضوابطها وقوا ًٌ ا، وٌمداًن ًٌ  قها فعًل
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 6كان ذلك ممكً على أرض الواقع كلما  .ان
 .التعرف على أمهٌة إجراءات ضبط الدٌلل ًف اجلرائم املعلوماتٌة. 2
  وعلٌمةتتطلع الباحثة إىل أن تكون هذه الدراسة مساعدة ىف حتٌقق أهداف تطبٌ ٌقة . 3

عمل ىف مكافحة اجلر   ة للحد منها ىف دولة ائم االقتصادٌ على أرض الواقع لكل من ٌ
  .اإملارات العربٌة املتحدة 

 ا
 ً :أهداف الدراسة -اثلث  

  التعرف على ٌكٌفة تفٌتش وضبط الدٌلل االلكرتوًن وإجراءات استًخلصه والتعامل . 1
  .معه

 .رتونٌة حتٌدد أمهٌة التفٌتش ًف األدلة االلك. 2
  .إللكرتونٌة ط ًف األدلة االتعرف على ٌكٌفة الٌقام ابلتفٌتش والضب. 3

 :تساؤالت الدراسة  -رابًعا
مكن اتباعها ًف تفٌتش وضبط الدٌلل االلكرتوًن وإجراءات استًخلصه ما ال. 1   طرق الًت ٌ

  والتعامل معه؟
 ما أمهٌة التفٌتش ًف األدلة االلكرتونٌة؟ . 2
  والضبط ًف األدلة اإللكرتونٌة؟ ٌقام ابلتفٌتش ما ًه ٌكٌفة ال . 3
 
 :ج املتبعنهامل 

تناسب مع تسلسل  ا ًف الدراسة ٌ ًٌ ل منطًق ًً  الفكرة حرً صا ًً
تبع سبٌ   حرصت الباحثة أن ٌ

 .على حتٌقق اهلدف من الدراسة، لذا اتبع منهً جا ثناًئ األبعاد، وهو املنهج التأٌصًل، والتحٌللً 
  ً  لباحثة : ألنه أصوهلا النظرٌة، فاتبعت ا رجع النقاط التفٌصٌلة إىل املنهج التأٌصًل أًوال ٌ

رجعها إىل النظرٌ   ً  .ة العامة إللثبات اجلنائً وًف الدراسة احلالٌة ٌ
ا، ٌوتضح من ًخلل قٌام الباحثة بشرح املوضوعات املختلفة الًت تم  ًٌ   وحتٌلًل اثًن

  ٌرمة االلكرتونٌة، وإٌراد تطٌبقاتًعلجها ًف هذه الدراسة، مثل حتٌلل أسباب صعوبة إثبات اجل 
 7.ًخلص النتائج املرتتبة عٌلها إضافة إىل است قضائٌة عٌلها،  
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 املبحث األول 
 إجراءات تفٌتش وضبط الدٌلل االلكرتونً 

مت ٌفها البحث وا عد التفٌتش مبثابة أحد تدابٌر التحٌقق الًت ٌ  ً   لتحري عن احلقائق، لذاًٌ
عترب أهم اإجلراءات الًت ت نتج عنه من أستخدم ًف الكشف عن حٌققة الوقائفهو ٌ   دلة ماٌدةع ملا ٌ

 تؤكد قٌام املتهم إبرتكاب اجلٌرمة ( 1(
. 

مكن من ًخللها التوصل إىل احلجج  عترب غاٌة، ولكن وٌسلة ٌ  ً   كما أن التفٌتش ال ٌ
 ت سهم ًف ظهور احلٌققة   والرباٌهن املاٌدة الًت بدورها

)2( 
مكن الق .  ول أن وبناً ء على ذلك ٌ

عترب من أكثر املراحلراءات اجلنائٌ استخدام تفٌتش نظام احلاسوب واالنرتنت ًف اإجل    ة ٌ
شكل جدل فقهً  ًٌ ل من احلاسوب والشبكات ابعتبارمها حمل التفٌتش   ًً  خطورة ألن استخدام ًك

مثله الٌكان املعن   هلا وي للحاسوب وهو الربامج والٌباانت اإللكرتونٌة الًت ٌلس ابلغ نظً را ملا ٌ
 أي ٌكان مادي ملموس ( 3(

. 
لً فٌتش ًف الٌبئة اإللكرتونٌة من خً مت تناول الت وًف هذا الصدد سوف ٌ   :لل ما ٌ

 :التفٌتش ًف األدلة االلكرتونٌة  -املطلب األول
مت هناك عدة خطوات تقتًض التفٌتش ًف األدلة اإللكرتونٌة، و    هذه اخلطوات سوف ٌ

  :ٌإضاحها من ًخلل اآلتً 
  :وضبط الدٌلل االلكرتونً  تفٌتششروط  - 2

توافر استثح انفذ أو إذال بد من توافر تصرٌ    ناء من ذلك التصرٌحن قانوًن سٌلم أو أن ٌ
كون من املمكن استخدام الدٌلل اإللكرتوًن الذي مت احلصول عٌله من احلاسب    أو اإلذن حىت ٌ

حدث حاالت التلبس، وابإلضافة إىل اآللً  توجب علىالذي مت ضبطه، مثل ما ٌ    ذلك فإنه ٌ
ستخدم األساٌلب ا لئمة جلمع احملقق أن ٌ

ً
مت تغٌ مل رها. كمااألدلة حٌبث ال تتلف هذه األدلة أو ٌ ًٌ  

قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط التفٌتش ًف التشرٌع املصري واملقارن، االسكندرٌة، منشأة   ) )
اإجلراءات ) )،  2005املعارف،   املرصفاوي، أصول  املقارن،    حسن صادق  القانون  ًف  اجلنائٌة 
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ااالس منشأة  الدلٌ  ) ).385،ص    1982ملعارف،  كندرٌة،  حٌجة  مصطفى،  قارة  بن  ل  عائشة 
 8. 87،ص   2009االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، االسكندرٌة، دار اجلامعة اجلٌددة،  

قوم احملقق ًف إطار ذلك ابالستعانة ابخلرباء واملختٌصن ًف جمال احلاس  ب اآلًل وجرائمه ًٌ
  :ونً اللكرت التعرف على أماكن وجود الدٌلل ا- 0
كون جهاز احلاسب اآلًل هو حمل مبر  كون قد مت ا ٌ   جٌرمة السرقة، ومن املمكن أن ٌ

  استخدامه ًف ارتكاب جرائم معلوماتٌة أو ختٌزن املعلومات الًت تٌدن املتهم ًف ارتكاب
  ة أو سً قد مت ختٌزٌنا على أحد اهلواتف احملمول  اجلرائم، ومن املمكن أن تكون هذه األدلة 

سهلاص الصلبة أو املرنة، أو شٌرحة إلكر حد األقأو أ، دي   رتونٌة صٌغرة، وًف هذه احلالة ٌ
مكنه إتًلفها أو تعٌدهلا من ًخلل إضافة نص أو  ر ًف األدلة، كما ٌ ًٌ   على املتهم إجراء أي تٌغ

توجب عل قصورة أو اٌبانت أخرى. لذا فإنه ٌ   ومواى رجال الشرطة واحملقٌقن واخلرباء أن ٌ
 .ة  تقتٌضها أفضل املمارسات املهنٌ التً  قانونٌةلروط ا ا للش

 حبماٌة األدلة وحتٌرزها وفقً 
  وابديء ذي بدأ ال بد من معرفة حمل جٌرمة السرقة هل هو احلاسب اآلًل أو أحد 

جب معرفة ما إذا قام اجلاًن ابستخدام احلاسب    اآلًل ًف ارتكاب اجلرائم، وكذلك  براجمه؟ كما ٌ
  لجرائم، أو ما إذا مت مزورة ًف ارتكابه ل سروقة أو هٌوة م  بطاقات  ستخداممعرف ما إذا مت ا

  استخدام احلاسب اآلًل املسروق ًف تزٌور بطاقات هٌوة أو مستندات مزورة؟، واأملر ابملثل
ل من الطابعات امللونة واحلاسبات، وما إذا قام اجلاًن  ًً  ابستخدامهم ًف ارتكاب اجلرائ ًً

  لك م أم أن
  ومات، مثل قٌام أحد جتار ط ًف ختٌزن الٌباانت واملعلقاآلًل ف حلاسب تعان اباجلاًن اس

  املخدرات بتخٌزن أمساء زابئنه وأرقام هواتفهم ًف حاسبه اآلًل. أم أن اجلاًن قام ابستخدام هذا
  لبنوك على سٌبل املثال، وقام بسرقة احلاسب اآلًل ًف اخرتاق أحد املواقع اخلاصة اب 

 بناً ء على ما سبق فإن اسب اآلًل اخلاص به، و لى احلخزٌنا ععًملء و صة ابلاملعلومات اخلا 
مت من ًخللها ارتكاب اجلرائم وختٌزن عترب أحد األركان الرٌئٌسة الًت ٌ   احلاسب اآلًل ٌ

  مثل هذه احلاالت املعلومات املسروقة الًت تكون ًف صورة دٌلل إلكرتوًن فً ( 2(
. 

قوم بت ا إذا كة وًه ماملهم  وًف هذا الصدد تتضح أحد اأملور   فٌتش ان احملقق سوف ٌ



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

111 

 

مت فحصه والتفٌتش نقله إىل املعمل اجلناًئ حًت ٌ   جهاز احلاسب اآلًل ًف مكانه أم أنه سوف ٌ
قوم إبعا   دة احلاسب فٌه، كما تربز أًٌ ضا مسألة مهمة أخرى ختتص مبا إذا كان احملقق سوف ٌ

ٌعده ال، وإذحبه أم به لصاجمه وكافة امللفات الًت تتعلق اآلًل وبرا   قبل ا كان ٌسفعل هل ٌ
  
( 
1 
أشرف عبد القادر قنٌدل، االثبات اجلناًئ ًف اجلٌرمة االلكرتونٌة، اإلسكندرٌة، دار اجلامعة اجلٌددة،   )

 .22،ص   2015
 62.9املرجع السابق، ص  )

  لًت تنظماإجلراءات ا ة ًف اأهلٌمة تستند ًف إجابتها إىل ذه كلها أسئلة غاٌ احملاكمة أم بعدها، وه
  ٌسر التحٌقق والقٌضة، والًت ختتلف من قٌضة لٌغرها، وتستند اإجلابة عٌلها إىل وجهة نظر 

ا  ًٌ ا مع مث مصلحة أطراف اخلصومة اثًن ًٌ راه متماًش  مصلحة القٌضة أًوال احملقق ٌفما ٌ
)1( 

. 
  :الضبط ف  األدلة اإللكرتونٌة لٌقام ابلتفٌتش و ا -املطلب الثان  

 :كرتونٌة ئة االلش ًف البٌ فتٌ ت لا -
مت   هناك عدة ضوابط ال بد من اتباعها ًف حالة التفٌتش ًف الٌبئة اإللكرتونٌة، سوف ٌ

لً   :تناوهلا ٌفما ٌ
 :مدى قابٌلة مكوانت وشبكات احلاسوب للتفٌتش- 2

 Hardware ( ة ومنطٌقة ون من مكوانت مادٌ من املعروف أن نظم احلاسب اآلًل تتك
Software and  ،) ٌ بٌن أحد أجهزة احلاسب اآلًل وٌغره من ًخلل مت الربط ٌومكن أن  

ن احملًل والدولً ( 2( ًٌ  شبكات اتصال بعٌدة، وذلك على املستٌو
. 
 :تفٌتش مكوانت احلاسوب املاٌدة- 0

عترب تفٌتش كافة األوٌعة الًت تشملها املكوانت املا   ٌدة للحاسب اآلًل من أجل البحثًٌ
 ا للتدابٌر 
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تعلق دلٌ عن أٌة   ث جٌرمة إلكرتونٌة أحد أمناط التفٌتش طاملا أنه حدث وفقً دو حبل ٌ
عتمد على طٌبعة املكان الًت توجد فٌه   القانونٌة املقررة، أي أن احلكم بشأن هذه املكوانت ٌ

شغل امل  كان أمهٌة خاصة ًف جمال التفٌتش،  سواء كان أحد اأملاكن العامة أو اخلاصة، ٌحث ٌ
  جدة مبكان خاص مثل سكن املتهم أو أحد امللحقات  متوااحلاسب اآللً ت فإذا كانت مكوان 

كون من  جوز تفٌتش سوى ًف احلاالت الًت ٌ كون هلا حكمه، وابلتاًل فإنه ال ٌ   اخلاصة به ٌ
  قانون ًف غالٌبة التشٌرعات ا تفٌتش مسكنه وبنفس الضماانت الًت مت إقرارها ًف ال اجلائز ٌفه

ة مسٌر حٌسن، ااحلٌتال االلكرتوًن األسباب واحللول، عمان،  امأس )املصري   وناجلنائٌة مثل القان( 3(
 .46،ص   2011اجلنادرٌة للنشر والتوزٌع، 

املوس) ) وآخرون،  فهًم  الٌدن حممد  القاهرة،  ًعلء  اإللكرتوًن،  احلاسب  الشاملة ملصطلحات  وعة 
 املصري احلٌدث،   مطابع املكتب

 1991ص،  10.
النظاحلسنً حٌسن  ساًم   ) ) العا،  القان رة  للتفٌتش ًف  ون املصري واملقارن، رسالة دكتوراه، كٌلة  مة 

 احلقوق، جامعة القاهرة،  
 199611ص،  163.

تعلق ابلنسبة ألملاكن ال  ل مكوانت أما ٌفما ٌ ًً  عامة، فًف حالة وجود الفرد هبا وٌكون حاًم
كون من اللحاالت التً ا فإن مسألة تفٌتشها ختضع  الًت سبق ذكرهاحلاسب اآلًل    ائز ٌفهاجل ٌ

خص هذا الشأن ( 1(  تفٌتش األفراد أنفسهم، وبكافة الٌقود والضماانت الًت مت النص عٌلها ٌفما ٌ
. 
 :ٌوة للتفٌتش مدى خضوع مكوانت احلاسب املعن - 3

  ٌتش املكوانت املعنٌوة نشب ًخلف بٌن اجلانٌٌب التشرًٌع والفقًه حول جواز تف
 .ونٌةلة اإللكرت األدداًدا لضبط للحاسب اآلًل إع

جوز تفٌتش نظام احلاسب اآلًل، واستند مٌؤدوا هذا الرأي إىل    فٌرى الرأي األول أنه ٌ
  عموٌمة نصوص التفٌتش، عن طٌرق التوسع ًف نطاق تفٌسر عبارة ضبط "أي ًشء"، حىت 

  انون وابت من الق(عق 487ة للحاسب اآلًل. فتقًض املادة (تشمل املكوانت املاٌدة وٌغر املادٌ 
  ة صدور أمر قضاًئ بشأن تفٌتش وضبط أي ًشء تتوافر خبصوصه حجج إبمكانٌ املصري 

  ة تدعو لًلعتقاد بوقوع أحد اجلرائم أو االشتباه ًف ذلك، أو بوجود عزم ومربرات مقبولة وبٌدهٌ 
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ل على وقوع اجلٌرمة  ًً ًً 
 ٌسنتج دلٌ  تكاب جٌرمة، أو أنهعلى استخدامه ًف ار 

متال  هذا .)2( بتفٌتش املكوانت املعنٌوة للحاسب اآلًل حىت    بشأن السماح  تفٌسره بوضوح نص مل ٌ
رى الرأي ا.اآلن   آخلر أنه إذا كان اهلدف من التفٌتش هو العثور على وعلى عكس ذلك ٌ

مكن من ًخللها الوصول إىل احلقائق، فإن هذ مت تطٌبقهاألدلة املاٌدة الًت ٌ   ا املفهوم املادي ال ٌ
رى عدد من اى رتونٌة، فعلٌرمة اإللكاجل على   لفقهاء بفرنسا أن اإلشارات أوسٌبل املثال ٌ

 ل تعترب من األٌشاء احملسوسة، وبناً ء على ذلك فإٌنا ال تعترب النبضات اإللكرتونٌة املمغنطة ا 
  تجابة من قبل املشرع الفرنًس ٌحثًشء مادي ابملعىن املعهود. وقد القت هذه التٌغرات اس

 ًً  فٌتش التً على نصوص التل ًً
  م) والذي مت2004لعام  545عٌد وردت ًف القانون رقم ( ى ت أجر 

  "تضمن هذا التعٌدل إضافة عبارة "املعطٌات املعلوماتٌة م، وقد 2004ونٌو  ًٌ 21أتٌرخه ًف 
ابشر التفٌتش ًف مٌجع(من قانون اإجلراءات ٌلصبح نص املادة كاآلًت   94ًف املادة ( ٌ"  
مكن العثاأملاكن التً  دا إلظهار اء أو معطٌات معلها على أشٌ وفٌ ور   ٌ ًً كون كشفها مٌف  وماتٌة ٌ

 1احلٌققة( 3(
ة مصطًف، حٌجة الدٌلل االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، مرجع سابق، ص  عائشة بن قار  ) )
اآ ) ).89 احلاسب  نظم  تفٌتش  أمحد،  هلال  عبد  املعلو ًهلًل  املتهم  وضماانت  دراسة  لًل  ماًت، 

 ضة العربٌة،  هرة، دار النهمقارنة، القا
 2006ص،  201.

عائشة بن قارة مصطًف، حٌجة الدٌلل االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، مرجع سابق، ص   ) )
91.11 

 :"مدى خضوع شبكات احلاسوب للتفٌتش "التفٌتش عن بعد- 4
  التفٌتش تحدي أمام األعمال الًت ختص ٌجا الرقٌمة ًف تعٌقد اللقد تسببت طٌبعة التكنولو 

  كرتونٌة وامتدادها عرب شبكات احلاسب اآلًل إىل أماكن انئٌة ، بسبب مشول األدلة االلضبط وال
مكن التوصل إهٌلا عرب احلاسب اآلًل احلائز على إذن    عن املوقع املادي للتفٌتش، وان كان ٌ

كون املوقع الفعلً التفٌتش، كما أنه من املمك   اختصاص للٌباانت موجود داخل داخل  ن أن ٌ
ثٌر التساؤل بشأن امتداد تفٌتش حاسب آًل حمدد إىلأو بلد آخر. اأملر الذ آخر  قضائً    ي ٌ
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 .اأجلهزة املرتبطة به سواء كانت هذه اأجلهزة موجودة داخل الًبلد أو خارجها
 ًٌ مكن التفٌرق بٌن الفرٌضن اآلٌت  :نوًف إطار ذلك ٌ

  لجود ًف مكان آخر داخٌغره مو ب آًل  حباسحد أجهزة احلاسب اآللً الفرض األول: اتصال أ
 أقرت عدد من التشٌرعات املقارنة حلًوال هذه املشكلة، فعلى سٌبل املثال ما حدث ل :لةالدو 

  دابلواٌٌلت املتحدة اأملرٌٌكة ٌحنما أجازت التوٌجهات الداخٌلة الًت ختص تدابٌر التفٌتش امتدا
  ه نفس ع بنفس العقار. واأملر ًت تقروعها ال بٌقة ف ملقر أحد الشركات إىلإذن التفٌتش الصادر 

تعلق بتفٌتش احلاسب اآلًل، هذا النظام مشلته املادة   487ابلنسبة لكندا ٌحنما أصدرت نظام ٌ
)2 – 1( )a ) مارس  8من القانون اجلناًئ الكندي، وذلك مبقتضى التعٌدل الذي صدر ًف  

 )1(  1996م
. 

 ( 2003)لسنة   239ًس رقم القانون الفرنمن  17من املادة الفقرة (أ) وقد ورد ًف 
مكن لرجال الضبط القضائً 2003مارس سنة  18شأن اأملن الداخًل الصادر ًف ب   م أنه ٌ

  استخدام اجلهاز الرٌئًس ًف الدخول للٌباانت اخلاصة بعماٌلت البحث والتحري، ٌحث تنص
جوز لرجال الضبط القضاًئ  ون على أنه من هذا القان (  17املادة (   وٌغرهمضباط    من درجة"ٌ

دخلوا عن طٌرق األنظمة املعلوماتٌة املثبتة ًف اأملاكن التً من رجال الضبط الق    ضاًئ أن ٌ
مت ٌفها التفٌتش على الٌباانت الًت هتم التحٌقق واملخزنة ًف النظام املذكور أو ًف أي نظام ًٌ  

 
قوم بتفٌتشحلكا أ ) a( )1 –  2ادة (تنص امل ) )  وتر اأخلرى أجهزة الكمبٌ   ام هذا الفصل أن ٌ

 قائم بتفٌتش النظام وفقً على أنه "لل 
املتواجدة ًف نفس املكان أو ًف نفس املبىن الذي صدر خبصوصه إذن بتفٌتش كمٌبوتر متواجد فٌه  

  لضبط وتفٌتش الٌباانت التً 
 12.تاحة هلذه اأجلهزة"حتتٌوها تلك اأجلهزة أو الٌباانت امل

مت  لٌباانت متصلةمعلوماًت آخر ما دامت هذه ا   الدخول ًف شبكة واحدة مع النظام الرٌئًس أو ٌ
 ."إهٌلا أو تكون متاحة ابتداً ء من النظام الرٌئسً 

  م للدول األعضاء أن تقوم مبد ٌحز 2001وتٌتح االتفاقٌة األوربٌة جلرائم االنرتنت لعام 
  به ًف حالة ة الًت ترتبط  احلاسب اآلًل إىل ٌغره من اأجلهز هزة ان حمله أحد أجالتفٌتش الذي ك
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مت الدخول إهٌلا ًف هذا اجلهاز عن طٌرق   الطواريء وذلك ًف حالة احتواءه على معلومات ٌ
  (من القسم الرابع على أنه "من حق السلطة  19اجلهاز حمل التفٌتش، ٌحث نصت املادة ( 

  نطاق  االستعجال مبددائرة اختصاصها أن تقوم ًف حالة ًف   ٌبوتر املتواجدالقائمة ابلتفٌتش الكم
مت الدخول إهٌلا من الكمٌبوتر األصلً    التفٌتش إىل أي جهاز آخر إذا كانت املعلومات املخزنة ٌ

 "حمل التفٌتش ( 2(
. 

  وًف مقابل ذلك توجد عدة تشٌرعات مقارنة من بٌنها التشرٌع البلٌجًك والسٌوسري 
 املتداد إىل اأجلهزةان مٌعن دون ارا على اأجلهزة الًت توجد ًف مكقصو ً التفٌتش م إذن  جتعل
 املرتبطة ( 3(

. 
مت التعرف على حكم تفٌتش أحد أجهزة   وًف إطار ذلك ال بد من اإلشارة إىل أنه لًك ٌ

وجد بداخل الدولة، ف متاحلاسب اآلًل الًت ترتبط ابجلهاز احلاصل على إذن التفٌتش والذي ٌ   إنه ٌ
قوم ٌفها صهذه قٌاس    ذي مت صدور اإلذن بتفٌتشه إبلقاءاحب املنزل الاحلالة ابحلالة الًت ٌ
 حٌقبة أبحد املنازل اجملاورة، وقامت حمكمة النقض املصرٌة( 4(

  حبسم هذا املوقف ٌحنما 
 .وتفٌتشه   منعت الفرد املأذون ابلتفٌتش من تتبع ما مت إلقاؤه ًف املنزل اجملاور، وذلك بدخوله

  تفٌتش الذاًت للحاسب اآللً ٌلٌدة بشأن المكن القول أن قصور القواعد التقسبق ٌ مما 
لً  خص امتداد التفٌتش إىل اأجلهزة املتصلة به من ًخلل ما ٌ  :ظهر بشكل واضح ٌفما ٌ

  أ. ًف حالة امًتلك اأجلهزة املتصلة ابجلهاز الذي صدر اإلذن بتفٌتشه لفرد آخر خبًلف
 األول، وهذا ء على اإلذن ً ش هذه اأجلهزة الًت ترتبط به بنا تفتٌ توجب ابلتاًل ٌ املتهم، و 

تناىف مع عدد من التشٌرعات اإجلرائٌة الًت تشرتط صدور اأملر القضاًئ املسبب ًٌ  
لسنة    239) ) قام املشرع الفرنًس بتعٌدل قانون اإجلراءات اجلنائٌة الفرنٌسة مبوجب القانون رقم (

  ن الداخلً (بشأن اأمل   2003
(من قانون اإجلراءات اجلنائٌة    1  –  57املادة (،ٌحث اضاف    2003مارس سنة    18الصادر ًف  

  لقائم حولوالًت حسمت النزاع ا
 . واألنظمة املتصلة به ًف الداخل واخلارج إمكانٌة تفٌتش النظام الرٌئسً 
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2 
ا ) ) للتعاًملت  اجلنائٌة  احلماٌة  هلال،  عطا  حممد  الغًن  عبد  دكتوراه، كٌلة  اللكرتونٌة مٌشاء  رسالة   ،

 نصورة،  احلقوق، جامعة امل
 2005ص،  300.

3 
 ابق، ص  عائشة بن قارة مصطًف، حٌجة الدٌلل االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، مرجع س) )

 13نقض) )  1983/6/13سنة،    53رقم،  564ص،  34.
مت تفٌتش شخص خبًلف املتهم ًف حالة ما إذا كانت النٌ    لعامة ًه املسئولة ابة الًك ٌ

  املشرع على ذلك ًف الفقرة الثالثة من صري، وقد نص عن التحٌقق مثل القانون امل
 ملصري (من قانون اإجلراءات اجلنائٌة ا 206املادة (( 1(

 . 
مت تٌفش  مت احلصول على إذن مسبق حىت ٌ   ب. األساس أنه ًف حالة التلبس ٌلس شرً طا أن ٌ

مشل التفٌتش اأجلهزة اأمكن اجلهاز، كما أنه من امل   وًف إطار  خلرى املرتبطة هبا،أن ٌ
كون بدون دخول مسكن خاص بٌغر املتهم، فاالنتقال إىلك ذل مكن أن ٌ   فإن التفٌتش ٌ

حدث ابستخدام وسائلمكان اجله مكن أن ٌ   از اآخلر مسألة ٌغر مهمة ٌحث أن التفٌتش ٌ
ثور ال    حول مدى مشروٌعة استخدام تلك  تساؤل تقٌنة حٌدثة ًه "برامج الدخول"، وهنا ٌ

عالربامج، وما إ   .اصة أللفراد ترب اعتداً ء على احلٌاة اخلذا كان ذلك ٌ
  تهم حباسب آًل موجود ًف مكان آخر خارج اتصال احلاسب اآلًل اخلاص ابمل -الفرض الثانً 

 :الدولة
عترب قٌام اجلناة بتخٌزن اٌبانهتم ًف أنظمة تقٌنة خارج الدولة من خً   ستخدام لل اًٌ

  ا سلطات التحٌقق أثناء مجع األدلةالًت تتعرض هل شبكات االتصاالت البعٌدة أحد املشًكلت 
لت اإللكرتونٌة وذلك من أجل تعٌطل ٌسر التحٌقق والعدال ًً  ة أًٌ ضا. ومن مث مت إدخال عدة تعٌد

 جٌتز تفٌتش األنظمة الًت تتصل 
لت  ًً  ُ من شأٌنا أن على قانون اإجلراءات اجلنائٌة، وهذه التعٌد

  ذلك القانون  ببعضها حىت وإن كانت تلك األنظمة متواجدة خارج إقٌلم الدولة، ومثال على 
  لسنة 239(من قانون اأملن الداخًل رقم (  2فقرة   17الفرنًس، ٌحنما مسحت املادة (
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  لنظمة املتصلة حىت ًف حالة تواجدها خارجم)، ملأمور الضبط القضاًئ بتفٌتش اأ2003
 .وط املنصوص عٌلها ًف املعاهدات الدولٌة ًف االعتبارمع وضع الشر اإلقٌلم 

  وًف غضون ذلك صدرت عدة توٌصات عن اجمللس األوروًب من شأٌنا أن جٌتز 
تصل هبا حىت وإن كانت الشبكة تقع خارج    إقٌلمامتداد تفٌتش احلاسب اآلًل إىل الشبكة الًت ٌ

  علق ابملشًكلت القانونٌة اخلاصةم) والًت تت1995سنة ل 13الًبلد. ٌحث نصت التوٌصة رقم (
  بقانون اإجلراءات اجلنائٌة املتعلقة بتقٌنة املعلومات على أنه "لسلطة التفٌتش عند تنٌفذ تفٌتش 

دخل ًف دائرة  ا لضوابط مٌعنة أن تقوم مبد جمال تفٌتش كمٌبوتر مٌعن ٌ
 ت وفقً املعلوما 

الثالثة)   206تنص املادة ( ) ) أنه: "ٌوشرت   فقرة  لتخاذ أي إجراء من اإجلراءات السابقة  ط ا على 
  (تفٌتش ٌغر املتهم أو منزل ٌغر

 14املتهم) احلصول مقًدما على أمر مسبب بذلك من القاًض اجلزًئ بعد اطًلعه على األوراق".
  تبطة بشبكة واحدة وأن تضبط الٌباانت اختصاصها إىل ٌغر ذلك من اأجلهزة ما دامت مر 

  ."من الضروري التدخل الفوري للٌقام بذلك أنه  ة ٌفها، ما دام  املتواجد
متد نطاق تفٌتش الكمٌبوتر إىل النظام 17وقد ورد ًف التوٌصة رقم ( مكن أن ٌ   (أنه "ٌ

  تٌعن أن املتواجد ًف اخلارج، إذا كان من الضروري اختاذ إجراءات عاجلة ًف هذا الشأن. وٌ 
وجد أساس قانوًن املتداد جمال هذا  شكل ذلك اإجلراء خمالفة ش، حالنوع من التفتٌ ًٌ   ىت ال ٌ

متد التفٌتش إىل   لٌسادة دولة أجنٌبة لذلك فإنه من الضروري احلصول على موافقة الدولة الًت ٌ
تواجد على إقٌلمها   ."نظام ٌ

  اصة ابلتصدي جلرائم االنرتنت(من االتفاقٌة األوروبٌة اخل  32وقد أابحت املادة (
  م، إمكانٌة الدخول من أجل التفٌتش والضبط 2001 عام  ها فً مت التوٌقع علٌ  ومكافحتها والتً 

تعلق    ًف أجهزة أو شبكات اتبعة لدولة أخرى بدون إذن منها ًف حالٌٌت: أوهلما إذا كان التفٌتش ٌ
  لة رضا حائز هذه البٌاانت مبسألة مبعلومات أو اٌبانت عامة متاحة للجٌمع، واثٌٌنما ًف حا

الدٌلل االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، مرجع سابق، ص  ن قارة مصطًف، حٌجة  عائشة ب ) )
98.15 

 املبحث الثانً 
 إجراءات تفٌتش الدٌلل اإللكرتونً 
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جب على احملقق اتباعها ًف ضبط احلاسب اآللً  -املطلب األول    أو تفٌتشه الشروط الًت ٌ
 :وااللتزام هبا 

لتزم هبا  -  :تفٌتش احلاسب اآللً  احملقق عند  اأملور الًت ٌ
  :محاٌة مسرح اجلٌرمة - 2

توجب على احملقق إٌقاف األفراد الٌغر مسموح هلم بدخول مسرح اجلٌرمة فور وصوله ًٌ  
تسببوا ًف إتًلف الدٌلل، ٌوجب عٌله أًٌ ضا قوم بتوثٌق   هلذا املسرح ألنهم من املمكن أن ٌ  أن ٌ

قم ًت وجد األدلة عٌلها واحلالة ال  مسرح اجلٌرمة وكذلك مواقع مجع األدلة   ، كما أنه ال بد أن ٌ
 أبخذ البصمات من مسرح اجلٌرمة ومن جهاز احلاسب اآللً ( 1(

 . 
  :محاٌة جهاز احلاسب اآلًل واأجلهزة املرتبطة به واألدلة الناجتة عنه- 0

صل احملقق ملك وزع املهام حىت تتممبجرد أن ٌ   عمٌلة  ان ارتكاب اجلٌرمة فإنه ال بد أن ٌ
ل ًً  على علم ودرا من احملقق وأعوانه   ًً

ة اتمة ابألٌشاء الًت رمبا كون ك ٌ   التفٌتش، ٌوجب أن ٌ
ضع فً  توجب على احملقق أن ٌ جدوٌنا، وكذلك ٌكٌفة التعامل معها، وابإلضافة إىل ذلك فإنه ٌ ًٌ  

جوز  ش، صرٌح ابلتفتٌ له الضبط أو التفٌتش ًف أماكن حمددة مل ت ذكر ًف الت  اعتباره أنه رمبا ال ٌ
رد ذكرها ًف إذن التفٌتش  وًف حالة ما إذا   اضطرته الظروف إىل تفٌتش أماكن أو أٌشاء مل ٌ

توجب ًف هذه احلالة إصدار تصرٌح جٌدد، أو تعٌدل للتصرٌح الصادر ( 2(  فإنه ٌ
. 

جب على احمل قوم بتصٌور مسرح اجلٌرمة وجهاز وابإلضافة إىل ذلك فإنه ٌ   قق أن ٌ
توجب عٌله حتٌدد إمكانٌة إًغلق جهاز جلهزة الًت ترتبط به، وكافة اأاحلاسب اآللً    ، كما ٌ

كون احملقق على   احلاسب اآلًل، وذلك من ًخلل االستعانة بذوي اخلربة، ومن الضروري أن ٌ
تسبب ًف ٌضاع املعلومات الًت مت علم أبنه إذا أغلق احلاسب اآلًل فإن ذلك من املمكن أ   ن ٌ

  ء نسخة احٌتاطٌة من امللفات املخزنة علىجب على احملقق إنشاختٌزٌنا به، وًف هذه احلالة ٌ 
 احلاسب اآلًل. ٌوجب عٌله أًٌ ضا وضع شٌرط الصق خاص ابألدلة على فتحات جهاز احلاسب 

،ص    2007العربٌة للنشر والتوزٌع،    سعد أمحد حممود ًسلمة، مسرح اجلٌرمة، القاهرة، دار النهضة  
35. 
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بٌوًم حجازي،  2 الفتاح  اجلناًئ ًف  عبد  الكتب  اإلثبات  دار  القاهرة،  الكمٌبوتر واالنرتنت،  جرائم 
 65.16،ص  2007القانونٌة، 

 ا منه أو العبث ابألدلة املخزنة به. هذا
 اآلًل لضمان عدم إتًلفه بواسطة إدخال أو إخراج ٌشئً 

  هاأجهزة احلاسب اآلًل ًف حالة كثرهتا وتعددت من شأٌنا أن تفرق بٌن  جبانب وضع ملصقا 
  ك نقل املضبوطات حبرص شٌدد حىت تتم عمٌلة التحٌرز بشكل أمثل، وحىتٌوتوجب عٌله كذل 

  تظل كافة املضبوطات انئٌة عن التأثٌرات املغناٌطٌسة والبٌ ٌئة الًت من شأٌنا أن تلحق األذى
  ة الًت ترتبط ابحلاسب اآلًل الذي متضبوطة وٌغرها من اأجلهز ابلًفلشات والٌدسكات امل

 ضبطه ( 1(
 . 

صل  مت تفرٌغ اجلهاز  وٌحنما ٌ   احلاسب اآلًل وملحقاته إىل املعمل اجلناًئ ال بد أن ٌ
 ا ملا مت تدٌونه فً 

أتكد من وجود كافة احملتٌوات وفقً   حبرص ابلغ. ٌوتوجب على احملقق أن ٌ
  املواد واسم املسؤول عن االسًتلم ب توثٌق وقت واترٌخ وصولسًجلت النقل، هذا جبان

حتتموالتف أتكد من عدم حدوث أي عبث أثناء نقل اأجلهزة رٌغ، وأٌخً را ٌ  .على احملقق أن ٌ
  :إجراءات استخالص الدٌلل اإللكرتونً - 3

  اء تتضح اإجلراءات اخلاصة ابستًخلص الدٌلل اإللكرتوًن وتقٌدمه للٌنابة العامة والقض
مت  لً ًف عدة مراحل سوف ٌ   : ٌإضاحها من ًخلل ما ٌ

  :ة ًف استخالص الدٌلل اإللكرتونً اد املعدات املستخدم أ. مرحلة إعد
مت جتٌهزها قبل ضبط الدٌلل اإللكرتونً    تتضح هذه املرحلة ًف العٌدد من التدابٌر الًت ٌ

 عدات املرتبطة به،  والًت تشمل احلصول على تصرٌح ابلتفٌتش جلهاز احلاسب اآلًل وامل
  م بتلك التدابٌر من شأنه أنالنظر فٌه، فااللتزاوكذلك ضبط احلاسب اآلًل حمل التفٌتش وإمعان 

جنب احملقق طعن املتهم بعدم مشروٌعة الدٌلل لعد إتباعه اإجلراءات القانونٌة. وابإلضافة إلى   ً ًٌ  
  التدابٌر مت التأكد من مشروٌعة ذلك فإن هذه املرحلة تتضمن توثٌق األدلة اإللكرتونٌة حىت ٌ 

 .دٌلل اإللكرتونً الًت مت استخدامها ًف استًخلص ال
تعلق بتعقب كم   ا متثل عمٌلة توثٌق الدٌلل اإللكرتوًن جزء من الفحص وااخلتبار ٌفما ٌ
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  األنشطة الًت تؤثر على الٌباانت واملعلومات. وتتضمن عمٌلة التوثٌق الوقت واملكان الذي مت 
حتو فٌه التعام   ل احلاسب ي على الدٌلل اإللكرتوًن، كما تشمل ضمان تشغٌ ل مع امللف الذي ٌ
  رٌقة فٌنة صائبة، هذا جبانب التأكد التحقق من عدم وجود أٌة أساٌلب محاٌة علىاآلًل بط

  
( 
1 

) National Forensic Science Technology Center, Crime 
Scene Investigation A Guide for Law  

Enforcement, North Largo, 2013, p. 44.17 
  ث أٌنا تتسبب ًف عرقلة التوصل إىل الدٌلل مت تفٌتشه التفٌتش حٌ برامج احلاسب اآلًل الذي ٌ 

 اإللكرتونً ( 1(
. 

  :ب. مرحلة استخالص وضبط الدٌلل اإللكرتونً 
مت من ًخللها تسٌلم وتسلم الدٌلل اإللكرتوًن أثناء  ن طرٌقة حمددة ٌ ًٌ نبًغ تٌع   نقل احلٌازةًٌ

ن تنتقل مسئولٌ  الفعٌلة  ًٌ   لدٌلل اإللكرتوًن من ة التعامل مع هذا اله، ٌحث أنه مبوجب هذا التٌع
نسخ امللفات الًت توجد على  توجب على احملقق أن ٌ   املتهم إىل الشرطة واحملقق. وٌحنها ٌ

  .القرص الصلب ٌوقوم حبفظها ًف األرٌشف
مكن االستعانة صول على األدلة اإللكوابإلضافة إىل ذلك فإنه ًف حالة احل   رتونٌة ٌ

اهو"، و ت من الشركات، ومن أ مبزودي خدمة اإلنرتن   مثلة هذه الشركات شركة "جوجل"، "ٌ
  ٌنت سٌكب"، و "إم أس إن" وٌغرها، تقوم هذه الشركات بتحٌمل الٌباانت واملعلومات اخلاصة "

مكن االستعانة هبذه الش  مكن الوصو مبستخدٌمها، وابلتاًل فإنه ٌ  ً   ل إىل مرتكبً ركات حىت ٌ
مت ا  اجلرائم املعلوماتٌة. كما أنه  مكن من املمكن أن ٌ   لرجوع إىل الربٌد اإللكرتوًن حىت ٌ

  التعرف على اٌبانت املستخدم، ومن مث حتٌدد هٌوة املتهم من ًخلل الرجوع إىل الرسائل
 ة اإللكرتونٌة منه املرسلة منه، وكذلك حتٌدد املكان الذي مت إرسال الرسال ( 2(

 . 
  :ج. مرحلة محاٌة الدٌلل اإللكرتونً 
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قوم هبا احملقق أو اخلرٌب نظً را محاٌة الدٌلل اإللكرت تعترب    وًن مسألة ضرورٌة ال بد أن ٌ
 ألن تلك احلماٌة من شأٌنا أن متنع الطعن بصحة الدٌلل أمام القضاء( 3(

 . 
  :د. مرحلة تقٌدم الدٌلل اإللكرتوًن امام القضاء 

  ٌله أمام احملكمة ًف تقٌدم الدٌلل اإللكرتوًن الذي مت احلصول ع تتضح هذه املرحلة
 ملختصة لًك حتدد رأٌها فٌه وًف صوابه وتقرر ما إذا كان من املمكن االعتماد عٌله أو ا

  امللك فهد اأملٌنة، ممدوح عبد احلٌمد عبد املطلب، أدلة الصور الرقٌمة، ندوة اجملتمع واأملن، كٌلة   )
 ،  2007الدورة اخلامسة، 

رتونٌة، االسكندرٌة، دار الفكر اجلامًع،  ًئ ًف اجلرائم االلكخالد ممدوح ابراٌهم، فن التحٌقق اجلنا  )
أسامة بن غامن العٌبدي، اإلثبات ابلدٌلل االلكرتوًن ًف اجلرائم املعلوماتٌة، جملة   ).62،ص    2000

  ،ص  2013سعود، السعوٌدة،   جامعة امللك 
.6418 

  :قواعد التعامل مع األدلة اإللكرتونٌة - 4
جب على احملقق املوكل  حرص على  ابلتفٌتش أو التحٌققًٌ   ًف اجلرائم اإللكرتونٌة أن ٌ

  :إتباع عدد من القواعد ًف حال تعامله مع األدلة اإللكرتونٌة، تتمثل هذه القواعد ًف اآلتً 
  إللكرتوًن، ٌحث أن جمرد قٌام احملقق بتشٌغلٌغر مقصود للدٌلل اجتنب اإلفساد ال  -أ

تسببل أحد الربامج املوجاحلاسب اآلًل اخلاص ابملتهم أو تشغٌ    ودة عٌله رمبا ٌ
توجب على احملقق إنشاء نسخة احٌتاطٌة من    ًف تٌغر الدٌلل أو إتًلفه، كما أنه ٌ

 .القرص الصلب قبل تشٌغل احلاسب اآللً 
  ظام احلاسب اآلًل بشكل عام، مبعىن حتٌدد نوع جهاز احلاسب اآللً توثٌق ن  -ب

مت استخدامهونظامه التشٌغًل، وكذلك نوع الربام    ا فٌه، والًت ابلطبع سوف ج الًت ٌ
فحص نظام  كون قد مت استخدامها ًف صنع الدٌلل. ٌوتوجب على احملقق أن ٌ ًٌ  

أخذ صور هلذا النظااحل ا، وكذلك أن ٌ ًٌ دًو مشله من معداتاسب اآلًل ٌ   م مبا ٌ
جري التحٌقق حوله   .وأجهزة ترتبط بنظام احلاسب اآلًل الذي ٌ

  ل حرز ًملئم ومغلق، وذلك لضمان عدم إجراء ٌلل اإللكرتوًن بداخاحلفاظ على الد  -ج
ر أو تعٌدل عٌله، وكذلك لضمان عدم العبث به، وحىت  ًٌ قدم املتهم إدعاً ء أي تٌغ  ال ٌ
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  .أبنه مت العبث ابلدٌلل 
تسبب -د   االلتفات ملسألة احتواء الدٌلل اإللكرتوًن على فٌروسات، اأملر الذي رمبا ٌ

مت  ل أو إتًلفه، وضرورةًف إفساد الدلٌ    ستخدام برامج مضادة للٌفروسات حىت ٌ
جر   .ي فحصها التأكد من عدم وجود فٌروسات ًف برامج احلاسب اآلًل الًت ٌ

أخذ احملقق كافة ااحلٌتاطات أثن  -ه   اء نقل الدٌلل اإللكرتوًن حىت تتم عمٌلة النقل أن ٌ
  ثر خٌزن من شأٌنا أن تؤ بصورة ٌجدة وحبرص ابلغ، فالعوامل البٌ ٌئة وظروف الت

 ابلسلب على الدٌلل اإللكرتوًن، ٌحث أن واجملاالت املغناٌطٌسة، والدخان،  
مكن مت أن تؤدي إىل إتًلف الدٌلل اإللكرتوًن. فبمجرد أ   واحلرارة والرطوبة ٌ   ن ٌ

  وضع القرص املرن ابلقرب من جهاز هاتف حممول أو سرتٌو هذا من املمكن أن
عرض القرص املرن ل  ً   ٌسة من شأٌنا أن تتسبب ًف تلفعدة موجات كهرومغناطٌ ًٌ

صبح بدون ٌقمة  .هذا القرص املرن، وابلتاًل ٌ
) Lucy L. Thomson, Mobile Devices New Challenges for 

Admissibility of Electronic Evidence,  
Published in The SciTech Lawyer, Volume 9, Number 3, 

2013, p. 26.19 
مجع هذاالستعانة خبرٌب ًف خت ا -و   صص احلاسبات اآلٌلة وشبكة االنرتنت، بشرط أن ٌ

 العلٌمة  اخلرٌب بٌن املؤهل العلًم واخلربة( 1(
 . 

  : مجع األدلة اإللكرتونٌةالربامج املستخدمة فً  -املطلب الثانً 
مكن استخدامها ًف مجع األدلة االلكرتونٌة، تتلخص هذه الربامج   فً  هناك عدة برامج ٌ

  :اآلتً 
  :مج إذن التفٌتشبران  -أ

مكن من ًخللها إدخال املعلومات املهمة الًلزمة لكً    هو أحد برامج قواعد الٌباانت الًت ٌ
مت ترقٌم األدلة وتسٌجل الٌباانت م صدر ٌإصاالت ابسًتلم األدلة،  ًٌ  ً  نها. ٌومكن هلذا الربانمج أن ٌ

مكنه البحث ًف قوائم األدلة املضبوطة ح  مت حتٌدد مكان و كما ٌ   ٌدد جود دٌلل حمدد أو حتىت ٌ
 .الظروف الًت ترتبط بضبط هذا الدٌلل
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 :قرص بدء تشٌغل احلاسب اآللً  -ب
متكن من تشٌغل جهاز احلاسب  جعل احملقق ٌ   اآلًل ًف حالة ما إذا كان نظامهو قرص ٌ

كون القرص مزود بربانمج مضاعفة ا  ملساحة، نظً را التشٌغل به حمًم بكلمة مرور، وال بد أن ٌ
كون قد استخدم هذا الربانمج ًف مضاعفة مساحة القرص الصلب اجلاًن من املمكن أألن   .ن ٌ

 :برانمج النسخ -ج
مكن تشٌغله عن طٌرق قرص مرن، وهو   مسح بعمل نسخة من الٌباانت ٌ هو برانمج ٌ

  من هذا املوجودة ابحلاسب اآلًل اخلاص ابملتهم ونقلها إىل قرص آخر. ٌومكن االستفادة
  من املعلومات قبل أي حماولة من قبل اجلاًن للشروع فً  احلصول على نسخة  الربانمج فً 

 (Link Lap( إتًلفها. ومن أمثلة هذه الربامج برانمج ( 2(
) George R. S. Weir and Stephen Mason, The source of 

Digital Evidence, in Electronic Evidence,  
Edited by Stephen Mason, LexisNexis, 2013, p. 18. 

) Brett Pladna, Computer Forensics Procedures, Tools, and 
Digital Evidence Bags: What They Are  

and Who Should Use Them, East Carolina University, 2008, 
p. 15.21 

 
  :برانمج معاجلة امللفات  -د

ساعد احملقق ًف إٌجاد امل   لشبكة أو على القرصمكان ابلفات املوجودة أبي هو برانمج ٌ
حتٌوه القرص الصلب اخلاص ابملتهم أو  م ما ٌ ًٌ   الصلب، ٌومت استخدام هذا الربانمج ًف تٌق

ستخدم ًف قراءة الصورة األصٌلة للربامج، وكذلك ًف البحث األقراص املضبوطة   ، كما أنه ٌ
 عن كلمات حمددة أو أمساء ملفات حمددة ( 1(

. 
 (:Disk View, DISK AMA( ثل برانمجبرانمج كشف الٌدسك م  -ه 

مت استخدام هذا الربانمج ًف احلصول على ما بداخل القرص املرن، مهما تباٌنت ًٌ  
  لقرص، واجلٌدر ابلذكر أنه توجد نسخٌٌت من هذا الربانمج، نسخة عاٌدة ائل وطرق هتٌئة اوس
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 ملن خاصة ابألفراد، ونسخة خاصة ابلشرطة ورجال اأ( 2(
 . 
 (: LANTASTIC( االت مثل برانمج برامج اتص -و

مكن من ًخلل هذا الربانمج الربط بٌن جهاز احلاسب اآلًل للمحقق وجهاز احلاسب  ًٌ  
مكن نقل حمتٌوات احلاسب اآلًل اخلاص ابملتهم من   اخلاص ابملتهم،اآللً    وذلك حىت ٌ

 . القرص الصلبمعلومات واٌبانت وحفظها ًف جهاز نسخ املعلومات ومن مث إىل 
 من أهم الطرق الًت مت اتباعها ًف حتٌصل األدلة تعد  

 ُ ومما ال شك فٌه أن الطرق السابقة 
توج   اخلرباء اتباعها من أجل الوصول إىلب على احملقٌقن و اإللكرتونٌة ومجعها، والًت ٌ

مت استخ عود إىل دقة هذه األدلة وكذلك التقٌنة الفائقة الًت ٌ   دامها ًف ارتكاب األدلة، وهذا إمنا ٌ
 هذه اجلرائم ( 3(

 . 
 :األدلة اجلنائٌة الرقٌمة وأمناط اجلرائم املعلوماتٌة -املطلب الثالث

ل من  ًً   حاجة دائمة إىل التعرف على اللغة الشرطة والقضاء فً مما ال شك فٌه أن ًك
ؤٌدها ا مكن أن ٌ مت من ًخللها التفٌرق بٌن األدوار املتباٌنة الًت ٌ   حلاسب اآلًل فً احلٌدثة الًت ٌ

مت تطٌور فهم أعمق ٌفما جما عد أمر ضروري لًك ٌ  ً  ل جرائم املعلوماتٌة، فالعلم ابللغة الدقٌقة ٌ
 The supreme Court of British Columbia, Practice Direction, 

PRACTICE DIRECTION , Re:  

Electronic Evidence, The Honorable Donald Brenner, 2010, p. 17. 

د، اثر اخًتلف منط املنظم التمٌهدي املستخدم ًف برامج الكمٌبوتر، رسالة  عمرو ًجلل الٌدن أمح )
  ماجسرٌت، كٌلة الرتبٌة، جامعة 

) Johana Granville, the dangers of cyber-crime and a call for 
proactive solutions, Australian Journal  

of Politics and History, 2003, Vol. 49, pp. 102 – 109.21 
سهم هبا احلاسوب ًف ارتكاب اجلٌرمة. ومع ازٌداد جرائم احلاسب اآللً    ًٌخص الٌكٌفة الًت ٌ

  زداد حاجة رجال الشرطة والقضاء إًل التعرف على ٌكٌفة التفٌرق بٌن أمناط جرائم ت
و ً  وم. فاللغة الدقٌق املعلوماتٌة الًت شرعت ًف االنتشار والتعٌقد ٌ  ة ًه وحدها التً ما بعد ٌ
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مك   نها أن تساعد رجال القانون على الدخول بعمق ًف اسرتاجتٌٌات التحٌقق ومجع األدلة اجلناٌة ًٌ
  قٌمة. ومثال على ذلك أسلوب التحٌقق ًف جٌرمة الدخول ٌغر املشروع على احلاسوب الر 

ختلف بشكل كرٌب عن أسلوب التحٌقق ًف أحد جرائم ا   ٌمة خمزنة فً لقتل الًت توجد هلا أدلة رقًٌ
لعبه احلاس مكن القول أن الدور الذي ٌ   ب اآلًل أو منقولة من ًخلل شبكة املعلوماتٌة، وابلتاًل ٌ

توىل حتٌدد الٌكٌفة الًت هبا استخدام احلاسب اآلًل فً احلا   سب اآلًل ًف اجلٌرمة هو الذي ٌ
 اإلثبات ( 1(

 . 
  على تطٌور لغة تسهل  ة حماوالت من شأٌنا أن تعملومنذ ظهور اجلٌرمة نشبت عد

  طة على احملقٌقن مسألة التفٌرق بٌن األنماط املتباٌنة جلرائم املعلوماتٌة من ًخلل تقٌسم األنش
 ا لطٌبعة دور احلاسب اآلًل هبا. وقد مرت هذه احملاوالت بثًلثة 

 اإجلراٌمة إىل جمموعات وفقً 
 :مراحل هً 

  ًل. وكانفة جرائم احلاسب اآل ًف السبٌعنات، مع بداٌة معر املرحلة األوًل: بدأت 
 "دون ابركر ( "2(

  .رهتاٌحنها من أوائل املهتٌمن جبرائم احلاسب ٌحث لفتوا األنظار إىل خطو 
تعلق جبرائم احلاسب اآلًل، كما أنه ساهم ًف وضع قانون جرائم   فقد كتب "ابركر" الكثٌر ٌفما ٌ

 ًف هذا الشأن،  رف أبنه أول قانون لورٌدا اأملرٌٌكة الذي مت ع  م لوالٌة ف1978احلاسوب لسنة 
 "ذلك قام "ابركر وبعدها اجته "ابركر" إًل ااهلتمام أبمن املعلومات الرقٌمة، وابإلضافة إىل ( 3(

 :بتقٌسم اجلٌرمة التٌخٌلة إًل أربع جمموعات وهى 
 أ. ا للنشاط اإجلراًم، مثل جرائم السرقة أو 

كون ٌفها احلاسب اآلًل وملحقاته هدفً   جرائم ٌ
 .االًتلف

مت بواسطتها التخٌطط للجٌرمة أو تنٌفذها، مثلب. جرائم ٌ    كون ٌفها احلاسب اآلًل أداة ٌ
الرقٌمة: مفهومها ودورها  حممد اأملٌن البشري، األدلة اجلنائٌة   ) ).خرتاق أنظمة حمٌمة تزٌور الواثئق، ا

  ًف اإلثبات، اململكة العربٌة السعوٌدة، اجمللة العربٌة للدراسات 
 .112،ص   2002، 33،العدد   17لد ٌنة والتدٌرب، اجملاأمل
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)parker Donn, fighting computer: a new framework for 
protecting information, new york :john  

wiley& sons. 2011, p.33 
) Ibid, p. 119.22  مت مثل الٌبئة الًت ٌ كون ٌفها احلاسب اآلًل موضوع اجلٌرمة حٌبث ٌ ج. جرائم ٌ

  .مثل إصابة جهاز احلاسب اآلًل بٌفروسات هدامة   ارتكاب اجلٌرمة، هافٌ 
مت ٌفها استًغلل مس    عة احلاسوب ًف الغش وااحلٌتال، مثل إدعاء اجلاًن أبن د. جرائم ٌ

متشركته تستخ مكن من ًخللها التحكم ًف معلومات السوق حًت ٌ   دم برامج متطورة ٌ
كون له أدىن ًعل    .قة ابحلاسوب وبراجمه جذب املسامٌهن دون أن ٌ

  جملموعةإذ مت أخذ احلاسب اآلًل ًف اجملموعة األوًل ابعتباره هدف للجٌرمة أو ًف ا
ستٌفد    من هذا التفٌرق ًف وصف التهمة التً الثانٌة ابعتباره وٌسلة للجٌرمة فإن احملقق رمبا ٌ

حتاج إهٌلا أثناء ال  مت توٌجهها للجاًن وكذلك ًف حتٌدد األدلة الًت ٌ   .تحٌققًٌ
ستٌفد منهما احملقق ًف وضع اسرتاجتٌٌات  أما ابلنسبة   للمجموعٌٌت الثالثة والرابعة ًفل ٌ

 .التحٌقق 
مكن ًملحظة إمهال "ابركر" لدور احلاسب اآلًل ابعتباره مصدر أو    وًف هذا الصدد ٌ

 خمزن أللدلة اجلنائٌة الرقٌمة الًت تنبه هلا ٌفما بً عد 
)1( 

. 
  م التٌخٌلة ًف التسٌعنات س ًم بتصٌنفر تصٌنف حٌدث للجرائاملرحلة الثانٌة: ظه

 "ف الربوٌفسور "ٌدٌفد كارتر هذا التصنٌ العدالة اجلنائٌة. وكان من مٌؤدي ( 2(
  ، الذى قام

  ابستًغلل علمه الفائق بعلوم العدالة اجلنائٌة ًف تطٌور تصٌنف "ابركر" ٌحث اقرتح أربع 
 :ل فً جمموعات من اجلرائم التٌخٌلة تتمث

كون    ٌفها احلاسب اآلًل هو هدف النشاط اإجلراًم، مثل الدخول بدون  أ. جرائم ٌ
 .وأًٌ ضا ألغراض الغش والتزٌور لٌباانت،  تصرٌح لسرقة ا 

كون ٌفها احلاسب اآلًل وٌسلة ًف نطاق الشبكة املعلوماتٌة، مثل تزٌور أحد    ب. جرائم ٌ
 .تصاالت بطاقات االئتمان، وكذلك الغش أو السرقة ًف اال
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مت    ٌفها استخدام احلاسب اآلًل مثل اإلتجار ابملخدرات، غٌسل اأملوال ونشرج. جرائم ٌ
  .طع اإلباٌحةور واملقا الص

  د. جرائم تتعلق ابحلاسب اآلًل مثل خمالفة قانون محاٌة امللٌكة الفكرٌة وقرصنة
 .الربامج الٌلنة

 
الرقٌمة:  ) ) اجلنائٌة  األدلة  البشري،  اأملٌن  ًف    حممد  ودورها  العربٌة  مفهومها  اململكة  اإلثبات، 

 .114السعوٌدة، مرجع سابق، ص 
) David carter, computer crime categories, "How techno-

crimi-nals Operate" F BI LaW Enforcement  
Bulletin, july, 2012. P, 23.23 

خت  فلف كٌثً را عن التصنٌ وترى الباحثة أن التصٌنف الذي وضعه "كارتر" للعدالة ال ٌ
  دامها ًف لغة مت استخ ٌ الذي قدمه "ابركر"، إال أن "كارتر" استخدم األلفاظ والعبارات التً 

مهل تناول دور احلاسب اآلًل ابعتباره أحد املصادر    العدالة اجلنائٌة املعروفة، وكذلك فهو مل ٌ
 .الرقٌمة أللدلة اجلنائٌة 

  اأملرٌٌكة اخلاصة بضبطصدرت هبا املوجهات   املرحلة الثالثة: وًه املرحلة التً 
  رة العدل اأملرٌٌكة بتطٌور موجهات عامةم، قامت وزا1994جرائم احلاسب اآلًل. فًف عام 

مت التفٌرق بٌن اجلرائم التٌخٌلة، وًف إطار ذلك فقد فرقت    على درجة عالٌة من الوضوح حىت ٌ
  علومات من انٌحةة وبٌن الربامج وامل جهاز احلاسب اآلًل ومكوانته من انحٌ املوجهات بٌن 

 .وشبكات االتصال ًف اإلثبات أخرى، مع الرتٌكز بشكل أساًس على دور احلاسب اآللً 
قوم به احلاسب اآلًل ًف اجلرائم املعلوماتٌة من قبل املوجهات    ٌومت تقٌسم الدور الذي ٌ

 :اأملرٌٌكة على النحو التالً 
كون ٌفها جهاز احلاسب ا    سم اجلٌرمة أو السلعة التً هو ج ware Hard آللً أ. جرائم ٌ

 .ترتبط هبا 
كون ٌفها جهاز احلا   هو الوٌسلة الًت مت تنٌفذ اجلٌرمة ware Hard سب اآللً ب. جرائم ٌ

 .من ًخللها 
كون ٌفها جهاز احلاسب اآللً   .اتهو الدٌلل املستخدم ًف اإلثب ware Hard ج. جرائم ٌ
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 .جلٌرمةاسب اآلًل ًه جسم اد. جرائم تكون ٌفها معلومات احل
مت من ًخللها   .ارتكاب اجلٌرمة  ه. جرائم تكون ٌفها املعلومات ًه الوٌسلة الًت ٌ

 و. جرائم تكون ٌفها املعلومات ًه دٌلل اإلثبات 
)1( 
فً  )   ودورها  مفهومها  الرقٌمة:  اجلنائٌة  األدلة  البشري،  اأملٌن  العربٌة  حممد  اململكة  اإلثبات،   

 115.24ع سابق، ص السعوٌدة، مرج
 :ئمة املراجعقا

 :أًوال: املراجع العربٌة 
 :الكتب  -
  حٌسن، ااحلٌتال االلكرتوًن األسباب واحللول، عمان، اجلنادرٌة للنشر  أسامة مسٌر- 1

 .2011والتوزٌع،  
  للكرتونٌة، اإلسكندرٌة، دار أشرف عبد القادر قنٌدل، االثبات اجلناًئ ًف اجلٌرمة اا- 2

 .2015دة، اجلامعة اجلدٌ 
وسف، اجلٌرمة اإللكرتونٌة واملعلوماتٌة واجلهود الدولٌة أٌمر  - 3   واحملٌلة ملكافحةفرج ٌ

 .2011جرائم الكمٌبوتر واالنرتنت، االسكندرٌة، مكتبة الوفاء القانونٌة، 
 جعفر حسن جاسم الطاًئ، جرائم تكنولوٌجا املعلومات رٌؤة جٌددة للجٌرمة احلٌدثة،  - 4

 .2007لبداٌة، عمان، دار ا 
 ن، االسكندرٌة،  ن صادق املرصفاوي، أصول اإجلراءات اجلنائٌة ًف القانون املقار حس- 5
 .1982شأة املعارف، من
 . 2005خالد ممدوح ابراٌهم، إبرام العقد االلكرتوًن، املنصورة، مكتبة مشاًل،  - 6
 ًف اجلرائم االلكرتونٌة،   فن التحٌقق اجلنائً                                                              ،- 7

 .2000االسكندرٌة، دار الفكر اجلامًع، 
 مود ًسلمة، مسرح اجلٌرمة، القاهرة، دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع،  سعد أمحد حم- 8

.2007 
 عائشة بن قارة مصطفى، حٌجة الدٌلل االلكرتوًن ًف جمال االثبات اجلناًئ، االسكندرٌة،  - 9

 . 2009ة، دار اجلامعة اجلٌدد
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  نرتنت، القاهرة، دارائم الكمٌبوتر واالعبد الفتاح بٌوًم حجازي، اإلثبات اجلناًئ ًف جر - 10
 .2007الكتب القانونٌة، 

 ًعلء الٌدن حممد فهًم وآخرون، املوسوعة الشاملة ملصطلحات احلاسب اإللكرتوًن،  - 11
 .1991القاهرة، مطابع املكتب املصري احلٌدث، 

 السكندرٌة،  الفتاح الشهاوي، ضوابط التفٌتش ًف التشرٌع املصري واملقارن، اقدري عبد - 12
 2005.25املعارف، منشأة 

  ًهلًل عبد هلال أمحد، تفٌتش نظم احلاسب اآلًل وضماانت املتهم املعلوماًت، دراسة - 13
 .2006مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربٌة، 

 :الرسائل العلٌمة  -
  ، النظرة العامة للتفٌتش ًف القانون املصري واملقارن، رسالة ساًم حٌسن احلسنً - 1

 .1996قوق، جامعة القاهرة، دكتوراه، كٌلة احل 
 مٌشاء عبد الغًن حممد عطا هلال، احلماٌة اجلنائٌة للتعاًملت االلكرتونٌة، رسالة دكتوراه،  - 2

 .2005كٌلة احلقوق، جامعة املنصورة، 
 اخًتلف منط املنظم التمٌهدي املستخدم ًف برامج الكمٌبوتر،   لل الٌدن أمحد، اثر عمرو جً - 3
 . 2000الرتبٌة، جامعة األزهر،  سالة ماجسرٌت، كٌلة ر 

 :الدورٌات واجملالت والندوات -
  أسامة بن غامن العٌبدي، اإلثبات ابلدٌلل االلكرتوًن ًف اجلرائم املعلوماتٌة، جملة جامعة - 1

 .2013، السعوٌدة،  امللك سعود 
 كاٌدٌمة اٌنف، الرٌاض،  حسن مبارك طالب وآخرون، اجمللة العربٌة للدراسات ااملٌنة، أ- 2

 العدد  53،  2011. 
  حممد اأملٌن البشري، األدلة اجلنائٌة الرقٌمة: مفهومها ودورها ًف اإلثبات، اململكة العربٌة - 3

 .2002، 33عدد  ل ،ا  17دٌرب، اجمللد السعوٌدة، اجمللة العربٌة للدراسات اأملٌنة والت
  رقٌمة، ندوة اجملتمع واأملن، كٌلة امللك فهدممدوح عبد احلٌمد عبد املطلب، أدلة الصور ال - 4

 2007.26اأملٌنة، الدورة اخلامسة، 
ا ًٌ  :املراجع اأجلنٌبة  -اثًن

1- Brett Pladna, Computer Forensics Procedures, Tools, and Digital  

Evidence Bags: What They Are and Who Should Use Them, East  
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Carolina University, 2008. 

2- David carter, computer crime categories, "How techno-crimi-nals  

Operate" F BI Law Enforcement Bulletin, July, 2012. 

3- George R. S. Weir and Stephen Mason, The source of Digital  

Evidence, in Electronic Evidence, Edited by Stephen Mason,  

LexisNexis, 2013. 

4- Johana Granville, the dangers of cyber-crime and a call for 

proactive  

solutions, Australian Journal of Politics and History, 2003, Vol. 49. 

5- Lucy L. Thomson, Mobile Devices New Challenges for 

Admissibility  

of Electronic Evidence, Published in The SciTech Lawyer, Volume 9,  

Number 3, 2013. 

6- National Forensic Science Technology Center, Crime Scene  

Investigation A Guide for Law Enforcement, North Largo, 2013. 

7- parker Donn, fighting computer: a new framework for protecting  

information, new york :john Wiley & sons, 2011. 

8- The supreme Court of British Columbia, Practice Direction, 

Practice  

Direction, Re: Electronic Evidence, The Honorable Donald Brenner,  

2010 . 


