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 الممخص

تصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وأصبح األخيرة تطورا ىائال في مجاؿ اإل شيد العالـ في السنوات
ظ خصوصيتو وسره، وقد أساء البعض وتحف اإلنساف يعتمد عمى ىذه التكنولوجيا في حياتو اليومية

لنا جرائـ  ظيرا أستقراره، مم  جيا الحديثة باإلعتداء عمى المجتمع وتيديد أمنو وا  ىذه التكنولو  استخداـ
 لكترونية، " جرائـ التقنية العالمية".جديدة وىي الجرائـ اإل

لكترونية عمى وسائؿ تكنولوجيا في الجرائـ اإل حد الطرؽ لمبحث عف األدلة، وينصبالتفتيش، ىو أ
طة متخصصة وأدوات تقنية مساعدة إلستخراج جة إلى سمالمعمومات، وتفتيش ىذه الوسائؿ بحا

لكترونية وضبطيا وحفظيا، وىذا العمؿ صعب وشاؽ ال يستطيع شخص واحد القياـ بو، األدلة اإل
ن   الضمانات المقررة لمتفتيش والتي ما يحتاج إلى فريؽ متخصص متكامؿ، مع ضرورة مراعاة وا 
 قيات اإلقميمية والدولية.تفاالدستور والقانوف، وجاءت بيا اإل قرىاأ

تكمف أىميتيا في الكشؼ عف مدى و "،  لكترونيةالتفتيش في الجرائـ اإلبعنواف " ىذه الدراسة  إف  
لتزاـ السمطة المختصة بمراعاة الضمانات المقررة لمتفتيش، وقد جاءت اإلشكالية بالسؤاؿ التالي، إ

ات التفتيش يراعي خصوصية إجراءىؿ وفؽ المشرع الفمسطيني في وضع نظاـ قانوني متكامؿ 
لكترونية، وخمؽ توازف بيف حؽ اإلنساف بالخصوصية وحؽ المجتمع في والضبط في الجرائـ اإل

معاقبة المجرميف؟، واليدؼ مف ىذه الدراسة يتمثؿ بيدؼ عاـ ىو، توضيح مفيـو التفتيش وصوره 
ار ة تتمحور في إظيوبياف خصائصو وتحديد طبيعتو القانونية والغاية منو، وأىداؼ خاص

لكترونية وضبطيا بياف كيفية الحصوؿ عمى األدلة اإللكترونية و خصوصية التفتيش في الجرائـ اإل
تبع المنيج الوصفي التحميمي المقارف، مف يجيب الباحث عف إشكالية الدراسة إوتخزينيا، وحتى 

، 2018( لسنة 10)رقـ  خالؿ تحميؿ النصوص الخاصة بالتفتيش والضبط الواردة في القرار بقانوف
، 2001( لسنة 3لكترونية الفمسطيني، وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )بشأف الجرائـ اإل
  والقوانيف المقارنة.

 األوؿ المبحثوخصص  ،ماىية الجرائـ اإللكترونية والتفتيش التمييدي الفصل فيالباحث تناوؿ 
وبياف خصائصيا ومميزاتيا ، رتكابياووسائؿ إ ،الفقييةالتشريعية و  الجرائـ اإللكترونيةؼ تعريل



 ط
 

 صوره، وبينا ،قمنا بتعريفو حيث، الثاني ماىية التفتيش المبحثفي وتناولنا وطبيعتيا القانونية، 
    مف المجوء إليو.والغاية وخصائصو طبيعتو القانونية و 

المبحث  فيوبحثنا ونية، لكتر ، خصوصية التفتيش في الجرائـ اإلالفصل األول تناوؿ الباحث في
شروط التفتيش في الثاني المبحث  وفيلكترونية، المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإل السمطة األول

خصوصية إجراءات التفتيش  ،تناولنامف الرسالة،  الثانيالفصل  أما، لكترونيةالجرائـ اإل
راءات التفتيش في ة إجخصوصي المبحث األول في وبحثنا ،لكترونيةائـ اإلوالضبط في الجر 

 .لكترونيةأثار التفتيش في الجرائـ اإلالثاني المبحث  وفي لكترونية،الجرائـ اإل

ع الفمسػػػطيني فػػػي قػػػانوف الجػػػرائـ أىميػػػا، أف المشػػػر  نتاااائجوفػػػي نيايػػػة الدراسػػػة توصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى  
فتػيش الت وأف   لكترونية لـ يقر جميع ضمانات التفتيش التي نص عمييا قانوف اإلجراءات الجزائيػة،اإل

خطر وأدؽ إجراءات التحقيؽ كوف أسرار الناس وخصوصػيتيـ أصػبحت لكترونية مف أ  في الجرائـ اإل
مخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، وىو بحاجة إلى نظػاـ إجرائػي متكامػؿ، وسػمطة متخصصػة 

وحفظيػػػا، طيا وضػػػبسػػػتخراج األدلػػػة سػػػمحة بػػػأدوات إلكترونيػػػة إلجرائػػػو وا  مدربػػػة ومؤىمػػػة فنيػػػا تكػػػوف م
لكترونيػػػة، وىػػػذا التفتػػػيش إجػػػراء صػػػعب شػػػاؽ يحتػػػاج إلػػػى فريػػػؽ متكامػػػؿ، عمػػػى الحراسػػػة اإل والتغمػػػب

الباحػث فػي نيايػة  أوصاىويمكف أف يمتػد خػارج حػدود الدولػة، ويحتػاج إلػى تعػاوف بػيف الػدوؿ، ولقػد 
ات التفتػيش، ضػمانجميع لكترونية يقر تفتيش في الجرائـ اإلدراستو إلى وضع نظاـ إجرائي خاص لم

والػػنص صػػراحة فػػي القػػانوف عمػػى أف الوسػػائؿ غيػػر الماديػػة قابمػػة لمتفتػػيش والضػػبط، وتحديػػد مكػػاف 
نشػاءلة بتجػاوز التفتػيش تخزينيا، والسماح لمسػمطة المختصػ محكمػة مختصػة لمنظػر  حػدود الدولػة، وا 

صػػػدار دليػػػؿ إلجػػػراءفػػػي الجػػػرائـ اإل الضػػػبط فػػػي ات التفتػػػيش و لكترونيػػػة يكػػػوف أعضػػػائيا مػػػؤىميف، وا 
نشاءالجرائـ اإل .      لكترونيةاإل الجرائـ لمكافحة وطني مجمس لكترونية، وا   
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Abstract 

   In recent years, the world has witnessed a tremendous development  in the field of 

communications and information technology, and people are relying on this technology 

in their daily lives and preserving their privacy and happiness. Some have abused this 

modern technology to attack society and threaten its security and stability, “Crimes of 

global technology” .         

   Inspection is one of the ways to search for evidence. It focuses on electronic crimes on 

the means of information technology. The inspection of these means requires 

specialized authority and technical tools to assist in the extraction, control and 

preservation of electronic evidence. This work is difficult and hard that one person 

cannot do. Integrated, with the need to take into consideration the safeguards prescribed 

for inspection and approved by the Constitution and the law, and came by the regional 

and international conventions.                                                                         

           This study is entitled "Inspection of Electronic Crimes", whose importance lies in 

disclosing the extent of the obligation of the competent authority to take into account 

the guarantees of inspection, The problem has come up with the following question: Is 

the Palestinian legislator in the development of an integrated legal system that takes into 

account the specificity of the procedures of inspection and control of cybercrimes, and 

the creation of a balance between the human right to have privacy and the right of 

society to punish criminals? The aim of this study is to clarify the concept of inspection, 

its image, its characteristics, its legal nature and its purpose. The objectives of this study 

are to show the privacy of the inspection of electronic crimes and to explain how to 

obtain, and store electronic evidence through what was explained in Law No (10) for 

the year 2018, on the Palestinian electronic crimes, And Palestinian Penal Procedures 

Law No. (3) Of 2001, and the comparative laws.                   

   The researcher dealt with the computer in the first section, the Internet in the second 

section, the electronic crime and its characteristics in the third section, its legal nature in 

section 4, and the methods of proving it to the inspection, which we identified, reviewed 

its characteristics, and determined its legal nature and purpose in section 5.                                

  In the first chapter of the thesis, the researcher examined the specificity of the 

investigation of electronic crimes. In the first section the competent authority to inspect 

electronic crimes was examined.                                



 ك
 

  The second part of the thesis dealt with the specificity of the procedures of the search 

and control of electronic crimes. In the first part, we discussed the specificity of the 

procedures for searching electronic crimes.              

  At the end of the study, the researcher concluded that the Palestinian legislator in the 

Electronic Crimes Law did not approve all the inspection guarantees stipulated in the 

Code of Criminal Procedure, and that the inspection of electronic crimes is one of the 

most serious and accurate procedures of investigation. The need of an integrated 

procedural system, and a specialized trained and technically qualified authority, armed 

with electronic tools to conduct, extract and maintain evidence, and overcome electronic 

custody. This inspection is a difficult procedure that needs an integrated team, and can 

extend beyond the borders of the state, and needs Li cooperation between States.                                                                  

                At the end of his study, the researcher also recommended the establishment of 

a special procedural system for the inspection of electronic crimes, which guarantees the 

inspection guarantees, the explicit provision in the law that the non-material means are 

subject to inspection and seizure, the location of their storage, the permission of the 

competent authority, and the creation of a manual for electronic crime investigation and 

seizure procedures and the establishment of a national council to combat cybercrime.   
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 .مقدمة

 الجريمة رتكبإ أساليب تتطور حيث ،(1)مقتاً  فوقو  ت   الجريمة فاف ،ممقتاً  أمراً  التفتيش كاف إذا

 أصبحت الحديثة التكنولوجيا تطور ومع الحالي عصرنا وفي المختمفة، بنواحييا الحياة بتطور

 لنا وجدأ افتراضي خفي عالـ الكوف ىذا في وظير تقميدية، غير بطرؽ ترتكب لتقميديةا الجرائـ

 الجزائي، القانوف في جديد فرع ظيور إلى ذلؾ أدى مما سابقا، معروفة تكف لـ مستحدثة جرائـ

 لكترونية.اإل الجرائـ وىو

المعمومات، لوجيا وتكنو  تصاالتاالفي مجاؿ  ىائالً  اً لعالـ في نصؼ القرف العشريف تطور شيد ا
وأصبح  ،نترنت الذي جعؿ البعيد قريبالحاسوب، وتبعو ظيور اإل اختراعوتجمى ىذا التطور في 

ستغؿ البعض أفي حديقة صغيرة مميئة بالورود، و العالـ الكبير متصؿ مع بعضو البعض كأنو يجمس 
الحديقة لمقياـ بأعماؿ  ىذه التقنيات الحديثة التي ظيرت لتسييؿ حياة الناس، لزرع األشواؾ في ىذه

مف وسالمة الدوؿ أا مف ناحية، والقياـ بأعماؿ تمس تمس األشخاص وحقوقيـ وتعتدي عميي
، واألمف والسمـ العالمي مف ناحية أخرى، مما دفع المشرعيف في بعض دوؿ العالـ لتجريـ قتصادىاوا

اصرة عف معالجتيا، فسارعت األخرى ق الجنائيةتمؾ األفعاؿ كوف قانوف العقوبات العاـ والقوانيف 
ضافة فصوؿ لتجريـ تمؾ األعماؿ ،بعض األنظمة إلى إدخاؿ تعديالت عمى قانوف العقوبات  وا 

كالقانوف  ، والبعض األخر جـر تمؾ األفعاؿ بقوانيف مستقمة(3)وااليطالي (2)كقانوف العقوبات الفرنسي
وما زاؿ ىناؾ بعض  وانيف الحقا،حيث سنتعرض لتمؾ الق ،السعودي واألردني والقطري والفمسطيني

النافذة قادرة عمى  الجنائيةدوؿ لـ تصدر أي تشريعات تعالج تمؾ الجرائـ محتجة بأف القوانيف 
 والمبناني. المصري كالقانوف معالجة ىذه الجرائـ الحديثة

 وعةومتن متعددة الوسائؿ وىذه المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ بواسطة ت رتكب االلكترونية الجرائـ

 إرتكاب ويمكف العالـ أنحاء جميع في منتشرة وىي األخرى، عف مختمفة خصوصية منيا ولكؿ

 الجرائـ ىذه تحتاج لذلؾ العالـ، ىذا في مكاف أي مف استخداميا خالؿ مف اإللكترونية الجريمة

 في أو اإلستدالالت جمع مرحمة في سواء التقنية لخصوصيتيا نظرا أدلتيا لجمع خاصة طرؽ إلى
                                                           

  .118، ص2009نجموأمريكي، دار النيضة العربية، القاىرة، إلجراءات الجنائية في القانوف األعوض، رمزي رياض، ا (1)
 Code pénal français,1992( مف قانوف العقوبات الفرنسي. 323) المادة نظرأ ( 2)
 Codice penale italiano,1930 ..  يطاليعقوبات اإل( مف قانوف ال5+4+3/ 615نظر المادة ) أ ( 3)
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 .النيائي أو اإلبتدائي التحقيؽ رحمةم

 التحقيؽ سمطة تستخدميا أف يمكف التي الوسائؿ حدأ ىو ،االلكترونية الجرائـ في التفتيش

 مف مراعاتيا يجب التفتيش إلجراءات ضمانات والقوانيف الدساتير أقرت وقد ،األدلة إلى لموصوؿ

 أسراره عمى وحفاظاً  األساسية وحرياتو اإلنساف حقوؽ عمى حفاظاً  ،العامة السمطات قبؿ

  القانوف. خالؿ مف إال األسرار ىذه إلى العامة السمطة أعضاء يد تمتد ال بأف ،وخصوصيتو

 يحتاج الوسائؿ ىذه وتفتيش وخصوصيتيـ، الناس أسرار تحوي المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إف

 وىذه االلكترونية، دلةاأل ستخراجإل تقنية وأدوات خاصة وطرؽ فنيا، مؤىمة متخصصة سمطة إلى

 وتخزينيا. لضبطيا خاصة طرؽ إلى تحتاج األدلة

 .أىمية الدراسة  

تحديد النصوص القانونية الناظمة إلجراءات التفتيش في الجرائـ تكمف أىمية الدراسة في 
  بضمانات التفتيش. اإللتزاـ، لكشؼ مدى لكترونيةاإل

 .أىداف الدراسة

جراءاتو ، وخصائصو، وطبيعتو القانونية،وصورهلتفتيش، : توضيح  مفيوـ ااألىداف العامة ، وا 
 والغاية منو.

لكترونية، وبياف كيفية الحصوؿ عمى : إظيار خصوصية التفتيش في الجرائـ اإلاألىداف الخاصة
 وحفظيا. ضبطياطرؽ ، و اإللكترونيةاألدلة 

 إشكالية الدراسة.  

ؿ يراعي خصوصية إجراءات التفتيش ىؿ وفؽ المشرع الفمسطيني في وضع نظاـ قانوني متكام
توازف بيف حؽ اإلنساف بالخصوصية وحؽ المجتمع في  وخمؽ ،لكترونيةوالضبط في الجرائـ اإل

 معاقبة المجرميف؟
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 منيج الدراسة. 

سيتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي المقارف، وىي دراسة تحميمية لنصوص القانوف الخاصة 
لموصوؿ إلى معرفة مدى نجاح المشرع الفمسطيني في ، لكترونيةاإلفي الجرائـ  والضبط بالتفتيش

، وبالتالي الوصوؿ إلى إجابة عمى إشكالية في الجرائـ اإللكترونية وضع نظاـ متكامؿ لمتفتيش
 البحث. 

 محددات الدراسة. 

 نيفلكترونية الفمسطيني، والقواقانوف اإلجراءات الجزائية وقانوف الجرائـ اإلمحددات الدراسة ىي 
والقرارات القضائية، واآلراء لكترونية، اإل تفاقيات الدولية واإلقميمية ذات العالقة بالجرائـالمقارنة، واإل

 والنظريات الفقيية.

 .الدراسات السابقة 

، لمباحث يوسؼ خميؿ الجرائم االلكترونية في التشريع الفمسطيني، دراسة تحميمية مقارنة-1
 .2013 غزة، فمسطيف، رسالة ماجستير، ،يةيوسؼ العفيفي، الجامعة اإلسالم

لكترونية، وبياف خصائصيا، وطبيعتيا القانونية، الدراسة إلى التعريؼ بالجريمة اإلىدفت ىذه 
والتعرؼ عمى آلية تفتيش مكونات  وطرؽ جمع األدلة في مرحمة اإلستدالالت، والتحقيؽ اإلبتدائي،

 الت التي تواجو القائـ بالتفتيش.الحاسوب المادية والغير مادية، وضبطيا، والمشك

، لمباحث عبد اهلل دغش دراسة مقارنةالمشكالت العممية والقانونية لمجرائم االلكترونية،  -2
   .2014العجمي، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف، رسالة ماجستير،

وؿ التشريعية والحملكترونية، وطبيعتيا القانونية، راسة إلى تحديد مفيوـ الجريمة اإلىدفت ىذه الد
لكترونية، وضرورة التعاوف الدولي لمواجيتيا، والحموؿ العممية لمواجية لمواجية الجريمة اإل

 .في تمؾ الجرائـمشكالت التفتيش والضبط 
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، لمباحثة نداء نائؿ فايز المصري، جامعة النجاح الوطنية، خصوصية الجرائم المعموماتية -3
 .  2017نابمس، فمسطيف، رسالة ماجستير،

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف خصوصية الجرائـ اإللكترونية عمى المستوى الموضوعي)التجريـ 
 .بتدائي والنيائي(والعقاب(، وعمى المستوى اإلجرائي )مرحمة التحقيؽ اإل

  الدراسة تقسيميا إلى:  إشكاليةتقتضي الجابة عمى 

 .ة والتفتيشماىية الجرائـ االلكترونيالتمييدي:  الفصل          

 لكترونية.: خصوصية التفتيش في الجرائـ اإلالفصل األول          

 خصوصية إجراءات التفتيش والضبط في الجرائـ اإللكترونية.  :الفصل الثاني          
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 تمييديال الفصل

 والتفتيش لكترونيةالجرائم ال  ماىية
 وتقسيم. تمييد

 وأصبح حياتو، لتيسير لمبشرية يرظ   الذي التكنولوجي التطور نتيجة فتر  ع   ،االلكترونية الجرائـ

 الحياة. نواحي جميع في يستخدميا اإلنساف

 النقالة واليواتؼ ،الحاسوبتتجمى صورىا بو ،ومتنوعة متعددة المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إف

 تمؾ الوسائؿ تصاؿا  و  ،بشتى أنواعيا اإللكترونيةواألجيزة  الحديثة، بالتقنية تعمؿ التي الذكية
 ،نترنتاإل كشبكة العالمية الشبكات وأ والخاصة العامة الشبكات عف طريؽ البعض ببعضيا
 .الحديثة بالتقنية تعمؿ لكترونيةا وسائؿ وأي والمرنة، الصمبة اتوالبيان المعمومات تخزيف ووسائؿ

ستغالؿ نقاط إالبعض ب اـق ،رجاء العالـأجميع في  المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إلنتشار انظر  
 أو تعريض سالمة الدولة ،اس وأمواليـعتداء عمى الن  اإل أو ،عتداء عمييا وتدميرىالإل ياضعف

، مما أدى شخصيةأو بقصد تحقيؽ مصالح  ،معرفةلم اً أو حب ا بقصد التسميةإم   ،لمخطر قتصادىاوا  
 الوسائؿ اإللكترونيةتمؾ عة تستمدىا مف طبيالتي تمتاز بخصائص لكترونية الجرائـ اإل ظيورإلى 
 عف الجرائـ األخرى. تماما مختمفةوىي 

األدلة المطموبة إلظيار  إلى لموصوؿإلييا سمطة التحقيؽ  قد تمجأ حد اإلجراءات التيإف التفتيش أ
المخزنة في وسائؿ  وصية الناس باالطالع عمى أسرارىـاإلجراء يمس خص لكف ىذا، و الحقيقة

ـ يقسيقتضي ت وفؽ ما رسمو القانوف. حيث ىذا اإلجراءيجب أف يتـ لكف و  ،تكنولوجيا المعمومات
 مطمبيف. إلىالمبحث التمييدي 

  .االلكترونية الجرائم ماىية :األول المبحث

 .التفتيش ماىية :الثاني المبحث

 



6 
 

 األول المبحث

 لكترونيةماىية الجرائم ال 
تفاقية العربية سمتيا جرائـ تقنية اإلفتيا، ختالؼ تسمياإل لكترونية نظراً تعريؼ الجريمة اإل يختمؼ

 ، والبعض(5)والكويتي (4)واإلماراتي (3)والبحريني (2)، وسار عمى دربيا المشرع العماني(1)المعمومات
والبعض األخر سماىا  ،(8)والسوري (7)السودانيو  (6)السعودي كالمشرعسماىا جرائـ المعموماتية، 

األوربية سمتيا  تفاقيةاإللكف و ، (11)واألردني (10)والقطري (9)مسطينيالمشرع الفك الجرائـ اإللكترونية،
 .(12)سمتيا الجرائـ السيبرانية

 طمؽ عمييابعض أ  الو  ،(13)الحاسوبستخداـ إريمة إساءة نجميزي أطمؽ عمييا جالمشرع اإلأما  
المسميات  " كوف ىذا المصطمح شامؿ ويدخؿ ضمنو كؿ مصطمح "جرائـ التقنية العالمية

لكترونية في البحث، لمداللة عمى كؿ التسميات سيستخدـ مصطمح الجريمة اإل الباحث .(14)السابقة
 جريمة حديثة يالكترونية طبيعي، كونختالؼ في تسمية الجريمة اإلاإلأف  يرى الباحثو  ،السابقة
 ختمؼ النظر إلييا مف دولةي  و  الحديث اإللكتروني تتعمؽ بتنظيـ المجتمع لظروؼ المشرع أوجدىا

                                                           
، بالقاىرة،  21/12/2010تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات، الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية، بتاريخ اإل (1)

 .21/5/2013، صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ 7/2/2014دخمت حيز النفاذ بتاريخ 
 .2011( لسنة 12)المرسـو السمطاني، رقـرائـ تقنية المعمومات العماني، الصادر بقانوف مكافحة ج (2)
 .2014( لسنة 60ت البحريني، رقـ )قانوف جرائـ تقنية المعموما (3)
 .2012( لسنة5ات اإلماراتي، رقـ )قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعموم( 4)
  .2015لسنة  (63)قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات الكويتي، رقـ( 5)
 .2007 لسنة /ـ(17قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي، الصادر بالمرسـو الممكي رقـ ) (6)
 .2007( لسنة 13ة السوداني، رقـ )قانوف جرائـ المعموماتي (7)
( لسنة 17) التشريعي، رقـقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري، الصادر بالمرسـو  (8)

2012. 
 .2018( لسنة 10الفمسطيني، رقـ ) لكترونيةقرار بقانوف بشأف الجرائـ اإل (9)
 .2014( لسنة 14) ونية القطري، رقـلكتر قانوف مكافحة الجرائـ اإل (10)
 .2015( لسنة 27نية األردني، رقـ )لكترو قانوف الجرائـ اإل (11)
، 23/11/2001تحاد األوروبي بتاريخ اتفاقية بودابست، الصادرة عف اإل ة الجرائـ السيبرانية،تفاقية األوروبية لمكافحاإل (12)

 بودابست، المجر.

         Computer Misuse Act 1990قانوف إساءة إستخداـ الحاسوب البريطاني.    (13)
 .107، ص2008امعية، اإلسكندرية، نترنت، دار المطبوعات الجالجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإليوسؼ، أمير فرج،  (14)
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الحديثة، فبعض الدوؿ متطورة  ستخداـ التكنولوجياإاوت بيف الدوؿ في أخرى، لوجود تف دولة إلى 
قؿ منيا أوالبعض األخر  ، كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا والمانيا،ستخدامياإفي 
ونية في الجريمة اإللكتر  مفيوـحيث سنتناوؿ  كأغمب الدوؿ العربية واألسيوية واإلفريقية. تطوراً 

 المطمبفي خصائصيا وطبيعتيا القانونية و الثاني،  المطمبرتكابيا في إوسائؿ األوؿ، و  المطمب
 الثالث.

 المطمب األول

 .الجريمة اللكترونية مفيوم

، وتعني التعدي أو الذنبشت  إ ،لغة  الجريمة   ،، وعرفت الشريعة اإلسالمية الجريمة(1)قت مف الجـر
ولو جزاء عاجؿ في الدنيا وجزاء  قب عمى فعمو، أو ترؾ معاقب تركو،بأنيا إتياف فعؿ محـر معا

يعاقب عميو  ترؾبأنيا " كؿ فعؿ أو  الفقيو جارو عرفيا ،ً االجريمة فقيأما ، (2)جؿ في اآلخرةأ
التعريفات التشريعية  سنتناوؿحيث  .(3)ستعماؿ حؽ وال أداء واجبإلقانوف بعقوبة جنائية وال يبرره ا

 .الفرع الثاني، والتعريفات الفقيية في الفرع األوؿترونية في لمجريمة االلك

 : التعريفات التشريعية لمجريمة اللكترونية. الفرع األول

نيجيا لكترونية، وسار عمى عرؼ الجريمة اإلية المعمومات لـ ت  تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقناإل
 اإلماراتي.  و  والسوداني والبحريني، المشرع الفمسطيني، واألردني

/ج( مف 1المادة ) لكترونية، وأسيميا ما ورد فيعرفت الجريمة اإل المقارنة العربية بعض القوانيف
في ىذا بأنيا الجرائـ المنصوص عمييا  عرفياالذي و ، العمانيقانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات 

كافحة جرائـ تقنية المعمومات مقانوف  في المادة األولى مفعرفيا المشرع الكويتي ولكف ، القانوف

                                                           
 بف منظور اإلفريقي المصري ، المجمد الثاني عشر،إالفضؿ، جماؿ الديف محمد بف مكـر لساف العرب، لإلماـ العالمة أبي  (1)

 .91حرؼ الميـ، فصؿ الجيـ، دار صادر، بيروت، بدوف سنة نشر، ص  عشر،
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،1طنترنت، ئـ الحاسوب واإلي والتحقيؽ في جراالحمبي، خالد عياد، إجراءات التحر  (2)

 .27، ص2011عماف،
 .6ص ، دار العمـ لمجميع، بيروت، بدوف سنة نشر،3، ج2عبد الممؾ، جندي، الموسوعة الجنائية، طفي كتاب  مشار إليو (3)

 .6ص
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 ستخداـ الحاسب اآللي أو الشبكة المعموماتية أو غير ذلؾ مفإمف خالؿ  بأنيا " كؿ فعؿ يرتكب
عتمد في تعريفو إويتي وبالتمعف في ىذا النص نجد أف المشرع الك ،"وسائؿ تقنية المعمومات

المشرع عرفيا  نفس المعيار وبإلعتماد عمىكابيا، رتإعمى معيار وسيمة  لكترونيةلمجريمة اإل
المشرع عرفيا  مشابو، وبشكؿ نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية قانوف( مف 1/8السعودي في المادة)

  .ةلكترونياإل الجرائـ قانوفالقطري في المادة األولى مف 

تكاب ر إمزدوج، وىو وسيمة المعيار الة عمى لكترونيعتمد في تعريفة لمجريمة اإلإوري السأما المشرع 
مف قانوف التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة  ادة األولىفيا في المالجريمة ومحميا، فعر  

لمنظومات ستخداـ األجيزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع عمى اإبأنيا "جريمة ترتكب ب المعموماتية
 .(1)رالمعياعمى ىذا  ليذا القانوفأكدت التعميمات التوضيحية والتنفيذية قد و  ،المعموماتية أو الشبكة"

 : التعريفات الفقيية لمجريمة اللكترونية. الفرع الثاني

وسيمة  عمىفي تعريفيا  عتمدإالبعض فلكترونية مختمفة، ة اإلجريملم الفقيية تعريفاتالجاءت 
لي ويؤدي إلى الحاسب اآلستخداـ إإساءة رتكابيا وعرفيا بأنيا " أي سموؾ غير مشروع يرتبط بإ

جرامي الذي يرتكب عبر الفضاء بأنيا "السموؾ اإل عرفت وكذلؾ ،(2)غير مشروعة " تحقيؽ أغراض
 ستخداـ شبكةإافة لجياز الياتؼ المحموؿ سواء بستعانة بالخدمات المعموماتية المضلكتروني باإلاإل
حيث عرفيا  ستناد إلى موضوعيا،عرفيا باإلوالبعض األخر،  .(3)تصاؿ الياتؼ"إنترنت أو شبكة اإل
 يرتكب بواسطة المعمومات الحاسوبية بغرض تحقيؽ الذيالقانوني عتداء "اإل ماس بأنيا قيوالف

" كؿ  قرب إلى التعريؼ العاـ لمجريمة، بأنياأبشكؿ  وكذلؾ عرفت الجريمة اإللكترونية .(4)الجريمة"
 نيةستخداـ أية تكنولوجيا أو تقإأو الضار بالمجتمع الذي يرتكب ب السموؾ غير المشروع أشكاؿ

                                                           
عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية  ( مف التعميمات التوضيحية والتنفيذية لقانوف تنظيـ التواصؿ15نظر المادة )ت أ (1)

 .7/5/2012تصاالت والتقانة السوري، بتاريخ ، عف وزير اإل(290السوري، الصادرة بالقرار رقـ )
نترنت، دار الكتب القانونية ودار شتات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلحجازي، عبد الفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات  (2)

 .385, ص2007ت، المحمة الكبرى، لمنشر والبرمجيا
بيف القانوف المصري واإلماراتي  دراسة مقارنة جرائـ الياتؼ المحموؿ، لكترونية،رائـ اإلطارؽ عفيفي صادؽ، الج حمد،أ (3)

 .33ص ،2015 القاىرة، القانونية، لإلصداراتالمركز القومي  ،1ط ،والنظاـ السعودي
 دراسة مقارنة، لكترونية،جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإل جالؿ محمد، الزعبي،و ، احمد أسامة المناعسة، في كتاب مشار إليو (4)
 .70ص  ،2014،، عمافدار الثقافة لمنشر والتوزيع ،2ط
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لكترونية عرؼ الجريمة اإل ولكف البعض، (1)"جة اإلجرامية التي يؤثميا المشرعلتحقيؽ النتي حديثة
مدى قدرة عمى عتماد تعريؼ لمجريمة باإل الحاسوب، ووضعستخداـ إى مدى معرفة ستناد إلباإل

أف تتوفر لدى قترافيا ات، وعرفيا بأنيا "جريمة تتطمب إلستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومبإالفاعؿ 
عندما  األمريكية بيذا االتجاه أخذت وزارة العدؿقد ، و (2)فاعميا معرفة بتقنية النظاـ المعموماتي

ا معرفة فنية بالحاسوب تمكنو مف ذ ية بأنيا "أية جريمة يكوف فاعمياعرفت الجريمة المعمومات
لكترونية، ولكف نرى أف في إيجاد تعريؼ شامؿ لمجريمة اإل وجود صعوبةيرى الباحث  .(3)رتكابياإ

، ةشامم النصجاءت صياغة حيث ، اإللكترونيةالمشرع السوري كاف موفقا في تعريؼ الجريمة 
 يستوعب جميع الجرائـ التي ترتكب بواسطة تكنولوجيا المعمومات.

 الثاني المطمب

 رتكاب الجريمة االلكترونيةئل إوسا

 ،ة، وىي متمثمة في وسائؿ تكنولوجيا المعموماتلكترونية متعددة ومتنوعوسائؿ إرتكاب الجريمة اإل
 بأنيا " أي وسيمة بالمادة األولى مف قانوف الجرائـ االلكترونية عرفيا المشرع الفمسطينيالتي 

لكترونية مغناطيسية بصرية كيروكيميائية أو أي وسيمة أخرى سواء كانت مادية أـ غير مادية، أو إ
ة، تستخدـ لمعالجة البيانات وأداء المنطؽ والحساب أو مجموعة وسائؿ مترابطة أو غير مترابط

باإلقتراف مع مثؿ  تصاالت تتعمؽ أو تعمؿوتشمؿ أي قدرة تخزيف بيانات أو إ الوظائؼ التخزينية،
 ىذه الوسائؿ".

والذي  ،الجريمة اإللكترونيةرتكاب إل تكنولوجيا المعمومات وسائؿيستخدـ  ،(4)لكترونيالمجـر اإل
ف المعمومات تمكنو مف مأميارات تقنية في مجاؿ الحاسبات و خص الذي لدية دراية و الش يعرؼ بأنو

                                                           
 دار الكتب القانونية،اإلنترنت وبطاقة اإلئتماف والدعاية التجارية الكاذبة،  جرائـ النصب المستحدثة، محمد، الشناوي، (1)

 .71ص ،2008 مصر،ى، المحمة الكبر 
 .86ص ،2006 دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ،2طدراسة مقارنة،  الجرائـ المعموماتية، حمد خميفة،أ الممط، (2)

دار الكتب القانونية ودار  دراسة تحميمية، التفتيش في الجرائـ المعموماتية، ،فقيسامي جالؿ  في كتاب حسيف، مشار إليو (3)
 .22ص ،2011 المحمة الكبرى، يات،شتات لمنشر والبرمج

، القاىرة دار النيضة العربية، ليات المواجية،آنترنت بيف التجريـ الجنائي و جرائـ الحاسب واإل ىاللي عبد الاله، حمد،أ (4)
 .177+176ص ،2015
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تـ تصنؼ وقد  نترنتالشيفرات عبر شبكة اإل س وفؾ وكسرختراؽ والتخريب والتجسالقياـ باإل
 ، فالمخترقوفالجريمة رتكابإه أصناؼ، بالنظر إلى أىدافيـ مف المجرميف االلكترونييف إلى عد

حددة، ر السف دافعيـ ىو التحدي، والمحترفوف، يكوف ىدفيـ تحقيؽ أغراض مالمتطفميف، صغا
الفرع نترنت في ، واإلالفرع األوؿسنتناوؿ الحاسوب في حيث  .(1)نتقاـوالحاقدوف ىدفيـ الثار واإل

 .الثاني

يستخدميا المجـر حد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي ىو أ ،الحاسوب .الحاسوب: الفرع األول
حيث سنتناوؿ نشأة  لكترونية.لمجريمة اإلمحؿ  الحاسوب يكوف ويمكف أف ،لكترونيةاب جريمة إإلرتك

وتعريفة في الفقرة الثالثة، ومكوناتو في الفقرة في الفقرة الثانية،  لحاسوب في الفقرة األولى، والتسميةا
  الرابعة.

جامعة ىارفارد األمريكية صنعت عندما 1937عاـ يعود نشأة الحاسوب إلى  نشأة الحاسوب.أوال:  
 1946يكية، وأصبح منذ عاـ أوؿ حاسوب آلي، وتـ تطوير ىذا الجياز برعاية وزارة الدفاع األمر 

، واستمر تطوير ىذا الجياز (2)طنا( 30سرار الدفاع ويستخدـ لألغراض الحربية وزنتو)أسر مف 
 إلى أحجاـ صغيرة في وقتنا الحاضر. ومكوناتو إلى أف وصؿ

(، حيث سمي computer) تعددت الترجمات العربية لممصطمح االنجميزي الحاسوب. سميةتثانيا: 
وقد أقرت المنظمة العربية  ،ليةآمبيوتر، حاسوب، حاسب آلي، ناظمة بعدة تسميات منيا ك

المغوي في  خذ المجمعأو  ،(3)(computer) لممواصفات والمقاييس كممة حاسوب كمقابؿ لكممة
 الباحث. (4)ستخدـ كممة الحاسبإما المجمع المصري لمغة العربية أ  األردف بكممة حاسوب، 

 سيستخدـ كممة حاسوب في البحث لمداللة عمى الكمبيوتر.

 ولكف،لكترونيةعرؼ الحاسوب في قانوف الجرائـ اإلالمشرع الفمسطيني لـ ي .تعريف الحاسوبثالثا: 
                                                           

لقانوف لمنشر والتوزيع، نترنت، دراسة مقارنة، دار الفكر واالتشريعية لجرائـ الكمبيوتر واإل طو، محمود احمد، المواجية (1)
 وما بعدىا. 14, ص2016/2017المنصورة، 

 .22:30، الساعة 1/3/2018نترنت، تاريخ الدخوؿ يكيبيديا، الموسوعة الحرة عمى اإلموقع و  (2)
سماعيؿ، محمد صادؽ، الجرائـ اإل الديربي، عبد (3)  مع أحدث التشريعات لكترونية، دراسة قانونية قضائية مقارنة،العاؿ وا 

 .15، ص2012القاىرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية،،1ط العربية في مجاؿ مكافحة تكنولوجيا المعمومات،
 مقارنة، عالـ الكتب الحديث، اربدنترنت، دراسة تيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلالطوالبة، عمي حسف محمد، التف (4)

 .17، ص 2004عماف، 
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، ىذه الوسائؿحد أ  ونو ك جيا المعموماتتكنولو  أشار إليو بشكؿ ضمني في المادة األولى عند تعريفو
مف قانوف تنظيـ التواصؿ  األولىبشكؿ صريح في المادة  الحاسوبعرؼ  ولكف المشرع السوري
أي جياز يستخدـ الت قانات اإللكترونية أو فحة الجريمة المعموماتية، بأنو "عمى الشبكة ومكا

جمعيا ت أو شابية بغرض توليد المعموماالكيرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى م
 تـ تفسير ىذا التعريؼ الفني وقدأو حفظيا أو الوصوؿ إلييا أو معالجتيا أو توجيييا أو تبادليا"،  

بأنو "كؿ ما يدؿ والتنفيذية لمقانوف السوري،  ( مف التعميمات التوضيحية1/ت1في المادة) لمحاسوب
وعو يممؾ معالجا لممعمومات مثؿ المخدـ والحاسوب عمى أي جياز سمكي أو السمكي ميما كاف ن

 الشخصي والياتؼ الذكي...". 

لكترونية مغناطيسية مرئية كيروكيميائية، أو أية إ"أداة  ع األمريكي الحاسوب بأنوعرؼ المشر قد و 
أداة ذات سرعة عالية في معالجة البيانات، تؤدي عمميات منطقية رياضية أو عمميات تخزيف 

ب /أو تصالية ذات ارتباط مباشر إف البيانات أو تسييالت ييالت لتخز تسيوتتضمف أية 
سوعة الشاممة لمصطمحات الحاسب ورد التعريؼ الشامؿ لمحاسوب، في المو وقد ، (1)"التشغيؿ

لكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسمسؿ منطقي إ)دلتا كمبيوتر(، بأنو "جياز  نيلكترو اإل
جراء عمميات حسابية أو منطقية، وىو يقـو لتنفيذ عمميات إدخاؿ بيا نات أو إخراج معمومات وا 

بالكتابة عمى أجيزة اإلخراج أو التخزيف، والبيانات يتـ إدخاليا بواسطة مشغؿ الحاسب عف طريؽ 
 حدة المعالجة المركزية التي تقـوسترجاعيا مف خالؿ و إاإلدخاؿ مثؿ لوحة المفاتيح أو وحدات 

 ابية وكذلؾ العمميات المنطقية وبعد معالجة البيانات تتـ كتابتيا عمى أجيزةبإجراء العمميات الحس
 .(2)اإلخراج مثؿ الطابعات أو وسائط التخزيف المختمفة

)منطقية تسمى يتكوف الحاسوب مف مكونات مادية، وأخرى غير مادية  .مكونات الحاسوبرابعا: 
 ، ولكؿ منيا عمؿ تقوـ بو. أو معنوية(

  والماسحإلى وحدات اإلدخاؿ )لوحة المفاتيح والفارة)الماوس(تنقسـ  لمحاسوب: اديةالمكونات الم-1

                                                           
والجوانب  األحكاـ الموضوعية نترنت،ستخداـ اإلإالناشئة عف الجرائـ  بكر،أبو عمر محمد  نس،في كتاب بف يو  مشار إليو (1)

 .57ص ،2004، القاىرة دار النيضة العربية، ،1ط اإلجرائية،
   دراسة مقارنة، تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، ىاللي عبدالاله، حمد،أفي كتاب  مشار إليو (2)
 .17+16ص ،2008 وف ناشربد ،2ط
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والذاكرة ، (1)الضوئي)السكانر(، وتستخدـ في إدخاؿ البيانات والبرامج إلى وحدة التشغيؿ المركزية
بدعـ  الرئيسية، وىي التي تقوـ بحفظ البيانات والمعمومات بشكؿ مؤقت، والذاكرة الثانوية، التي تقوـ

 ا في وحدات، ومكاف تخزيف المعمومات يتـ إم  (2)الذاكرة الرئيسية لتأميف مكاف حفظ البرامج والبيانات
 في تتميز كونيا مكونات الحاسوب الصمبة، وتعد مف وتتمثؿ في األقراص خمية وخارجية، تخزيف دا

 .(3)سرعة التخزيف، وتوفر حجـ كبير لمتخزيف

قانوف مكافحة جرائـ تقنية ( مف 1عرفتيا المادة) :منطقية( لمحاسوب)ال المكونات الغير مادية-2
وسائؿ تقنية يا "مجموعة مف البيانات والتعميمات واألوامر القابمة لمتنفيذ ببأن   المعمومات اإلماراتي
 22/11/1981فيا المنشور الفرنسي الصادر في عر  قد نجاز ميمة معينة"، و المعمومات والمعدة إل

 ، وبنفس(4)موعة مف البرامج واألساليب والقواعد المتعمقة بتشغيؿ وحدة معالجة البياناتيا "مجبأن  
 .(5)المعنى عرفتيا االتفاقية األوربية لمكافحة الجرائـ السيبرانية

كؿ البرامج الضرورية لعمؿ الحاسوب المدمجة وىي البرمجيات، تعتبر الكياف المنطقي لمحاسوب، 
 .(6)بدقة اً عمال محدد ي تمكف مستخدـ الجياز مف أف ينفذتبالجياز ذاتو والبرامج ال

إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بحاجة إلى شبكات لربطيا ببعضيا،  .نترنتال : الفرع الثاني
 وتعريفو في الفقرة األولى، ومف ىذه الشبكات شبكة اإلنترنت، حيث سنتناوؿ تاريخ ظيور اإلنترنت

 .في الفقرة الثانية

 في الواليات المتحدة األمريكية، لربط 1963نترنت إلى عاـ يعود ظيور اإل .نترنتال  ظيورأوال: 

 
                                                           

  تفاقيةإعمى ضوء  ،في النظاميف المصري والبحريني ،المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية ىاللي عبدالاله، حمد،أ (1)
 .56ص ،2013 ة ،القاىر  دار النيضة العربية، ،2ط بودابست،

 والتوزيع، دار وائؿ لمنشر ،1ط رصنة البرامج،ومشكمة ق ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي عماد محمد، سالمة، (2)
 .31ص ,2005عماف 

 .40ص ،2006 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف ،1الييتي، محمد حمادة مرىج، جرائـ الحاسوب، دراسة تحميمية، ط (3)
 ،2008، مممكة البحريف،، جامعة العمـو التطبيقية1لكترونية، طالطوالبة، عمي حسف، الجرائـ اإلفي كتاب  مشار إليو (4)

 .22ص
تفاقية بودابست إحمد، ىاللي عبد الاله، أانية. ترجمة، تفاقية األوروبية لمكافحة الجرائـ السيبر /ب( مف اإل1انظر المادة )( 5)

 .17، ص2011، دار النيضة العربية، القاىرة، 1معمقا عمييا، ط لمكافحة جرائـ المعموماتية،
 .26، ص2009نترنت، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، رائـ الحاسوب واإلوي، عمي جبار، جالحسينا (6)
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 ،(1)المعمومات في شبكة محمية واحدة لتبادؿ وزارة الدفاع األمريكية مع بعضيا البعضمكاتب  
في مناطؽ متباعدة، واستمر تطويرىا إلى أف  ببعضيا البعض وجرى تطوير الفكرة لربط الحواسيب

 ظيرت ألغراض مدنية ليستخدميا اإلنساف فيحيث ، 1986ف الخدمة العسكرية في عاـ مخرجت 
 .(2)حياتو اليومية

ت بشكؿ صريح في قانوف الجرائـ نترنالمشرع الفمسطيني لـ يعرؼ اإل .نترنتتعريف ال ثانيا: 
وسيمة لربط  عتبارهإب األولى المادةبلكترونية إليو في تعريؼ الشبكة اإلأشار لكترونية، ولكف اإل

وسائؿ تكنولوجيا المعمومات داخؿ شبكة عامة أو عالمية، وىذا النص جاء بنفس العبارات التي 
والمادة األولى مف ، قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية السعوديوردت في المادة األولى مف 

بية لمكافحة جرائـ تقنية تفاقية العر ( مف اإل2/6، والمادة)قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية القطري
 .المعمومات

( مف 4/ت1في المادة) نترنتالسوري، كاف أكثر جراءة، وعرؼ اإلتصاالت والتقانة وزير اإل
التعميمات التوضيحية والتنفيذية لقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية 

وماتية يسمح بتبادؿ المعمومات أو التشارؾ فييا بأنو " ترابط مف األجيزة الحاسوبية والمنظومة المعم
 نترنت،عرؼ شبكة اإلت  و  ،"مف المستقبميف وفؽ إجراءات محددةبيف مرسؿ ومستقبؿ أو مجموعة 

 تعتبر المكونات المادية بأنيا عبارة عف مجموعة مف الحاسبات المتصمة مع بعضيا البعض والتي
 .(3)إلى مكونات معنوية لمشبكة باإلضافة

 مب الثالثالمط

 .لكترونية وطبيعتيا القانونيةخصائص الجرائم ال 

ة، حيث قانونية متعددوليا طبيعة لكترونية ليا خصائص تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ، الجريمة اإل
 .الثاني الفرع، وطبيعتيا القانونية في ؿاألو  الفرعلكترونية في سنتناوؿ خصائص الجرائـ اإل

                                                           
 .51، صمرجع سابؽنترنت، في جرائـ الحاسوب واإلالحمبي، خالد عياد، إجراءات التحري والتحقيؽ  (1)
 .20:45، الساعة 2/3/2018نترنت، تاريخ الدخوؿ اإل شبكة يكيبيديا، الموسوعة الحرة عمىموقع و  (2)
التي  عتباراتاء عمى اآلداب العامة والشرؼ واإلعتداإلنترنت لضبط جرائـ د فتحي محمد أنور، تفتيش شبكة اإلعزت، محم( 3)

 .60، ص2012، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، 1تقع بواسطتيا، دراسة مقارنة، ط
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لكترونية بخصائص تختمؼ تتميز الجريمة اإل .لكترونيةم ال خصائص الجرائ: الفرع األول
ة زر رغـ أنيا تحتاج عنيا في الجرائـ التقميدية، فيي جرائـ سيمة وسريعة التنفيذ ترتكب بكبس

، وىي جرائـ تنفذ عف بعد، كوف أنيا ال تحتاج وجود الفاعؿ في مسرح (1)رتكابياإلتحضير قبؿ 
، وتسمى (2)ستثمار األمواؿ وغسميايا مخفية وجاذبة ومغرية إلفقط كونالجريمة، وتالحظ أثارىا 

عابرة لمحدود، ، وىي جرائـ (3)جرائـ ناعمة كونيا ال تحتاج إلى عنؼ، وال تترؾ أي اثر خارجي
وتتحقؽ نتيجتيا  مكاف في ىذا العالـأي  رتكابيا مفإيمكف  ،جغرافية معينة بمنطقةمقيدة غير 

 .ثراإلجرامية في مكاف أخر أو أك

أف ليا مميزات مختمفة تماما عف  لكترونية،ف خالؿ استعراض خصائص الجرائـ اإلم يرى الباحث
 صعوبة في جمع األدلةكذلؾ ، و ومعرفة فاعميا ياكتشافإفي  بالغة صعوبةالجرائـ التقميدية، و 
خفائيا بسيولة، مما يجعؿ نسبتيا إلى الفاعؿن  اإللكترونية كوف أ أمر  رؼ  إف ع   و يمكف تدميرىا وا 
 في غاية الصعوبة.

يعة القانونية لمجرائـ لتحديد الطب .لكترونيةالطبيعة القانونية لمجرائم ال : الفرع الثاني
 قانوف البد بداية مف اإلشارة إلى التقسيمات الواردة في لكترونية،اإل

 مف الدولةأب الثاني، الجرائـ التي تقع عمى حيث ورد في الباب األوؿ مف الكتا ،العقوبات النافذ
 الداخمي والخارجي، و في الباب الثامف، الجرائـ التي تقع عمى اإلنساف، وفي الباب الحادي عشر،

 لكترونية مف ىذه التقسيمات.ولكف أيف تقع الجرائـ اإل ،(4)ألمواؿالجرائـ التي تقع عمى ا

ة غسؿ األمواؿ وتمويؿ عرفت المادة األولى مف قانوف مكافح .لكترونية جرائم أموالالجرائم ال أوال: 
، األمواؿ بأنيا "األصوؿ مف كؿ نوع سواء كانت مادية أـ معنوية، منقولة أـ (5)اإلرىاب الفمسطيني

 لكترونية أو الرقمية....".نونية أيا كاف شكميا بما فييا اإلغير منقولة، والوثائؽ أو المستندات القا
 مواؿ، وتدمير المكونات المادية والمعنويةفي سرقة األ تكنولوجيا المعموماتوسائؿ حيث تستخدـ 

                                                           
 .34المحموؿ، مرجع سابؽ، ص لكترونية، جرائـ الياتؼ مد، طارؽ عفيفي صادؽ، الجرائـ اإلحأ (1)
 .55لكترونية، مرجع سابؽ، ص. إسماعيؿ محمد صادؽ، الجرائـ اإلالديربي عبد العاؿ، و األستاذ (2)
 .73الشناوي، محمد، جرائـ النصب المستحدثة، مرجع سابؽ، ص (3)
 .1960سنة ل (16رقـ) النافذ في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، قانوف العقوبات األردني (4)
 .2015لسنة  (20رقـ) ،قرار بقانوف بشأف غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب الفمسطيني (5)
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ال إشكاؿ في الطبيعة القانونية لممكونات المادية لتكنولوجيا المعمومات كونيا تقدر ، و لتمؾ الوسائؿ 
قية لتكنولوجيا المعمومات؟ بثمف، ولكف ما ىي الطبيعة القانونية لمبيانات والبرامج والمكونات المنط

 جرائـ األمواؿ كونيا غير ممموسة؟.عتداء عمييا يدخؿ ضمف ىؿ اإل

  الممتمكات بأنيا " الموجودات سواء عبر الوطنية، تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمةعرفت اإل
تفاقية إىذا النص مطابؽ لمتعريؼ الوارد ب، و (1)مادية أـ غير مادية، ممموسة أـ غير ممموسة " كانت

المكونات المنطقية لتكنولوجيا المعمومات، و  .(2)عبر الوطنية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
لكترونية، وىي بذلؾ تشبو التيار إنبضات  ، كونيا تأخذ شكؿليا قيمة مادية وتقدر بثمف مادي

في  وبالتبصر ،(3)مف قبؿ األشياء المادية الكيربائي الذي اعتبره الفقو والقضاء في فرنسا ومصر
  نجدىا جرائـ أمواؿ. الفمسطيني  اإللكترونية قانوف الجرائـمف  (14+13+12/4+6المواد)

 لكترونية جرائـ أشخاص، عندما يكوف محؿجرائـ اإلال .لكترونية جرائم أشخاصالجرائم ال ثانيا: 
بتزاز جرائـ الذـ والقدح والتحقير واإل حد األشخاص، وتتجمى ىذه الجرائـ بشكؿ واضح فيأريمة الج

ستخداـ وسائؿ التقنية إية واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ، باألخالؽ واإلباح والتيديد وجرائـ إفساد
 .(4)الحديثة، وشواىد ذلؾ كثيرة بالقانوف

لكترونية في أرجاء المعمورة، أدى إلى نتشار التجارة اإلإ .قتصاديةإلكترونية جرائم الجرائم ال ثالثا: 
جة كبيرة مف الخطورة، ألنيا تمس در  قتصاد، وىذه الجرائـ عمىتمس اإل إلكترونيةظيور جرائـ 

 قتصاد الوطني.نييار اإلإتصاد الدولة، ويمكف أف تؤدي إلى قإ

الجرائـ  أنيا "بقتصادية ، الجريمة اإل(5)قتصادية األردني( مف قانوف الجرائـ اإل3ت المادة)عرفوقد 
 قتصادثقة العامة باإلادي لمبالد أو بالقتصالعامة، وتمحؽ الضرر بالمركز اإل تتعمؽ باألمواؿالتي 

                                                           
تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية ( مف اإل2/8) انظر المادة( 1)

 .21/5/2013، صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ 5/10/2013، دخمت حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2010بتاريخ 
لألمـ  تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادرة عف الجمعية العامةإد( مف  /2نظر المادة)أ( 2)

 .15/11/2000بتاريخ  المتحدة،
 يامش.في ال،  85ص مرجع سابؽ، لكترونية،الجرائـ اإل عمي حسف، الطوالبو، (3)
 .لكترونية الفمسطينيالجرائـ اإل قانوفمف  (22+16+15+7انظر المواد) (4)
 .ة جرائـ تقنية المعمومات العماني( مف قانوف مكافح18) كذلؾ انظر المادة -
 .2004لسنة  (20) والمعدؿ بالقانوف رقـ ،1993لسنة  (11قتصادية األردني رقـ)قانوف الجرائـ اإل (5)
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 الوطني أو العممة الوطنية أو السيـ أو السندات أو األوراؽ المالية المتداولة". 

 قتصادي رتبمتناع يخالؼ أحكاـ النشاط اإلإكؿ تصرؼ أو  بأنيا " وتعرؼ الجريمة اإلقتصادية
ة عمى /ج( صراح12لكترونية األردني في المادة)وقد نص قانوف الجرائـ اإل، (1)عميو القانوف جزاء"

ذي تميز بيذا النص في قتصاد الوطني، وىو القانوف العربي الوحيد التجريـ األعماؿ التي تمس اإل
 لكترونية.الجرائـ اإل

أف المشرع الفمسطيني لـ يكف موفقا في عدـ إدراج نص مماثؿ لما جاء بالنص  يرى الباحث
ص بالجرائـ عدـ وجود قانوف خالوذلؾ  قتصاد الوطني،ني في تجريـ األعماؿ التي تمس اإلاألرد
ية لكترونع الفمسطيني أف قانوف الجرائـ اإلفيـ قصد المشر  ولكف يمكف ،قتصادية في فمسطيفاإل

رتكاب الجرائـ إ ت( التي جرم45+44قتصادية بشكؿ ضمني، مف خالؿ المواد)شمؿ الجرائـ اإل
شارتو بالماد ستخداـ وسائؿ تكنولوجياإالمنصوص عمييا بالتشريع النافذ ب  إلى (18ة)المعمومات، وا 

 صيخو مف الضروري إدراج نص صريح ن  أ   نرىجرائـ غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، ورغـ ذلؾ 
 قتصادية كما فعؿ المشرع األردني.الجرائـ اإل

 مف الدولةأعتداء عمى إتعتبر لكترونية الجرائـ اإلبعض  .من دولةأ  لكترونية جرائم م ال الجرائرابعا: 
األسرار طالع عمى الدولة واإلحاسوب الخاص بالفي الدخوؿ عمى الداخمي والخارجي، وتتمثؿ 

ثارة الفتف الط ،السياسية والعسكرية لكترونية العقوبات المقررة لمجرائـ شددت القوانيف اإل وقد، ائفيةوا 
 .(2)التي تدخؿ تحت الجرائـ الماسة بأمف الدولة

لكترونية أنيا عابرة لمقارات مف خصائص الجرائـ اإل .ئم دوليةلكترونية جراالجرائم ال خامسا: 
 دوليتعرؼ بأنيا "كؿ فعؿ أو سموؾ يحظره القانوف ال والتي ،وتدخؿ تحت تصنيؼ جرائـ دولية

 وتطبؽ معتبرة قانونيا ويصدر ىذا الفعؿ عف شخص ذو إرادة،(3)جنائيا الجنائي ويقرر لمرتكبو جزاءً 

                                                           
، 1990 عماف، دار الفكر لمنشر والتوزيع، ،1ج ،1ط قتصادية في التشريع األردني،الجرائـ اإل الرحمف، نائؿ عبد صالح، (1)

 .17ص
 . لكترونية الفمسطينيإل( مف قانوف الجرائـ ا4+4/2نظر المواد)أ (2)
 اإلماراتي. مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات (44)ادة المكذلؾ أنظر و  -
 الحقوقية، منشورات الحمبي ،1ط أىـ الجرائـ والمحاكـ الدولية الجنائية، القانوف الدولي الجنائي، د القادر،عمي عب القيوجي، (3)

 .7ص ،2001 ، بيروت
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 .(1)ة الدوليةالعقوبة باسـ الجماع عميو

لكترونية بقصد إثارة إ( إنشاء مواقع 25+24المواد) لكترونية الفمسطيني جـر فيقانوف الجرائـ اإل
التي نصت النعرات العنصرية أو لمتحريض عمى أعماؿ اإلبادة الجماعية أو جرائـ ضد اإلنسانية 

اسي لممحكمة الجنائية القانوف األسمف  (5المادة )وبالرجوع إلى نص  ،عمييا القوانيف الدولية
جرائـ اإلبادة  الدولية التي تختص بيا المحكمة، نجد مف ضمنياالجرائـ  تعدد، التي (2)الدولية

ختصاصيا في مف قانوف المحكمة عمى إ (25المادة)وأكدت  الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية،
دولة  ، وكوف أفئـرتكاب تمؾ الجراإيف يحرضوف بشكؿ مباشر وعمني عمى األشخاص الذ معاقبة

وأصبحت عضو في الجمعية  ألساسي لممحكمة الجنائية الدوليةنضمت إلى القانوف اإفمسطيف 
مة لتزامات قانونية، منيا موائ  إالوضع القانوني الجديد  مع ىذا يترتب عمييامما العامة لممحكمة، 
ممحكمة الجنائية الدولية، والنص عمى الجرائـ المذكورة في القانوف األساسي ل ،تشريعاتيا الداخمية
تفاقيات عمى سمو اإل فيوأكدت الذي  في قراراىا المحكمة الدستورية الفمسطينيةوىذا ما أكدتو 

 .(3)الدولية عمى التشريعات الداخمية

ص لتجريـ الدعوة أو التحريض عمى إف المشرع الفمسطيني كاف موفقا في إدراج ىذا الن يرى الباحث
لكترونية متماشيا بذلؾ مع اإلبادة الجماعية عبر المواقع اإلانية أو جرائـ رتكاب جرائـ ضد اإلنسإ

تفاقية العربية ي نص مماثؿ لمنص الفمسطيني في اإلالقانوف الجنائي الدولي، ولـ يجد الباحث أ
 غمبياأتـ اإلشارة إلييا، ولكف نجد أف  لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات والقوانيف العربية المقارنة التي

أف  نرى كذلكو  تجار بالبشر.ترويج المخدرات واإلجـر إنشاء مواقع لجمعيات أو لجماعات إرىابية و 
نما ليا  طبيعة قانونية متعددة.الجرائـ اإل  لكترونية ليس ليا طبيعة قانونية واحدة، وا 

 

                                                           
 دار المطبوعات الجامعية، التحقيؽ والمحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ىشاـ مصطفى محمد، إبراىيـ، (1)

 .60ص، 2015، اإلسكندرية
 مـ المتحدة المعنى بإنشاء محكمةعتمده مؤتمر األإالذي  ،نظاـ روما األساسي ،لممحكمة الجنائية الدوليةالقانوف األساسي  (2)

وأصبحت فمسطيف عضو في المحكمة الجنائية مف  ،1/7/2002دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  ،17/7/1998جنائية دولية بتاريخ 
 .1/4/2015تاريخ 

، 19/11/2017( قضائية، الصادر بتاريخ 2(، لسنة )12الدستورية العميا الفمسطينية، قضية رقـ) نظر قرار المحكمةأ (3)
 (.138، بالعدد ) 29/11/2017منشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 
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 الثاني المبحث

 ماىية التفتيش 
مف  الجزائيةيرسـ خط سير الدعوى  الذي ىو القانوف ،(1)الفمسطيني قانوف اإلجراءات الجزائية

 كونو لدولة القانونية،لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكـ، ويعتبر مف أدؽ القوانيف في حياة ا
 المشرع تحقيؽ التوازف بيف مصمحتيف متعارضتيف المصمحة العامة والمصمحة يتعيف عمى

مف قبؿ لجمع األدلة القانونية عيا ىذا القانوف الطرؽ القانونية الواجب إتبا رسـوقد ، (2)الخاصة
 ي الضبط القضائي أو سمطة التحقيؽ.مأمور 

، ولو خطر إجراء تقوـ بو السمطة العامة لما فيو مساس بالحياة الخاصة لإلنسافأ يعتبر التفتيش
بوسائؿ التكنولوجيا  نية، كوف أىـ أسرار الناس محفوظةلكترو خصوصية أكثر في الجرائـ اإل

والمواثيؽ  ،(4)القانوف األساسي الفمسطينيكذلؾ و  ،(3)اإلسالمية متيا الشريعةالتي حالحديثة، 
 .(5)الدولية

التفتيش في الفصؿ الرابع مف الباب األوؿ مف قانوف اإلجراءات  نظـ إجراءاتالمشرع الفمسطيني 
لكترونية بعض نصوص القانوف ع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلفرد المشر أوكذلؾ  ،الجزائية

غير قادرة لوحدىا عمى معالجة  ءات الجزائيةبذلؾ أف نصوص قانوف اإلجرا لمتفتيش، معتبراً 
األوؿ،  المطمبالتفتيش وصوره في  مفيوـ سنتناوؿ. حيث لكترونيةتيش في الجرائـ اإلإجراءات التف

 ي.الثان المطمبوطبيعتو القانونية في 

                                                           
 .2001( لسنة 3ية الفمسطيني رقـ )قانوف اإلجراءات الجزائ( 1)
في اإلجراءات الجنائية، طبعة معدلة، دار النيضة العربية، حمد فتحي، الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف أسرور،  (2)

 .3، ص1995القاىرة، 
)يا أييا الذيف امنوا ال تدخموا بيوتا غير بيوتكـ حتى تستأنسوا وتسمموا عمى أىميا ذلؾ خير لكـ لعمكـ تذكروف(  لقولو تعالى (3)

  ( مف سورة النور.27) اآلية
 .األساسي الفمسطينيمف القانوف  (17+11نظر المواد)أ (4)
دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  ،26/6/1945الصادر بتاريخ  مف ميثاؽ األمـ المتحدة، /ج(55/ب+13/1+1/3انظر المواد) (5)

24/10/1945.  
الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، (12المادة) أنظر كذلؾ -

10/12/1948. 
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 المطمب األول

 .التفتيش وصوره مفيوم

، ىو الذي يحقؽ التوازف بيف حقوؽ األفراد في الحرية الشخصية والخصوصية وبيف التفتيش المباح
، ولمتفتيش أىمية كبيرة سواء في إثبات الجريمة (1)ستقرارها  المجتمع في المحافظة عمى كيانو و حؽ 
وتعريفو في  ،األوؿ الفرعصور التفتيش في  سنتناوؿلذلؾ  .يا إلى المشتبو بو أو نفييا عنوونسبت
 .ع الثانيالفر 

التفتيش الوقائي في الفقرة ث سنتناوؿ ، حيلمتفتيش عدة صور .صور التفتيش: الفرع األول
  األولى، واإلداري بالفقرة الثانية، والتفتيش الوقائي بالفقرة الثالثة.

عمى القوانيف والموائح،  وـ بو مأموري الضبط القضائي بناءً ىو إجراء يق .التفتيش الوقائيأوال: 
عتداء الشخص عمى نفسو أو غيره، إجرد إجراء احتياطي لمحيمولة دوف التفتيش الوقائي، م ويعتبر

لصور التفتيش  وتطبيقاً  ،(2)ولمحفاظ عمى األمف العاـ، وتنفيذ أوامر القانوف والموائح التنفيذية
العامة مف مياـ اإلدارة  وعمى أن ،(3)الفمسطيني ( مف قانوف األمف الوقائي6الوقائي، نصت المادة)

لألمف الوقائي حماية األمف الداخمي والعمؿ عمى منع وقوع الجرائـ، وتتجمى صورتو العممية لمتفتيش 
الذي يخضع لو المسافريف في المطارات ونقاط العبور، والفنادؽ وبعض األماكف األخرى، وىذا 

 رتكابيا حماية لألمف والنظاـ العاـ.إش يكوف وقائي، لمنع الجريمة قبؿ التفتي

 بتفتيش شخص لكي يتحرى عاما   ىو إجراء تحفظي إداري، يقوـ بو موظفاً  .التفتيش الداريثانيا: 
ما نصت عميو  ، وتظير صوره في(4)رتكب جريمة أـ ال وييدؼ إلى حسف سير العمؿإإذا كاف قد 

ة إلى ، عمى أف مرجعية الضابطة الجمركية الفنية والعممي(5)( مف قانوف الضابطة الجمركية2المادة)
( عمى أف مجمس الوزراء يصدر األنظمة 6إلى وزارة المالية والتخطيط، وأكد القانوف في المادة)

                                                           
 .83صمرجع سابؽ،  نجموأمريكي،إلجراءات الجنائية في القانوف األا رمزي رياض، وض،ع (1)
 .25ص ،2006، القاىرة دار النيضة العربية، ،1ط قيوده وضوابطو، مناط التفتيش، قدري عبد الفتاح، الشياوي، (2)
 .2007لسنة  (11) قرار بقانوف بشأف األمف الوقائي الفمسطيني رقـ (3)

، 2008، بيروت منشورات الحمبي الحقوقية، ،1ط دراسة مقارنة، شروطو وحاالت بطالنو، التفتيش، منى جاسـ، الكواري، (4)
 .26ص 

 .2016لسنة  (2) رقـ ،قرار بقانوف بشأف الضابطة الجمركية الفمسطيني (5)
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 الالزمة لتنفيذ أحكاـ القانوف، ويعتبر قياـ أفراد الضابطة الجمركية بتفتيش المسافريف وأمتعتيـ
 .تفتيش إداري وناقمي البضائع لمنع التيريب ىو

، لنصؿ إلى موضوع بحثنا وىو في الفرع الثاني ويش الذي سنبحثىو التفت. التفتيش القضائي ثالثا:
 التفتيش بالجرائـ االلكترونية.

 يعني الطمب والبحث، ويقاؿ فتشت الشيء فتشاً  ،التفتيش لغةً  .التفتيش : تعريفالفرع الثاني
 ةأدلإجراء تحقيؽ، يقـو بو موظؼ مختص، لمبحث عف  ،التفتيش فقياً ، و (1)ستقصاهاؿ عنو و أأي س

 وىو ،(2)جنحة، وذلؾ في محؿ خاص أو لدى شخص، وفقا لألحكاـ المقررة قانونا مادية لجناية أو
 مستودع سر صاحبو، لضبط ما عسى قدعتباره إى محؿ منحو القانوف حرمة خاصة، بعم طالعاإل

 ىي ذلؾ الشيء الواجب ،الحرمةو  .(3)يوجد بو مما يفيد في كشؼ الحقيقة عف جريمة معينة
 مستودع  ألنياحرمة ـ، وىو موضع حماية مف القانوف فالجسـ والمسكف والرسائؿ ليا حترااإل

 .(4)األسرار

 المطمب الثاني

 .وخصائصو وغايتو الطبيعة القانونية لمتفتيش

الطبيعة القانونية لمتفتيش والغاية منو حددىا القانوف، حيث سنتناوؿ الطبيعة القانونية لمتفتيش في 
 ية منو بالفرع الثاني.الفرع األوؿ، والغا

القانوف نص عمى الطبيعة القانونية لتفتيش المنازؿ،  الطبيعة القانونية لمتفتيش.: الفرع األول
 .األشخاصولكنو لـ ينص عمى الطبيعة القانونية لتفتيش 

 قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطينيمف (39المادة) تنصالطبيعة القانونية لتفتيش المنازل.  أوال:

                                                           
 .325، حرؼ الشيف، فصؿ الفاء، مصدر سابؽ، ص السادس المجمد لساف العرب، (1)
، التفتيش والضبط، مطبعة جامعة 2، ج 1ود محمود، اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف، طمصطفى، محم (2)

  .14، ص 1978القاىرة والكتاب الجامعي، 
 .438،ص2000المرصفاوي، حسف صادؽ، المرصفاوي في أصوؿ اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  (3)
 .465 ص ،1997 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، جراءات الجنائية،نظـ اإل جالؿ، ثروت، (4)
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 عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، والسمطة المختصة بالتحقيؽ و  بأن   ازؿالطبيعة القانونية لتفتيش المنمى ع 
  .العامةبالجرائـ في فمسطيف ىي النيابة 

 القانوف لـ يحدد الطبيعة القانونية لتفتيش األشخاص،. األشخاصالطبيعة القانونية لتفتيش  :ثانيا
خوؿ  ستثناءً ا  سمطة المختصة بالتحقيؽ، و مارسو العمؿ تحقيؽ، ت تفتيش األشخاصأف  األصؿو 

 ستثناء، وىذا اإل(1)القانوف لمأموري الضبط القضائي إجراء تفتيش األشخاص في حاالت معينة
في أحواؿ معينة أو كاف بيدىـ إذف  خاصاً  القانوف ترخيصاً  نوعوف مف إجرائو إال إذا رخص ليـمم

 .(2)مف السمطة القضائية المختصة

خصائص كإجراء مف إجراءات التحقيؽ لو لتفتيش ا التفتيش.وغاية خصائص : ثانيالفرع ال
 ، ولو غاية مف المجوء إليو.يتميز بيا

تنفيذ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، 42المادة) أجازت خصائص التفتيش. أوال:
وىنا بالدخوؿ،  السماحفتيشو المقيـ بالمنزؿ أو المسئوؿ عف المكاف المراد تالتفتيش بالقوة إذا رفض 

 الجبر واإلكراه، بغض النظر عف إرادة مف يقع عميو في شخصو أو مف خصائص التفتيش،نجد أف 
 .(3)مسكنو

عمى غاية قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ( مف50نصت المادة) التفتيش. غاية :ثانيا
( عمى 32ونصت المادة) ،قيؽ بشأنياعف األشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحالبحث التفتيش، 

 أف الغاية مف التفتيش الحصوؿ عمى وسائؿ ذات صمة بالجريمة اإللكترونية.  

كانت ضد  سواء تفيد التحقيؽىو البحث عف أدلة  ،في الجرائـ اإللكترونية التفتيش مف إجراءالغاية و 
ت ذات الصمة بالجريمة وسائؿ تكنولوجيا المعموما عفيتـ البحث و المشتبو بو أو في صالحو، 

 اإللكترونية، سواء كانت تمؾ الوسائؿ مادية أو غير مادية.  

                                                           
دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة، في القوانيف األردنية والمصرية  السعيد، كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، (1)

 .392ص، 2005دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  والسورية وغيرىا،
 .565، صمرجع سابؽ، 4ج مؾ، جندي، الموسوعة الجنائية،عبد الم (2)
 ،2007، القاىرة دار النيضة العربية، دراسة مقارنة، الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية، كاظـ السيد، عطية، (3)

 .605ص
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 األولالفصل 

لكترونيةفي الجرائم ال خصوصية التفتيش 
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 الفصل األول

 لكترونيةخصوصية التفتيش في الجرائم ال 
 تمييد وتقسيم.

بالجرائـ العادية، كوف  لكترونية، لو خصوصية تميزه عف التفتيشالتفتيش في الجرائـ اإل
أف تمؾ الجرائـ ليا خصائص وبيئة مختمفة، وىي بحاجة إلى سمطة متخصصة، تكوف 

ستخراج األدلة المقبولة ا  تعامؿ مع ىذه الجرائـ الحديثة، و مؤىمة، لرفع قدرتيا عمى ال
 قانونا.

مؿ لكترونية، بحاجة إلى سمطة مختصة تكوف مؤىمة فنيا ومدربة عمى التعاالجرائـ اإل
لكترونية، كوف السمطات العادية المختصة بالتحقيؽ طبيعة الخاصة لمجرائـ اإلمع ال

لكترونية، مما يتطمب وجود سمطة قادرة عمى التعامؿ مع الجرائـ اإلبالجرائـ غير 
كوف مؤىمة لمتفتيش في مختصة لمتحقيؽ في تمؾ الجرائـ، وىذه السمطة المختصة ت

 لكترونية.اج األدلة اإلستخر في إالجرائـ اإللكترونية، وعمى عمـ 

لكترونية أف تراعي الضمانات المختصة في التفتيش بالجرائـ اإل ويجب عمى السمطة
لكترونية يمس إلالدستورية والقانونية الخاصة بالتفتيش، كوف التفتيش في الجرائـ ا

نة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات. طالع عمى أسرارىـ المخز خصوصية الناس واإل
 ث ينقسـ الفصؿ إلى مبحثيف.حي

 لكترونية.المختصة في التفتيش بالجرائم ال  المبحث األول: السمطة

 لكترونية.لثاني: شروط التفتيش بالجرائم ال المبحث ا
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 المبحث األول

 لكترونيةالمختصة بالتفتيش في الجرائم ال  السمطة
إلى السمطة المختصة، بإجراءات  أوصى المؤتمر الدولي لقانوف العقوبات، بضرورة اإلشارة بوضوح

فو  ،(1)التفتيش والضبط في بيئة تكنولوجيا المعمومات  تحديد السمطةبوجوب  ىذه التوصية ا 
لكترونية، يدؿ عمى أف ىذه الميمة ال تستطيع السمطات العادية المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإل

نما تحتاج إلى سمطة متخصصة مؤىم  ع نوعية تمؾ الجرائـ.ة لمتعامؿ مالقياـ بيا، وا 

 لكترونية بتوصية المؤتمر الدولي لقانوف العقوبات فياإلتفاقية بودابست لمكافحة الجرائـ إ أخذت 
الجنائية  ضرورة إنشاء سمطات مختصة لمتنقيب والقياـ باإلجراءاتونصت عمى ، (14المادة)

ة بودابست، أف المقصود بتحديد تفاقيونية، ووضحت المذكرة التفسيرية إللكتر الالزمة في الجرائـ اإل
السمطة المختصة تعني، سمطة قضائية، أو إدارية، أو بوليسية، مؤىمة قانونا في القانوف الداخمي، 

 .(2)يناط بيا األمر في تنفيذ إجراءات جمع األدلة المرتبطة بالتنقيبات

السمطة  بوضوح وحدد لكترونية،في قانوف الجرائـ اإل كذلؾ خذ بتمؾ التوصياتأالمشرع الفمسطيني، 
 وكذلؾ، العامةسند الميمة لمنيابة أو  (32+3/2بالمادة) ،لكترونيةالتفتيش في الجرائـ اإلالمختصة ب

أسندت ميمة بعض القوانيف إال أف ، (3)الكويتي، والسعودي، واألردني، والبحريني، والقطريالقانوف 
الذيف يتـ تسميتيـ مف الوزير المختص، إلى مأموري الضبط القضائي لكترونية التفتيش بالجرائـ اإل
االلكترونية،  الجرائـفي  بالتفتيش لـ يحدد السمطة المختصة األخر ، والبعض(4)كالمشرع السوري

                                                           
لقواعد اإلجرائية في بيئة مف توصيات المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانوف العقوبات، حوؿ ا، /أ(3نظر البند)أ (1)

 البرازيؿ. دي جانيرو، في ريو ،9/10/1994إلى  4المنعقد بتاريخ ، الشؽ اإلجرائي جرائـ الكمبيوتر،
تفاقية بودابست لمكافحة جرائـ إ حمد، ىاللي عبد الاله،أترجمة   ،السبيرانيةتفاقية األوروبية لمجرائـ المذكرة التفسيرية لإل (2)

 .165، صمرجع سابؽ ا عمييا،معمق المعموماتية،
 .الكويتي مكافحة جرائـ تقنية المعمومات قانوف( مف 17نظر المادة )أ (3)
 .السعودي نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية قانوف( مف 15المادة) كذلؾ أنظر -
 .األردنيالجرائـ اإللكترونية  قانوف( مف 13المادة)كذلؾ أنظر  - 
 .البحريني جرائـ تقنية المعمومات وفقان( مف 15المادة) كذلؾ أنظر -
 القطري. الجرائـ اإللكترونية مف قانوف (14المادة) كذلؾ أنظر -
 .السوري قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية( مف 26) نظر المادةأ( 4)
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 الجزائيةف قانوف اإلجراءات أ  ب معتبرة ،(1)واإلماراتي العماني مكافحة جرائـ تقنية المعمومات قانوفك
 يعالج ىذه المسالة.

لكترونية، فيي بتمؾ الخصائص والمميزات اإلقدمة، واستعرضنا خصائص الجرائـ كما أسمفنا في الم
حيث  لمقياـ بيذه الميمة. تؤىمياال بد أف تكوف السمطة المختصة بالتحقيؽ والتفتيش ليا مميزات 

لكترونية بالمطمب األوؿ، المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإل سنتناوؿ في ىذا المبحث تحديد السمطة
 تمؾ السمطة في المطمب الثاني. وخصوصية

 

 المطمب األول

 لكترونية.المختصة بالتفتيش في الجرائم ال  السمطةتحديد 
ي السمطة المختصة ف عمى لكترونية،مف قانوف الجرائـ اإل (32بالمادة ) نص المشرع الفمسطيني

نيابة متخصصة  فمسطينيال القانوفئ ش  ن  ، ولـ ي  (2)ىي النيابة العامةلكترونية التفتيش بالجرائـ اإل
جرائـ المعموماتية  ( مف قانوف29)بالمادة  أمر الذي كما فعؿ المشرع السوداني لكترونيةلمجرائـ اإل

 بإنشاء نيابة متخصصة لجرائـ المعموماتية.

التفتيش ال يجوز  ، وأف  (3)التفتيش بيد النيابة، باعتبارىا سمطة قضائية إجراءالعمة مف وضع إف 
 تفاقياتواإل  ( الواردة بالقانوف األساسي الفمسطيني،17+11)لمموادتطبيقا  بأمر قضائيإال  قانونا

                                                           
 .العمانيمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  قانوف( مف 34) نظر المادةأ (1)
 اإلماراتي. مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ( مف قانوف49) المادةكذلؾ أنظر  -

مشكمة بقاعدة تسمسمية عمى رأسيا النائب العاـ، يساعده نائب عاـ مساعد أو أكثر، وعمى رأس  ،النيابة العامة في فمسطيف (2)
نظر في تشكيؿ النيابة أيابة ومعاوني النيابة، وكالء النرئيس نيابة وعدد كافي مف  العامة في المحافظات كؿ مكتب لمنيابة

 .2002( لسنة 1رقـ) مف قانوف السمطة القضائية،في فمسطيف، الباب الخامس  العامة
الباب الثاني مف الكتاب األوؿ  نظرأ يوجد نيابة عسكرية متخصصة بالتحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا العسكرييف،وكذلؾ  -
جزائية الثوري، الصادر عف المجمس الوطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية، بالقرار قانوف أصوؿ المحاكمات ال مف

الييئة القضائية لقوى بشأف قرار بقانوف الباب السادس مف نظر ، وكذلؾ أبيروت ،11/7/1979( بتاريخ 5التشريعي رقـ)
 .2018( لسنة 2رقـ) األمف الفمسطيني،

 .90ص ،2006 القدس، دار الفكر، ،1ج، 2ط  دراسة مقارنة، اءات الجزائية الفمسطيني،صالح، نبيو، شرح قانوف اإلجر  (3)
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  لضماف الحفاظ عمى عدـ المس بالحقوؽ والحريات، (1)والمبادئ الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف
طالع التفتيش يمس خصوصية األفراد باإل كوف ،إال مف خالؿ سمطة قضائية األساسية لإلنساف

 ارىـعمى أسر 

داخؿ حدود  موزعيف جغرافياً  وأعضاء النيابةفي التفتيش بجميع الجرائـ،  مختصةالنيابة العامة، 
لتفتيش في الجرائـ ، ولكف ا(2)بيا الدولة، وكؿ لو منطقة جغرافية محددة يمارس صالحياتو  

، وىو أحياناف لـ يكف إجراءه مستحيؿ ا  اف، و غمب األحيألكترونية يمتاز بصعوبة بالغة في اإل
بحاجة إلى جيود مضاعفة مف قبؿ السمطة المختصة بو، ولعدـ قدرة أعضاء النيابة العادييف عمى 
القياـ بيذه الميمة، دعت الحاجة إلى وجود أعضاء نيابة متخصصيف لمتعامؿ مع تمؾ الجرائـ. 

ري الضبط لكترونية بالفرع األوؿ، وبالفرع الثاني، مأمو نبحث في نيابة مكافحة الجرائـ اإلحيث س
 القضائي. 

 لكترونية.األول: نيابة مكافحة الجرائم ال  الفرع

إلى التنقيب عف  كونو ييدؼ، ىو مف إجراءات التحقيؽ الصعبة لكترونيةالتفتيش في الجرائـ اإل
نيابة متخصصة لمكافحة الجرائـ ظيرت حاجة ممحة إلنشاء ولذلؾ لكترونية، في البيئة اإلاألدلة 

 بالفقرة الثانية. ختصاصياا  و ، في الفقرة األولىسنبحث تشكيميا  حيثلكترونية، اإل

 لكترونية.: تشكيل نيابة مكافحة الجرائم ال أوالً 

 20/3/2016يخ بتار  في فمسطيف بقرار مف النائب العاـلكترونية أت نيابة مكافحة الجرائـ اإلنش  أ  
 لكترونية؟. رائـ اإلما ىي تشكيالت نيابة الج ولكف، (3)لكترونيةلمتابعة الجرائـ اإل

                                                           
الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة،  مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، (17) المادةنظر أ (1)

  .2/4/2014مف تاريخ  فيو. وأصبحت فمسطيف طرؼ 16/12/1966بتاريخ 
  روما. ،4/11/1950بتاريخ عف مجمس أوروبا الصادرة  تفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف،( مف اإل8نظر المادة)أكذلؾ  -
 الصادر عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ، ( مف إعالف القاىرة،18) نظر المادةأكذلؾ  -

 ، القاىرة، مصر.5/8/1990بتاريخ 
 .ف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( مف قانو 19/1نظر المادة)أ( 2)

، الساعة 2/5/2018مقابمة بحثية، مع األستاذة نسريف زينة، رئيسة نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية، أ جريت بتاريخ  (3)
 العاشرة صباحًا، في مكتب نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية، مقر النائب العاـ، راـ اهلل، فمسطيف.
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في مقابمتي مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية  لكترونية.رئيس نيابة مكافحة الجرائم ال -1
عمى رأس نيابة  رئيس نيابة 27/3/2016بتاريخ  لدولة فمسطيف كمؼ النائب العاـأف  أفادت،

متابعة قضايا الجرائـ  ميمتو مكتب النائب العاـ راـ اهلل، ومقره ،لكترونيةمكافحة الجرائـ اإل
 في لكترونيةمة رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإلوتكمف مي ،النيابة العامة إلىلكترونية الواردة اإل
حتياج المرفوع مف أعضاء النيابة المتخصصيف والمنتشريف في المحافظات، ستقباؿ طمب اإلإ
حا، (لكترونيةبت منيا الجريمة اإلك  رت  إمعرفة الخطوط التي ) لة الطمبات إلى وحدة الجرائـ وا 
 بإرساؿلكترونية في جياز الشرطة، وعند الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة، يقوـ رئيس النيابة اإل

عتبارات خاصة يتـ إرساؿ النتائج مع الذي طمبيا، وفي بعض األحياف وإل النتائج إلى عضو النيابة
 .إحالة الممؼ إلى عضو نيابة أخر

لكترونية في يا رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإلبالنظر إلى األعماؿ التي يقوـ ب ون  أ يرى الباحث
تشريف بالمحافظات الذيف مكتب النائب العاـ، وظيفتو تعتبر حمقة وصؿ بيف أعضاء النيابة المن

ترونية الرئيسية في لكختصاصيـ داخؿ حدود جغرافية محددة، وبيف وحدة الجرائـ اإلإيمارسوف 
 .جياز الشرطة

في  أعضاء النيابة العامة مكمفيف بحكـ القانوف لكترونية.أعضاء نيابة مكافحة الجرائم ال -2
ة، وتكميؼ رئيس نيابة لكترونيبعد قرار إنشاء نيابة الجرائـ اإل، و (1)بيا التحقيؽ بالجرائـ والتصرؼ

مكتب ، قرار بتخصيص عضو نيابة في كؿ 2/1/2017النائب العاـ بتاريخ  صدرأ، عمى رأسيا
تخصص في متابعة قضايا عضو النيابة الذي تـ تكميفو، مو لمنيابة العامة المنتشرة في المحافظات، 

إختصاص نيابة مكافحة الجرائـ ، ولكف ما ىو (2)الواردة عمى مكتب النيابة لكترونيةالجرائـ اإل
 لكترونية؟.اإل

 لكترونية.ختصاص نيابة مكافحة الجرائم ال إ: ثانياً 

صالحية التحقيؽ في جميع  عاـ ليـ ختصاصإإلى أعضاء ذو  العامة ء النيابةأعضاينقسـ  
 جرائـ المحددة دوف غيرىافي بعض ال ليـ صالحية التحقيؽ ختصاص خاصإوأعضاء ذو  ،الجرائـ

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.55ظر المادة)أن ( 1)
 ، مصدر سابؽ.مقابمة بحثية مع رئيس نيابة الجرائـ اإللكترونية (2)
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ألعضاء  ، وبذلؾ يكوف(1)ختصاصيـ بمكاف جغرافي محدود، أو عمى كامؿ أراضي الدولةإويكوف 
 ختصاص نوعي ومكاني.إلكترونية نيابة مكافحة الجرائـ اإل

و يجب عمى مف يقوـ بالتفتيش أف يكوف ن  أ ،يعنياإلختصاص النوعي  ختصاص النوعي.ال-1
رط مف متطمبات الشرعية وىذا الش ،(2)بالجريمة مف حيث نوعيا أو موضوعيامختص بالتحقيؽ 

في نوعية معينة مف  ختصاص بالتحقيؽأعضاء النيابة العامة يكوف ليـ إ بعض، حيث أف اإلجرائية
تفرض أف يكوف عضو النيابة الذي يقـو في الجرائـ اإللكترونية التي الجرائـ تكوف محددة، و 

  فييا متخصص ومدرب نظرا لخصوصيتيا.بالتحقيؽ 

ديد أعضائيا، أصبح ليـ صالحية لكترونية، وتحابة متخصصة في مكافحة الجرائـ اإلتشكيؿ ني
لكترونية، منصوص عمييا في قانوف الجرائـ اإللتحقيؽ بالجرائـ البا (3)ختصاص النوعي المحدداإل

بنوعية وجميع الجرائـ التي ترتكب بواسطة تكنولوجيا المعمومات، وال يجوز لسمطة أخرى التحقيؽ 
 ختصاص ينعقد ليـ في التفتيش بتمؾ الجرائـ.تمؾ الجرائـ، وبالتالي اإل

لكترونية، نيابة متخصصة لمكافحة الجرائـ اإلينشئ  لكترونية لـأف قانوف الجرائـ اإل يرى الباحث
تـ تشكيميا بقرار مف النائب العاـ، وىذا القرار ىو قرار إداري تنظيمي، لتوزيع العمؿ بيف ولكف 

ختصاص نوعي في التحقيؽ بالجرائـ إيمنح بعض أعضاء النيابة بموجبو أعضاء النيابة العامة، 
لقرار اإلداري التنظيمي أف يجرد أعضاء النيابة اآلخريف مف لكترونية، ولكف ليس مف شاف ىذا ااإل
 ،(4)كوف أف القرارات اإلدارية ال تقوى عمى القانوف لكترونية،الحياتيـ بالتحقيؽ في الجرائـ اإلص
 ختصاص عضوإفي  بجريمة تدخؿ نوعياً أف يقوـ أي عضو نيابة عامة بالتحقيؽ  جائز قانوناً و 

 صالحيةضو مف أعضاء النيابة العامة  لو  لذلؾ فاف أي ع. (5)ختصاص الخاصنيابة ذوو اإل
 لكترونية وال مخالفة قانونية ليذا اإلجراء. التحقيؽ في الجرائـ اإل

                                                           
، 1997قافة لمنشر والتوزيع، عماف، ، مكتبة دار الث2الجوخدار، حسف، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط (1)

 .220+219ص
 .137، تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، مرجع سابؽ، ص حمد، ىاللي عبد الالهأ (2)
دار الفكر  ،1في مرحمة جمع اإلستدالالت، دراسة مقارنة، ط نترنت،، الجوانب اإلجرائية لجرائـ اإلىبة ىرواؿ، نبيمة( 3)

 .95ص ،2007الجامعي، اإلسكندرية،
 .389ص ،1991اإلمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، ،1ط التحقيؽ الجنائي العممي، إبراىيـ، راسخ، (4)
 .30، ص 1997طنطاوي، إبراىيـ حامد، الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش، دار النيضة العربية، القاىرة،  (5)
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اف وقوع ختصاص المكاني في التحقيؽ بالجرائـ بشكؿ عاـ، بمكيتحدد اإل .ختصاص المكانيال-2
، وقد حدد قانوف (1)لذي يتـ إلقاء القبض عميويقيـ فيو المتيـ، أو المكاف ا الجريمة، أو المكاف الذي

والذي جاء فييا " تطبؽ  في المادة الثانية ميداف تطبيؽ أحكامو، الفمسطيني لكترونيةالجرائـ اإل
داخؿ  أو جزئياً  كبت كمياً رت  الجرائـ المنصوص عمييا فيو، إذا إأحكاـ ىذا القرار بقانوف عمى أي مف 

ىا داخؿ فمسطيف... مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانوف متد أثر خارجيا، أو إ فمسطيف أو
  العقوبات النافذ"

، ويمكف أف (2)لكترونية، يصعب معرفة فاعميا، أو مكاف ارتكابيا، كونيا جرائـ مستترةالجرائـ اإل
 لكترونية،الجرائـ اإلبة مكافحة في مقابمتي مع رئيس نياو ترتكب مف داخؿ الدولة أو مف خارجيا، 

عضو النيابة المتخصص عمى أف  تلكترونية، أكدختصاص المكاني في الجرائـ اإلحوؿ اإل
لكترونية، إبوقوع جريمة  ستقباؿ الشكاويا  و  بتمقي البالغات، لكترونية في منطقتو، يقوـبالجرائـ اإل
رساؿ طمب لكترونية األولية الالزمة والعمى المعمومات اإللمحصوؿ  الشيودوسماع  ضرورية، وا 

معرفة فيو لكترونية في مكتب النائب العاـ، يطمب لى رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإلحتياج إإ
ة تحديد رتكاب ىذه الجريمة، وينتظر نتائج الفحص، لمحاولإستخدمت في إالخطوط والشبكات التي 
داخؿ  كبت الجريمة مفرت  إستخدمة لموصوؿ إلى الفاعؿ، سواء لكترونية المنقطة الشبكة والوسيمة اإل

 الدولة أو خارجيا.

 عضو النيابة المختص بالتفتيش، مقيد داخؿ نطاؽ مكاني االختصاص الداخمي بالتفتيش.-أ
الواردة إليو، تؤكد أف الفاعؿ استخدـ شبكات محمية داخؿ  ، فإذا كانت نتائج الفحص(3)محدد
يؽ بالقضية، ختصاصو، يستكمؿ عضو النيابة التحقإة، وتـ حصر ىذه الشبكة في منطقة الدول

ومنيا إجراء التفتيش إذا ظيرت ضرورة إلجرائو، سواء في تفتيش األشخاص، أو األماكف، لغاية 
لكترونية نفاذ المباشر إلى تمؾ الوسائؿ اإلالبحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، وال يجوز ال

  .  لكترونيةائـ اإلمف قانوف الجر  (32/4تطبيقا لنص المادة ) بأذف مف عضو النيابة وتفتيشيا إال

                                                           
 .الجزائية الفمسطيني اإلجراءاتمف قانوف ( 163) نظر المادةأ (1)
، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 1دراسة مقارنة، ط الجرائـ المعموماتية، ،رؾريحاف مبا المضحكي، حناف (2)

 .360ص ،2014
إبراىيـ الدسوقي، األمف المعموماتي، النظاـ القانوني لمحماية المعموماتية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  طارؽعطية،  (3)

 .423ص، 2009اإلسكندرية، 
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األصؿ أف التفتيش ال يتخطى حدود الدولة، حفاظا عمى  ختصاص الخارجي في التفتيش.ال-ب
تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية ( مف اإل4ا ما أكدت عميو المادة )السيادة اإلقميمية لمدوؿ، ىذ

الوطنية،  الحدود ة المنظمة عبرتفاقية العربية لمكافحة الجريم( مف اإل4المادة)كذلؾ المعمومات، و 
 نيت عف ممارسة أي دولة واليتيا القضائية عمى إقميـ دولة أخرى. التي و 

في حاؿ تبيف لعضو و ن  نية في مقابمتي معيا أفادت، عمى ألكترو رئيسة نيابة مكافحة الجرائـ اإل
وتـ تحديد ىذه الدولة، يقـو كبت مف خارج الدولة، رت  إلكترونية التي يحقؽ بيا الجريمة اإل النيابة أف  

اـ عضو النيابة بإعداد مذكرة يرفعيا إلى النائب العاـ، يبمغو بما وصؿ إليو التحقيؽ، ويطمب القي
المساعدة القانونية، لمحصوؿ  يؽ طمبرتكبت منيا الجريمة عف طر إبإجراء تفتيش في الدولة التي 

 .المساعدة القانونية لمنائب العاـ ؼ بطمبوفي ىذه الحالة يخضع تقدير الموق عمى األدلة الالزمة،

 ( مف قانوف الجرائـ43نظـ المشرع الفمسطيني طمب المساعدة القانونية المتبادلة في المادة)
ؼ، تكوف فمسطيف طرؼ فييا، أو تفاقيات ثنائية، أو متعددة األطراإلكترونية، في حالة وجود اإل
تفاقية العربية لمكافحة اإلقد أقرت تفاقيات، و إدـ وجود في حالة ع ستناد إلى مبدأ المعاممة بالمثؿباإل

 اقية العربية لمكافحة الجريمةتفوكذلؾ اإل (،32جرائـ تقنية المعمومات المساعدة القانونية في المادة)
 أو بدونيما. نتربوؿأو اإل طريؽ وزارة العدؿ وتكوف المساعدة القضائية عف ،(1)الوطنيةالحدود عبر 

 لمكافحة جرائـ تقنية تفاقية العربيةاإلنصت  ائية عن طريق وزارة العدل.المساعدة القض.1
إرساؿ طمبات المساعدة  عف مركزية تكوف مسؤولة كؿ طرؼ سمطةتحديد عمى ضرورة  المعمومات،

 الجية المختصة بإرساؿ أف  لكترونية في مقابمتي معيا، اإلوأفادت رئيس نيابة الجرائـ  ،(2)القانونية
، العاـ ف القضائي الدولي في مكتب النائبىي دائرة التعاو  بات المساعدة في فمسطيفاؿ طمستقبا  و 

تفاقية الرياض لمتعاوف القضائي، آلية إرساؿ طمب المساعدة عف طريؽ وزارة العدؿ، إنظمت وقد 
ن ة، في الحاالت العاجم، و ، ومف ضمنيا التفتيش(3)جراء قضائيإابة طرؼ أخر لمقياـ بإقميمو بأي وا 
جرائـ تقنية المعمومات، إرساؿ طمب  تفاقية العربية لمكافحة/أ( مف اإل34/8زت المادة )أجا

                                                           
 تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.اإل( مف 26نظر المادة )أ (1)

 تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات./أ( مف اإل34/2نظر المادة)أ (2)

، 6/4/1983تفاقية الرياض لمتعاوف القضائي، الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية، بتاريخ إ/ب( مف 15+ 14نظر المواد)أ (3)
 .28/11/1983، المممكة العربية السعودية، صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ بالرياض
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المساعدة القانونية مباشرة إلى السمطات القضائية في الدولة الطرؼ، مع إرساؿ نسخة عف طريؽ 
 وزارة العدؿ.

ظمة الدولية مف أىداؼ إنشاء المن .( نتربولال ) الشرطة الدولية المساعدة القضائية عن طريق.2
بيف الدوؿ لموقاية مف الجرائـ  المساعدة المتبادلة، تاميف وتنمية (1)لمشرطة الجنائية )االنتربوؿ(

، ونصت المادة الثانية مف القانوف األساسي لممنظمة عمى أىداؼ إنشائيا وجاء الدولية ومكافحتيا
وسع نطاؽ بيف كافة سمطات فييا باف أىداؼ المنظمة " تاميف وتنمية المساعدة المتبادلة عمى أ

الشرطة الجنائية في إطار القوانيف القائمة في مختمؼ البمداف وبروح اإلعالف العالمي لحقوؽ 
 اإلنساف، والوقاية مف جرائـ القانوف العاـ ومكافحتيا.

/ب( تقديـ طمب المساعدة 34/8تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات أجازت في المادة)اإل
، وبذلؾ تكوف دائرة التعاوف القضائي الدولي في مكتب النائب الشرطة الدوليةانونية عف طريؽ الق

العاـ ليا الخيار بطمب المساعدة القانونية إما عف طريؽ وزارة العدؿ، أو عف طريؽ منظمة الشرطة 
 الجنائية الدولية، التي ليا فرع في فمسطيف.

متداد التفتيش لجرائـ اإللكترونية الفمسطيني لـ يجيز إقانوف االتفتيش بدون مساعدة قانونية. .3
 أجازت (،40تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات في المادة)اإل خارج حدود الدولة، ولكف

ألي دولة وبدوف تفويض، الوصوؿ إلى معمومات تقنية بغض النظر عف موقعيا الجغرافي، بشرط 
ف تكوف حاصمة عمى الموافقة القانونية أ وأمعامة)مصدر مفتوح(، متوفرة ل أف تكوف ىذه المعمومات

ف المعمومات المطموبة ضرورية أالقانونية لكشؼ المعمومات، و مف الشخص الذي يممؾ السمطة 
 لمكافحة الجرائـ السيبرانية، تفاقية األوربيةاإلمف ( 32المادة) لنصالنص مشابو  وىذالمتحقيؽ، 

 ختصاص بالتفتيش خارج حدودإلكترونية، مختصة في الجرائـ اإلنح السمطة اليجب أف تمحيث 
  لحدود وكذلؾ بتجاوز التفتيش،(2)ستيدؼ مؤسسات الدولةا  إذا كاف مرتكب الجريمة أجنبيا، و الدولة، 

 

                                                           
، فينا، 13/6/1956الصادر بتاريخ  ،)اإلنتربوؿ( ممنظمة الدولية لمشرطة الجنائيةل ( مف القانوف األساسي2أنظر المادة) ( 1)

 ( المنعقدة في بكيف.86رة )، في الدو 27/9/2017بتاريخ عضو في الجمعية العامة لممنظمة، فمسطيف وأصبحت 
الحكيـ، موقؼ المشرع الجزائري مف الجريمة المعموماتية، بحث مقدـ لممؤتمر العممي الحادي عشر، كمية  بوزبوجة، عبد (2)

 .8 ، ص7/5/2015-5الحقوؽ، جامعة جرش،  
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 . (1)لحدود الدولة، في حاالت المطاردة الفورية

إجراءه بسرعة بعد الحصوؿ عمى  داخؿ الدولة يمكف لكترونيةش في الجرائـ اإلالتفتي أف   يرى الباحث
المشرع الفمسطيني لـ يجيز  ولكف ،دلة المطموبة ونسبتيا إلى الفاعؿعمى األوالعثور اإلذف بذلؾ، 

سواء تـ عف  متداد التفتيش خارج حدود الدولة، ونظـ إجراءه عف طريؽ طمب المساعدة القضائيةإ
الئمة لمجرائـ يمكف القياـ بو بالسرعة الم ال وىذا اإلجراء ،الشرطة الدوليةطريؽ وزارة العدؿ أو 

لكترونية، كوف اإلجراءات والمخاطبات الالزمة بحاجة إلى وقت حتى تصؿ إلى الجيات اإل
المختصة لتنفيذىا، وىذا يؤدي إلى فقداف وتدمير األدلة الالزمة خالؿ تمؾ الفترة، وبالتالي يفقد 

ت الدوؿ فيما بينيا، فإذا كانت العالقات جيدة التفتيش غايتو، وتعتمد تمؾ اإلجراءات عمى عالقا
جرى التفتيش عمى وجو السرعة، أماـ إذا كانت العالقة متوترة فاف التفتيش يتـ ببطء أو ال يتـ 

لكترونية عابره لمحدود، ويمكف إجرائيا مف أي مكاف ناءا عمى ذلؾ وكوف أف الجريمة اإلإجراءه، وب
التي تقر بضرورة توسيع التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا الباحث اآلراء  يؤيدعمى وجو األرض، 

  لكترونية.خارج حدود الدولة في الجرائـ اإل ليمتد إلى

 لكترونية.وري الضبط القضائي في الجرائم ال مأمالفرع الثاني: 

القانوف  جرميا ضبط الوقائع التي مسؤوليةالقانوف  إليومأمور الضبط القضائي، ىو كؿ مف أوكؿ 
القانوف ىو الذي يحدد مف ىـ مأموري الضبط و  ،(2)جنائيا وجمع األدلة عمييا جزاءً  ووضع ليا
  إال أشخاصمياـ الضبط القضائي  أف يباشر القانوفسمطة واسعة، فال يريد  ومنحيـ القضائي،
 .(3)ءً بتداإوثؽ فييـ 

  لمقياـ قضائيب مأموري الضبط ال( ند32/1المادة)ب الفمسطيني لكترونيةالجرائـ اإل قانوفأجاز 
 مة بالجريمة، ولكفذات الصو  المستخدمة ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات بتفتيش األشخاص واألماكف

  يحتاج التفتيش إلى مأمور ضبط ،لخصوصيتيا ولطبيعتيا الرقمية نظراً  لكترونيةفي الجرائـ اإل

                                                           
 .94صنترنت، مرجع سابؽ، تيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإل، التفحسف محمد الطوالبة، عمي (1)
 .80ص ،1982، القاىرة مطابع روز اليوسؼ، 1ـ ،1ج حسف، قانوف اإلجراءات الجنائية، عالـ، (2)

، 3الدعاوي الناشئة عف الجريمة، اإلستدالؿ، التحقيؽ اإلبتدائي، ط اءات الجنائية،حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجر ( 3)
 .382ص  ،1995دار النيضة العربية، القاىرة، 
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 .(1)لكترونيةاإل عف األدلة لمبحثقضائي متخصص في البيئة الرقمية،  

لكترونية وحدة متخصصة بالجرائـ اإل(، 3/1المادة) بنصلكترونية الفمسطيني نوف الجرائـ اإلقاأ  أ نش
، وقد عدد قانوف اإلجراءات الجزائية مف مأموري الضبط القضائي وقوى األمف جياز الشرطةفي 

لخاصة ، والقوانيف ا(3)، وكذلؾ قانوف الشرطة(2)( مأموري الضبط القضائي21الفمسطيني في المادة)
األجيزة و ، الفقرة األولى في لكترونية بالشرطةفحة الجرائـ اإلاألخرى. حيث سنبحث وحدة مكا

 .في الفقرة الثالثة تصاالت وتكنولوجيا المعموماتوموظفو وزارة اإل، في الفقرة الثانية األخرى

 لكترونية في جياز الشرطة.: وحدة مكافحة الجرائم ال أوالً 

تصاالت في جياز الشرطة في المعمومات واإل لكترونية وتكنولوجيارائـ اإلأنشأت وحدة مكافحة الج
، بقرار مف مدير عاـ الشرطة، وتتبع ىذه الوحدة إدارة المباحث العامة في 2013منتصؼ عاـ 

الوحدة ليذه عمؿ  أضحىو  ،(4)جياز الشرطة، ومكتبيا الرئيسي في مقر قيادة الشرطة براـ اهلل
 حيز التنفيذ. لكترونيةالجرائـ اإلبشأف قانوف ب القرار دخوؿ شرعية مع بياالتي تقـو  واإلجراءات

ىو  والعمة مف إنشائيا ،اء وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونيةأنش قانوف الجرائـ اإللكترونية ىو الذي
 ية، ويعتبر إنشائيا نوع مفلكترونعادييف عمى التعامؿ مع البيئة اإلعدـ مقدرة مأموري الضبط ال

  ختصاصإوأصبح لتمؾ الوحدة ، (5)وأسرارىـ الغير عمى أمواؿ ات والضمانات لممحافظةجراءاإل
 حيث سنبحث في تشكيالت تمؾ لكترونية.بالجرائـ اإل رىـ القياـ بالتفتيشنوعي محدد، ال يجوز لغي
 الوحدة وتحديد أعضائيا.

 أف أفاد، مقابمتي معو في طةفي الشر لكترونية رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإل .الوحدة الرئيسية-1
، وأقساـ في حالة غيابو تتكوف مف عدة أقساـ، عمى رأسيا مدير يدير شؤونيا، ونائب لو الوحدة

                                                           
 .166، ص2009، مطابع الشرطة، القاىرة، 1مصطفى محمد، التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية، ط موسى، (1)
وىـ مدير الشرطة ونوابو ومساعديو، ومديرو المحافظات،وضباط وضباط صؼ الشرطة في دائرة إختصاصيـ، رؤساء  (2)

 المراكب البحرية والجوية.
 .2017( لسنة 23الشرطة، رقـ) بشاف( مف قرار بقانوف 6أنظر المادة)( 3)
واإلتصاالت في  مقابمة بحثية، مع المقدـ/ سامر اليندي، رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية وتكنولوجيا المعمومات (4)

، الساعة الخامسة والنصؼ مساء، في مكتب وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية، راـ 6/5/2018جياز الشرطة، أجريت بتاريخ 
 فمسطيف. اهلل،

 .77، ص2002دار النيضة العربية، القاىرة،  الصغير، جميؿ عبد الباقي، الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باإلنترنت، (5)
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مختبر الذي ينقسـ إلى)  نترنت وجرائـ التقنية، وقسـ األدلة الرقميةقسـ جرائـ اإلىي،  متخصصة
وقسـ  بالتفتيش وضبط األدلة وتخزينيا، مخزف األدلة الرقمية(، وىو القسـ المختصو األدلة الرقمية، 

 ميف المعمومات، وقسـ التحقيؽ والدائرة القانونية.أتصاالت وتوقسـ اإل التوعية واإلرشاد،

حتياج الوارد مف رئيس ستقباؿ اإلإفي  ، يتمثؿ أوالً كما أفاد رئيسيا ختصاص الوحدة الرئيسيةإف إ 
 رتكبتإتصاالت، التي ئؿ تكنولوجيا المعمومات، واإلوسا لكترونية، لتحديدالجرائـ اإلمكافحة نيابة 

وثاني  ،لكترونية، وتزويد رئيس النيابة بتقرير فني بالمعمومات المطموبةبواسطتيا الجريمة اإل
، تنفيذ أمر النيابة بالنفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المضبوطة وتفتيشيا، مياميا

وفي حاالت معينة متابعة بعض القضايا المعقدة  المطموبة، وثالثاً  واألدلة لمحصوؿ عمى المعمومات
   .التي ال يقدر عمييا ضباط الشرطة بالمحافظات

يجب أف  لكترونيةجرائـ اإلختيار أعضاء وحدة الإ .لكترونية أعضاء وحدة مكافحة الجرائم ال -2 
ومات، ليـ موىبة التحقيؽ تكنولوجيا المعم مجاؿ مف النخبة المتخصصة فييكونوا و  يتـ بعناية،

 واليدوء وضبط النفس التصرؼ وقوة المالحظة رة عمى االستنتاج والتحميؿ وسرعةواإلبداع والقد
 .(1)األسرار وحفظ

ثنيف إوجود عمى في مقابمتي معو،  أفاد لكترونية في جياز الشرطةوحدة مكافحة الجرائـ اإلرئيس 
لتعامؿ ومتابعة قضايا افظة، مدربيف عمى اإلى ثالثة ضباط شرطة بقسـ المباحث في كؿ مح

لكترونية الواردة إلى الشرطة في مناطقيـ، ويمارسوف عمميـ تحت إشراؼ عضو النيابة الجرائـ اإل
 المختص، وتنفيذ قراراتو. 

 .األجيزة األخرىلكترونية في الجرائم ال مكافحة  ات: وحدثانياً 

في  لكترونيةالجرائـ اإل قانوفف، نص عمى إنشائيا في قوى األم لكترونيةالجرائـ اإلمكافحة  اتوحد
 .مف مأموري الضبط القضائيالشرطة، عمى أف تكوف ىذه القوى  ( كما في جياز3/1المادة)

 قانوف الخدمة في قوى األمففصؿ و ( حدد قوى األمف، 84القانوف األساسي الفمسطيني في المادة)

                                                           
ص ، 2010دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،1طلكترونيةػ، ف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإلإبراىيـ، خالد ممدوح، ف (1)

 ما بعدىا. 95
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صفة الضابطة القضائية  كجياز  ىذه القوى ضالقانوف بعمنح حيث ، (1)الفمسطينية تشكيالتيا 
، وىذه الصفة تمكنيـ مف إنشاء (4)، واالستخبارات العسكرية(3)، والمخابرات العامة(2)األمف الوقائي

كوادر إلى ، ولكف ىذه الوحدات تحتاج لكترونية وفؽ القانوفالجرائـ اإلوحدات متخصصة لمكافحة 
 اـ بعمميا كما في جياز الشرطة.ومعدات تقنية فنية لمقي ،بشرية متخصصة

 تصاالت وتكنولوجيا المعمومات.: موظفو وزارة ال ثالثاً 

 القانوفو مأموري الضبط القضائي، بعضيـ مف رجاؿ األمف، والبعض األخر مف غير رجاؿ األمف، 
مأموري الضبط القضائي بشكؿ مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ مف ىـ يحدد  ىو الذي
 .لجرائـ المرتبطة بوظائفيـا لبعض بالنسبة لمختص منح ىذه الصفة لبعض موظفيوزير االو  تفويض

تصاالت وتكنولوجيا ( منح موظفي وزارة اإل54) في المادة الفمسطيني لكترونيةقانوف الجرائـ اإل
 الفنيةصفة مأموري الضبط القضائي، لتقديـ الدعـ والمساعدة  يعينيـ الوزيرالذيف  المعمومات

 نتداب موظفي وزارةإفي قوى األمف، وبيذه الصفة يجوز لكترونية ت مكافحة الجرائـ اإللوحدا
 لمقياـ بإجراءات التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات. تصاالت وتكنولوجيا المعموماتاإل

 المطمب الثاني

 لكترونية.الجرائم ال بالتفتيش في خصوصية السمطة المختصة 
 زمالئيـ، عف  تميزىـلكترونية بخصائص ختصة بالتفتيش بالجرائـ اإلطة المالسم يمتاز أعضاء
 الذي يخضعوا لو. الفني التأىيؿو  التدريبعمى صعيد 

بتدائي ىو مجموعة بتدائي، والتحقيؽ اإلعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ اإل لكترونيةالتفتيش في الجرائـ اإل
كبت، بالبحث والتنقيب عف رت  إيمة لكشؼ الحقيقة عف جر  إلجراءات تباشرىا السمطة المختصةمف ا

                                                           
 .2005لسنة  (8) الفمسطينية، رقـقانوف الخدمة في قوى األمف  ( مف13+12+7+3ر المواد )نظأ( 1)
 الفمسطيني. األمف الوقائي قرار بقانوف بشأف( مف 7) نظر المادةأ( 2)
 . 2005لسنة  (17) رقـ الفمسطيني، ( مف قانوف المخابرات العامة12)ادة نظر الما( 3)
 .20014لسنة  (34) رقـ الفمسطيني، ستخبارات العسكريةبشػأف اإل نوف( مف قرار بقا1) نظر المادةأ (4)
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، وىي المرحمة األولى والميمة بالخصومة الجنائية، والتي يتـ مف خالليا جمع (1)األدلة وتجميعيا
ويتولى ذلؾ   ،(2)األدلة، وتحديد مدى جدوى تقديـ المتيـ لممحكمة إلقرار حؽ الدولة في العقاب

ىو كؿ مف عيد إليو القانوف بتحري  ،والمحقؽ ،المحقؽ في الدعوى الجزائية الذي يعد عضو النيابة
عضو النيابة بعض مف صالحياتو في التحقيؽ  ، ويمكف أف يفوض(3)الحقيقة في الحوادث الجنائية

يف إلى مأمور الضبط القضائي، ومنيا إجراء تفتيش، ولكف يجب عمى أعضاء السمطة المختص
تعامؿ مع نوعية تمؾ الجرائـ، كوف ىذا العمؿ ىو لكترونية أف يكونوا مؤىميف لمبالتفتيش بالجرائـ اإل

طالع عمى أسرارىـ، ومف الممكف أف تكوف ، وحساس، ويمس خصوصية الناس، باإلعمؿ دقيؽ
ـ رائالج مكافحة في خصوصية أعضاء نيابة حيث سنبحث نتائجو عكسية بإضاعة األدلة وتدميرىا.

 .موري الضبط القضائيخصوصية مأوبالفرع الثاني لكترونية بالفرع األوؿ، اإل

 لكترونية.ة أعضاء نيابة مكافحة الجرائم ال الفرع األول: خصوصي

 نيابة مكافحة تظير خصوصية أعضاء ، ومف ىنا(4)لكترونية عمـ وففالتفتيش بالجرائـ اإلإف إجراء 
حد أعتبر لكترونية، كوف التفتيش يأىيميـ، لمتعامؿ مع البيئة اإللكترونية، في خبراتيـ، وتالجرائـ اإل

 خطر إجراء لمكشؼ عف األدلة ونسبتيا إلى الفاعؿ أو نفييا عنو.أبتدائي، وىو أعمدة التحقيؽ اإل

لكترونية، ال بد لمف منح ىذه السمطة أف يكوف عمى دراية ة إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللخطور 
رؽ لية عمؿ ىذه البيئة وطلمتعرؼ عمى آ تامة في بيئة تكنولوجيا المعمومات، والتمتع بقدرات تؤىمو  

د أىـ وأصعب مرحمة في التحقيؽ كوف التفتيش في البيئة الرقمية يعلكترونية، رتكاب الجرائـ اإلإ
لكترونية بمؤىالت تميزىـ عف غيرىـ مف أف يمتاز أعضاء نيابة الجرائـ اإلبتدائي، لذلؾ ال بد اإل

 تأىيميـ لوجيا المعمومات، حيث سنبحثأعضاء النيابة اآلخريف، وبقدرات تؤىميـ لمتعامؿ مع تكنو 
 الفقرة الثانية.في  الفني يـتأىيمو  الفقرة األولى،في القانوني 

                                                           
 القاىرة، دار النيضة العربية، ،1ط نترنت،ر والجرائـ المرتكبة عبر شبكة اإلإثبات جرائـ الكمبيوت سعيد عبد المطيؼ، حسف، (1)

 .133 ص ،1999

 .456، ص1996ار النيضة العربية، القاىرة، ، د7سرور، احمد فتحي, الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، ط (2)
 .11ص ،1991، بدوف ناشر أسس التحقيؽ الجنائي العممي، نبيؿ عبد المنعـ، جاد، (3)
نترنت في القانوف األمريكي، ترجمة ودراسة المرشد الفدرالي لتفتيش محمد، اإلجراءات الجنائية عبر اإلبف يونس، عمر ( 4)

، 2005/2006، دار النيضة العربية، القاىرة، 2لكتروني في التحقيقات الجنائية، طيؿ اإلبط الحواسيب وصوال إلى الدلوض
 .18ص 
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 : تأىيل قانوني.أوالً 

، أو إجازة الشريعة يشترط فيمف يعيف عضوا في النيابة العامة، أف يكوف حاصال عمى إجازة الحقوؽ
ضاعو لمتدريب الالـز عمى إجراءات ، وبعد إخ(1)إحدى الجامعات المعترؼ بيا مف والقانوف،

 الجزائية. اإلجرائية التحقيؽ، يكوف عمى معرفة في قوانيف الدولة، وخاصة القوانيف

 المحمية، لكترونية بحاجة إلى رجاؿ قانوف عمى دراية تامة بالقوانيفالجرائـ اإل القوانين الوطنية.-1
مع بيف عمـ اإلجراـ وعمـ ضحايا الجريمة يج لكترونية بمنظورادريف عمى التعامؿ مع الجريمة اإلوق

 .(2)وتكنولوجيا المعمومات

المختصيف بالتفتيش في الجرائـ  لكترونيةمكافحة الجرائـ اإل نيابةأعضاء  أف   يرى الباحث 
تفتيش، والتعمؽ في لم المقررةبالنصوص الدستورية  تامة عمى دراية يجب أف يكونوا ،لكترونيةاإل

، لدقتيا، المتعمقة بالتفتيشلكترونية قانوف الجرائـ اإلو جرائي العاـ معرفة نصوص القانوف اإل
اشد إجراءات التحقيؽ مساسا بالحرية ف لكترونية مكوف التفتيش في الجرائـ اإلوخطورتيا، 

، عموماتخصوصية الناس المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا الم عف االطالعب ، والمتمثؿالشخصية
تامة في القوانيف دراية  لكترونية عمىنيابة مكافحة الجرائـ اإلف أعضاء ضرورة أف يكو وكذلؾ 

لكترونية، قانوف مات، إضافة إلى قانوف الجرائـ اإلالوطنية ذات العالقة بوسائؿ تكنولوجيا المعمو 
تصاالت السمكية والالسمكية، وقانوف الييئة مواؿ وتمويؿ اإلرىاب، وقانوف اإلمكافحة غسؿ األ

لكترونية، وجميع القوانيف ذات العالقة تصاالت، وقانوف المعامالت اإلطاع اإلمسطينية لتنظيـ قالف
 بالتكنولوجيا الحديثة. 

لكتروني تكوف بال جدوى، بدوف مالحقة المجـر اإللكترونية. تفاقيات الخاصة بالجرائم ال ال -2
 ( مف42المادة ) وىذا ما أكدت عميو ،(3)التعاوف القضائي بيف الدوؿ، وخاصة في إجراءات التفتيش

 تفاقياتف مع البالد األجنبية في إطار اإل، عمى تيسير التعاو الفمسطيني لكترونيةقانوف الجرائـ اإل

                                                           
  ( مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني. 61+ 16نظر المواد)أ (1)

داـ، ، أمستر 2000توصيات المؤتمر الثاني لمرابطة الدولية لمقانوف الجنائي، حوؿ الجرائـ الرقمية، الذي عقد في عاـ  (2)
 ىولندا.

 ، دار النيضة العربية، 1قشقوش، ىدى حامد، الجريمة المنظمة، القواعد الموضوعية واإلجرائية والتعاوف الدولي، ط(  3)
 ..85، ص1997القاىرة،     
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 المصادؽ عمييا، أو عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ.

تفاقيات الثنائية يكوف عمى معرفة ودراية تامة باإل أف جب عمى عضو النيابةاو و ن  أ يرى الباحث
تفاقية العربية تكنولوجيا المعمومات،  وخاصة اإل الموقعة عمييا الدولة في مجاؿ ومتعددة األطراؼ،

طنية، تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الو افحة جرائـ تقنية المعمومات، واإللمك
ض تفاقية الرياا  تقنية المعمومات وما في حكميا، و سترشادي لمكافحة وقانوف اإلمارات العربي اإل

لكترونية المشتركة بيف الدوؿ العربية، وطرؽ طمب اإل الجرائـلعربية لمتعاوف القضائي، لمعرفة ا
جراءاتيا، وكذلؾ االطالع عمى شروط تجاوز التفتيش لحدود الدولة.   المساعدة القضائية وا 

اف، تفاقيات الخاصة بحقوؽ اإلنسطالع عمى اإليجب عمى عضو النيابة اإل ون  أوكذلك يرى الباحث 
الموقعة عمييا الدولة، كالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، والعيد 

عدـ تجاوز القانوف في ب منيعا اً سد اتتفاقيإلاىذه  لتكوفالدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، 
 المراقبيف قوؽ اإلنساف كوف أفتفاقية األوروبية لحميثاؽ األمـ المتحدة، واإلعمى طالع إلا، و التفتيش

 تفاقية األمـ المتحدة إ واالطالع عمى اـ حقوؽ اإلنساف ببالدنا،حتر إستمرار مدى إاألوروبييف يراقبوا ب
ذا أمكالعربية المقارنة في الجرائـ اإل لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقوانيف  فلكترونية، وا 

في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات  قراءة كتب شراح القانوف الغربييفطالع عمى القوانيف األجنبية، و اإل
 لكترونية في الدوؿ المتقدمة.حقة التطورات الخاصة بالجريمة اإلطالع عمى إجراء التفتيش، وماللإل

 : التأىيل الفني.ثانياً 

تميزيف نيابة لمكافحة تمؾ الجرائـ يكوف أعضائيا ملكترونية، يحتاج إلى التفتيش في الجرائـ اإل
 لكترونية.ثابتة في التحقيؽ في الجرائـ اإل في السير بخطى ـتدريب فني يساعدى ومدربيف

لو أىمية بالغة في تطوير  ،لكترونيةة المختصيف بالتفتيش بالجرائـ اإلالتأىيؿ الفني ألعضاء النياب 
إجراءات  رفع مف قدرتيـ عمى اإلشراؼ عمىال، و (1)معموماتيـ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات

ستخراج األدلة، وىذا يؤدي إلى فيـ إلكترونية، وطرؽ ومعرفة طرؽ التفتيش في البيئة اإلالتفتيش، 

                                                           
 .82، ص2000نترنت، دار النيضة العربية، القاىرة، عتداء عمى األشخاص واإلجرائـ اإل رمضاف، مدحت، (1)



39 
 

 لكترونيةوأعضاء نيابة مكافحة الجرائـ اإل ،(1)لكترونيةمتحصمة عف التفتيش في الجرائـ اإلاألدلة ال
 .(2)ية المستمرة والمتجددةطالع دائـ، ليالحقوا التطورات التقنا  دريب فني مستمر، و بحاجة إلى ت

ة المختصيف بالتحقيؽ بالجرائـ يجب تدريب أعضاء النياب .لكترونيةال  وسائل ارتكاب الجريمة-1
 عمى معرفة جميع وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي ترتكب مف خالليا الجريمة لكترونيةاإل
ات المادية وغير المادية لكترونية، وأف يكوف عضو النيابة المختص عمى عمـ كامؿ بالمكوناإل

ا، ومعرفة طرؽ لمحاسب اآللي، وكيفية عممو، ومعرفة بالشبكات المحمية، والعالمية، وطريقة عممي
 .(3)لكترونيةارتكاب الجريمة اإل

لكترونية، عمى يف بالتحقيؽ بالجرائـ اإليجب تدريب أعضاء النيابة المختص نجميزية.المغة ال -2
 ختصاصاتيا المتنوعة، وطرؽ معالجة البيانات، والمخاطرا  ج، ووظائفيا، و البرامترنت، ولغة نلغة اإل

 .(4)تتعرض ليا التي يمكف أف

يسية لمدولة، ولكف في الجرائـ ، كونيا المغة الرئ(5)ىي المغة المعتمدة في التحقيؽ ،مغة العربيةلاإف  
نجميزية، لفيـ طالع ومعرفة بالمغة اإلإيكوف عمى لكترونية يجب عمى عضو النيابة أف اإل

، كوف أف (6)ووظائفيا المصطمحات العممية الخاصة بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، وفيـ أليو عمميا
ـ ويصعب تعريبيا، ويجب كتابتيا كما ىي في محضر غمب ىذه المصطمحات تكتب بمغتيا األ  أ

خر ما وصؿ إليو آطالع عمى نجميزية، اإلذلؾ يستفاد مف المعرفة بالمغة اإل، وكالضبطالتحقيؽ و 
 مجاؿ تكنولوجيا المعمومات في الدوؿ المتقدمة.ب طرؽ التفتيش العمـ في

 معيا أفادت، انو تـ إعطاء لكترونية، في فمسطيف، في مقابمتي رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإل 

                                                           
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 2طلكترونية، التحقير المرتكبة عبر الوسائط اإلجرائـ الذـ والقدح و ، عادؿ عزاـ، سقؼ الحيط (1)

 .232، ص2015عماف،
بحث مقدـ إلى ندوة "مكافحة الجريمة  نترنت وجيود المممكة العربية السعودية في مكافحتيا،الصاعدي، محمد، جرائـ اإل (2)
 .7ص  مصر، شـر الشيخ،، 2008ابريؿ/ ،توى العربينترنت عمى المسبر اإلع

دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، نترنت، اسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلالغافري، حسيف بف سعيد، السي (3)
 وما بعدىا. 504، ص2009

مقالة لية التدريب التخصصي لممحققيف، رستـ، ىشاـ محمد فريد، الجرائـ المعموماتية، أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني وا (4)
 وما بعدىا. 30، ص1999مجمة األمف والقانوف، كمية شرطة دبي، العدد الثاني، منشورة في 

  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.60نظر المادة)أ (5)

 .69 ص مرجع سابؽ، ،لكترونيةاإلفف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ  خالد ممدوح، ،إبراىيـ (6)



41 
 

ة لكترونيعاـ، لتعريفيـ بمفيوـ الجرائـ اإلجميع أعضاء النيابة العامة في فمسطيف، دورات بشكؿ 
ء أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ رتكابيا، وبشكؿ خاص تـ إعطاإفية التعامؿ معيا وطرؽ وكي
لكترونية، دورات تدريبية متخصصة في أدوات التقنية الرقمية التي يمكف الحصوؿ منيا عمى اإل
مف  كترونية، وسيتـ إعطائيـ مزيدلتيـ في التحقيؽ بالجرائـ اإلئلدليؿ الرقمي، وتحميمو، لرفع كفاا
 لكترونية.لدورات المتخصصة في البيئة اإلا

 لكترونية.خصوصية وحدات مكافحة الجرائم ال  الفرع الثاني:

وـ بو غمب األحياف يقأفي  ولكف ،التفتيش بنفسوأف يقوـ عضو النيابة المختص بإجراء  ،األصؿ
 ال يستطيع ترونيةلكالجرائـ اإل، ولكف في عمى ندب مف عضو النيابة مأموري الضبط القضائي بناءً 

 .(1)معقد ال يستطيعو سوى المتخصص ءاتوإجرا أف ، كوفبنفسوالتفتيش في عضو النيابة القياـ 

مكافحة الجرائـ  وحداتمف يتـ  لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ضبط القضائيال يمأمور  نتدابإ
امؿ مع البيئة الرقمية، لكترونية، كوف تمؾ الوحدات تضـ كوادر بشرية مدربة تدريبا خاصا لمتعاإل

 إال ع القياـ بيالكترونية عمؿ شاؽ يحتاج إلى خبرة فنية عميقة، ال يستطياإل بالجرائـوكوف التفتيش 
الفمسطيني،  لكترونيةقانوف الجرائـ اإل مف (32/5المادة)، وىذا ما أكدت عميو الخبير المتخصص

ؿ مع الطبيعة الخاصة لمجرائـ ماشترط أف يكوف مأمور الضبط القضائي مؤىال لمتعا عندما
، الفقرة األولىفي  أعضائيالذلؾ سنبحث  لـ يفسر طبيعة ىذا التأىيؿ. القانوف لكترونية، ولكفاإل

وطرؽ تعاونيـ مع الشرطة الدولية  ،في الفقرة الثالثةفريؽ التفتيش ، و في الفقرة الثانية وتأىيميـ الفني
  في الفقرة الخامسة. ميزيةنجومعرفتيـ بالمغة اإل في الفقرة الرابعة،

 لكترونية.الجرائم ال مكافحة : أعضاء وحدة أوالً 

لمعمؿ في وحدة مكافحة الجرائـ ختياره مف مأمور الضبط القضائي إيجب أف تتوافر في مف يتـ 
لكترونية، خبرة في التحقيؽ في القضايا المعقدة، والدراية الفنية لتكنولوجيا المعمومات لمقياـ اإل

ف أع مجاالت تكنولوجيا المعمومات، و ف تجمع الوحدة أعضاء متخصصيف في جميأ، و (2)شبالتفتي

                                                           
 .350+349ص مرجع سابؽ، نترنت،فتيش شبكة اإلت ،أنورمحمد فتحي محمد  عزت، (1)
 .222ص ،2000، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض،1داود، حسف طاىر، جرائـ نظـ المعمومات، ط (2)
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عف غيره، حتى يستطيع القياـ بالتفتيش في البيئة  تميزهفنية ميارات يممؾ  ممف أعضاؤىايكوف 
 .(1)الرقمية

 : تأىيل فني.ثانياً 

لكترونية، أىـ بكثير مف ائي المختص بالتفتيش بالجرائـ اإلالتأىيؿ الفني لمأموري الضبط القض
عمى ندب مف عضو  ناءً الذيف يجروف التفتيش بأنفسيـ، بىـ تأىيؿ أعضاء النيابة، كوف أنيـ 

الوحدة عمى تدريب متخصص عمى تقنيات تكنولوجيا المعمومات  أعضاءيجب أف يحصؿ و  ،النيابة
قضائي عمى تقنية وكمما كاف تأىيؿ مأمور الضبط ال ،(2)التفتيش فييا وجمع األدلة وأساليب

ذا كاف ينقصو الخبرة يؤدي إلى  تكنولوجيا المعمومات عاليا فانو يؤدي إلى نجاح ميمة التفتيش، وا 
 .(3)تدمير األدلة وضياعيا

 الدولة دعـ إعداد برامج عممية وفنية مستمرة لتأىيؿ وتدريب مأموري الضبط عاتؽ عمى يقع
 في د الوحدات باألجيزة والتقنيات الحديثة لتساعدىـوتزوي القضائي عمى تقنية تكنولوجيا المعمومات

 .والحصوؿ عمى األدلة عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات إجراء التفتيش

 .لكترونيةفي الجرائم ال  : تشكيل فريق لمتفتيشثالثاً 

لكترونية، لو أىمية كبرى في نجاح الميمة والحصوؿ عمى شكيؿ فريؽ لمتفتيش في الجرائـ اإلإف ت
ف شخص واحد بمفرده، ألمف أف يتواله  كبرأكوف التفتيش في البيئة الرقمية  ة المطموبة،األدل

 خصصات عممية وفنية دقيقة ومتنوعةلكترونية ليا عدة أنواع ونماذج، وبحاجة إلى تالجريمة اإل
 ، وال يوجد خبير واحد قادر عمى(4)ومتطورة ومتالحقة، لدرجة يصعب عمى المختص تتبعيا لوحده

 .(5)ستخدامياإومعرفة كافة المصطمحات التي يتـ لكترونية امؿ مع كافة أنماط  الجرائـ اإلتعال

 لكترونية، كمختصيف فيالتخصصات في البيئة اإل فريؽ التفتيش، يجمع بيف أعضائو جميع
                                                           

 .155رجع سابؽ، صم إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلنترنت، الحمبي، خالد عياد، (1)
 .130مرجع سابؽ،  ص عمي جبار،  جرائـ الحاسوب واإلنترنت، الحسيناوي، (2)
 .147+146ص مرجع سابؽ، حمد،ىاللي عبد الاله ، تفتيش نظـ الحاسب اآللي، أ (3)
سماعيؿ،العاؿ، و  عبد، الديربي (4)  .317ص مرجع سابؽ،الجرائـ اإللكترونية،  محمد صادؽ، ا 
دراسة مقارنة في ضوء  التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ المعموماتية، ألعماؿ اإلجرائيةالجوانب  الفتاح بيومي، عبد حجازي، (5)

 .232ص ،2009، بدوف ناشر، 1القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، ط
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بجميع أنواعو، واألجيزة الخموية بأنواعيا المختمفة، والشبكات المحمية والدولية، الحاسوب  
بناء ال، معتمدا عمى (1)نترنتمفة، والتحميؿ و الصوت، وشبكة اإلفي البرامج المختومختصيف 

، وكؿ واحد (2)لكترونية تخصصية لممجرميفإألفراده، تؤىميـ إلجراء مطاردة  تكنولوجيوالالعممي 
مف أعضاء الفريؽ متخصص في قسـ معيف بتقنيات المعمومات، يعمموف مع بعضيـ البعض بروح 

 وضبطيا. د، منيـ لممداىمة وأخر إلجراء تفتيش وجمع لألدلة الفريؽ الواح

حداث خاليا متخصصة عمى مستوى ويف محققيف مختصيف في الجريمة اإليجب تك لكترونية، وا 
لحاؽ ميندسي تقنييف مختصيف بتكنولوجيا المعمومات، وتزويدىـ بأحدث التقنيات   المحافظات، وا 

 ال يقتصر ذلؾ عمى الوحدة الرئيسية.، و (3)والوسائؿ الالزمة النجاز مياميـ

 : التعاون مع الشرطة الدولية.رابعاً 

 غمب األحياف إال بتعاوف معأتحقؽ في لكترونية، خارج حدود الدولة ال يإف التفتيش بالجرائـ اإل
 ، ويجب أف تشمؿ الوحدات(4)الشرطة الدولية، ويسمح بو بيف أجيزة الشرطة في الدوؿ المختمفة

 نتربوؿ(.لعالـ، وخاصة، الشرطة الدولية)اإلة في دوؿ ايواصؿ مع األجيزة الشرطعمى أشخاص لمت

لكترونية يستحيؿ عمى أي دولة أف تقوـ بو بمفردىا، ومكافحة ىذه الجرائـ إف مواجية الجرائـ اإل
 بحاجة إلى القياـ ببعض العمميات الشرطية واألمنية المشتركة لمقياـ بالتفتيش العابر لمحدود بحثا

 ، وخاصة في(5)األدلة، كوف شرطة الدولة ال تستطيع لوحدىا تعقب المجرميف ومالحقتيـ عف
 .(6)عتباري لمجانيقبيؿ التمبس اإل لكتروني، والذي يعتبر مفالمطاردة أو التتبع اإل

 

                                                           
 وما بعدىا. 221ص مرجع سابؽ، لكترونية،لجنائي في الجرائـ اإلالتحقيؽ ا مصطفى محمد، موسى، (1)

 .450ص مرجع سابؽ، نترنت،اسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلالسي د،يحسيف بف سع الغافري، (2)
إلى  5المنعقد مف  إلى المؤتمر العممي الحادي عشر، القاضي الجزائي، بحث مقدـ أماـالرقمية  األدلةحجية  عالؿ،، فالي (3)
 .12، جامعة جرش، األردف، ص 7/5/2015
بدوف  دراسة مقارنة، ودور الشرطة والقانوف، رائـ الكمبيوتر وحقوؽ المؤلؼ والمصنفات الفنية،ج كامؿ عفيفي، عفيفي، (4)

 .325، ص2000 ،ناشر
بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الحادي عشر،  الجيود الدولية في مواجية الجرائـ المعموماتية، سعيد حماد صالح، القبالي، (5)

 .13+12ص  عماف، جامعة جرش، 7/5/2015 إلى 5 تحت عنواف الجرائـ المعموماتية،

 .848نترنت، مرجع سابؽ، صستخداـ اإلإمد أبو بكر، الجرائـ الناشئة عف عمر مح بف يونس، (6)
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 نجميزية.: المغة ال خامساً 

 لكترونيةرائـ اإلمكافحة الج نيابة أعضاء، ولنفس األسباب التي تـ شرحيا في تأىيؿ كما أسمفنا
لكترونية في المغة رفع قدرات أعضاء وحدة الجرائـ اإل يجب، نجميزيةاإلورفع قدرتو في المغة 

نجميزية، ولكف بشكؿ أعمؽ لمأموري الضبط القضائي، كوف أنيـ يقوموف بالتفتيش والضبط اإل
 شرطة الدولية، أوتصاليـ  مع الإسبب أخر ال يقؿ أىمية، متمثؿ في وتنظيـ المحاضر بأنفسيـ، ول

 نجميزية بطالقة.يقـو بيذه الميمة إتقاف المغة اإلاألجنبية، سواء شفاىة أو كتابة، ويجب عمى مف 

 في مقابمتي معو، أف أعضاء وحدة الجرائـ أفادلكترونية في جياز الشرطة، رائـ اإلرئيس وحدة الج 
في المجاؿ  واليواة األكاديمييف طة، وتـ اختيارىـ مفلكترونية، جميعيـ مف منتسبي جياز الشر اإل
لكترونية، ومنيا التفتيش خمي وخارجي بكؿ نواحي الجرائـ اإل، وحصموا عمى تدريب دالكترونياإل

لكترونية، ولـ يتـ نجميزية لمتعامؿ مع المصطمحات اإلبط في البيئة الرقمية، والمغة اإلوالض
تقوـ بأعماليا وفؽ القانوف، وتحت ستعانة بأي خبراء مف خارج جياز الشرطة، وأف الوحدة اإل
لكترونية، وال يمكف النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا اؼ رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإلإشر 

جراء تفتيش تصاؿ مع مكتب الشرطة الدولية في اإل وأفعمييا إال بإذف مف النيابة،  المعمومات وا 
 جراء.النيابة إلعطاء شرعية قانونية لإليتـ عبر فمسطيف 

، (1)ستقطاب الياكرز والكراكرزإلكترونية، عمى وحدات مكافحة الجرائـ اإل انو يتوجبيرى الباحث 
يممكوه مف ميارات فنية عالية في لكترونية، لما في الوحدات اإلستصالحيـ، وتوظيفيـ لمعمؿ ا  و 
وكشفيا، لكترونية رتكاب الجرائـ اإلإة متطورة بطرؽ ستخداـ تكنولوجيا المعمومات، ومعرفإ

لكترونية، وتفتيشيا، والحصوؿ عمى بالنفاذ المباشر إلى الوسائؿ اإل ومكافحتيا، والطرؽ الخفية
ستمرار مف حيث عوامؿ النجاح إالتفتيش تحت الدراسة والتقييـ ب األدلة منيا، ويجب وضع عمميات

 وعوامؿ والفشؿ. 

 ة، ويكوف ليذا المجمس سمطةلكترونياء مجمس وطني لمكافحة الجرائـ اإلضرورة إنش كذلك نرى

                                                           
(1)Hacker .يطمؽ عمى الشخص  الذي يقـو بعمميات االختراؽ والتخريب والتجسس عبر شبكة اإلنترنت : 

Cracher  سر شفرات البرامج  أو كممات السر.: يطمؽ عمى الشخص المتخصص في فؾ أو ك 
ورد في كتاب أحمد، ىاللي عبد الاله، جرائـ الحاسوب واإلنترنت بيف التجريـ الجنائي واليات المواجية، مرجع سابؽ، ص   

176. 
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ممثؿ عف ، و لكترونيةمكافحة الجرائـ اإلنيابة منية، يضـ بيف أعضاءه، ممثؿ عف قانونية وتقنية وأ 
تصاالت وتكنولوجيا ، وممثؿ عف وزارة اإلفي قوى األمف المتخصصة لكترونيةالجرائـ اإلوحدات 

وخبراء في القانوف المحمي والدولي، ويكوف المعمومات، وخبراء فنييف وأكاديمييف في البيئة الرقمية، 
يف لكتروني، ودراسة القوانالسياسة الجنائية في الميداف اإل مف مياـ ىذا المجمس وضع معايير

تفاقيات الالزمة عمييا، ودراسة وتقييـ اإلقتراح التعديالت ا  لكتروني وتقيمييا، و المتعمقة في الميداف اإل
 الجيةلكترونية، قبؿ المصادقة عمييا مف ة الخاصة بالجرائـ اإلأو اإلقميميالدولية أو الثنائية 

  في الدولة. المختصة
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 المبحث الثاني

 لكترونيةشروط التفتيش في الجرائم ال 
الضمانات، ليكفؿ إجراءه بشكؿ صحيح و  الشروط أحاط المشرع إجراءات التفتيش بمجموعة مف

ستعمالو، وتجاوز حدوده، في االعتداء عمى إعسؼ في غاية منو، ولضماف عدـ التولتحقيؽ ال
 خصوصية الناس، وكشؼ أسرارىـ التي حماىا الدستور والقانوف.   

تيش األشخاص، حيث جاء ( عمى ضمانات تف11/2نص القانوف األساسي الفمسطيني في المادة )
"، وكذلؾ نص و " ال يجوز القبض عمى احد أو تفتيشو ... إال بأمر قضائي...ن  بالنص عمى أ

( عمى ضمانات تفتيش المساكف وجاء بالنص عمى انو " لممساكف حرمة، فال تجوز 17/1بالمادة)
 تقر أ وىذه النصوصمراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ القانوف". 

 .واألماكفلتفتيش األشخاص دستورية ضمانات 

الفمسطيني ليؤكد  ا لنصوصو، جاء قانوف اإلجراءات الجزائيةوتطبيق األساسيالقانوف وعمى ىدي  
، حيث نصت المادة إلجراءات التفتيش شروط أخرىضمانات و يضيؼ و  عمى الضمانات الدستورية

( عمى ضمانات تفتيش األشخاص، وبالفصؿ الرابع مف الباب الثاني عمى ضمانات تفتيش 38)
اإلنساف المقدس في  يمس حؽكونو  تحقيؽ خطورة،مف أكثر إجراءات ال التفتيش أف كوف المساكف،

عتداء القانوني عمى حرمتو الشخصية أو حرمة مسكنو، باالطالع عمى أسراره خصوصيتو، باإل
 .وخصوصياتو

في  الضمانات لمتفتيش بعض لكترونيةقانوف الجرائـ اإل( مف 32في المادة) أقرالمشرع الفمسطيني 
 الضمانات األخرى التي وردت في قانوف اإلجراءات الجزائية،ولـ ينص عمى ، الجرائـ اإللكترونية

وف الجرائـ قرىا في قانلسؤاؿ ىنا، ىؿ المشرع الفمسطيني إكتفى بضمانات التفتيش التي أوا
لكترونية نظرا لخصوصيتيا، تاركا الضمانات األخرى كوف أنيا يمكف أف تكوف عائقا عمى إجراء اإل

لكترونية، وفي نات المحددة لمتفتيش بالجرائـ اإلاألوؿ الضماالتفتيش؟. حيث سنبحث في المطمب 
 المطمب الثاني الضمانات المقيدة.
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 المطمب األول

 لكترونية.في الجرائم ال الضمانات المحددة لمتفتيش 
أو قانوف اإلجراءات الضمانات المحددة لمتفتيش في الجرائـ بشكؿ عاـ، نجدىا في نص الدستور، 

 .لكترونيةكقانوف الجرائـ اإل األخرىالجزائية يف ، أو القوانالجزائية

وسائؿ و األماكف و ألشخاص لكترونية أقرت لت الخاصة بالتفتيش في الجرائـ اإلإف الضمانا
ر مف السمطة القضائية المختصة، أف التفتيش ال يجوز إجراءه إال بأمكوف تكنولوجيا المعمومات، 

ناوؿ سمطة التفتيش في الجرائـ . حيث سنتارىـينة عمى حياة الناس وحفظ أسر عتبارىا األمإب
 لكترونية بالفرع األوؿ، وسبب التفتيش في الفرع الثاني، ومحؿ التفتيش بالفرع الثالث. اإل

 لكترونية.: سمطة التفتيش بالجرائم ال األولالفرع 

تيش ، لتف(17+11الفمسطيني في المواد ) قرىا القانوف األساسيأمف الضمانات الدستورية التي 
أف يجرى التفتيش بأمر مف السمطة القضائية المختصة، سواء أثناء مرحمة  ،والمساكف األشخاص

في  ، والسمطة المنابةفي الفقرة األولى  لذلؾ سنبحث السمطة األصمية التحقيؽ االبتدائي أو النيائي.
  .الفقرة الثانية

 : السمطة األصمية.أوالً 

في  لقضائية، والسمطة القضائية تتمثؿف بالتفتيش ىي السمطة االسمطة األصمية، التي أناطيا القانو 
القانوف قضاة المحاكـ، الموكؿ إلييـ بحكـ و  ،بتدائيالتحقيؽ اإل االنيابة العامة الموكوؿ إليي

صدار األحكاـ األساسي صدارىا عنواف الحقيقة إجراء التحقيؽ النيائي وا  باسـ الشعب العربي  وا 
 .الفمسطيني

 لكترونية، بالدرجةفي الجرائـ اإل بالتفتيش   المختصة   العامة   النيابة ، أف  أسمفناكما  ة.امالنيابة الع-1
جميع أعضاء ختصاص إلى يعود اإللكترونية، وبالدرجة الثانية األولى نيابة مكافحة الجرائـ اإل

  .النيابة العامة اآلخريف
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 بإجراء التفتيش بنفسو، ختص مكانيالكترونية المعضو نيابة مكافحة الجرائـ اإل أف يقـو ،األصؿ
، ليقـو الكاتب بتدويف (1)كاتبا بصحبةباالنتقاؿ إلى محؿ التفتيش  ،مأموري الضبط القضائي بمرافقة

ويتقيد عضو النيابة عند قيامو بإجراء التفتيش بالقيود ات التي يقـو بيا عضو النيابة، جميع اإلجراء
لكترونية يصعب ، ولكف التفتيش في الجرائـ اإل(2)القضائيوالضمانات التي يتقيد بيا مأمور الضبط 

و يحتاج إلى مختصيف غمب األحياف إف لـ يكف في جميعيا، كونأالقياـ بو في  النيابة عمى عضو
لضبط القضائي مف وحدة الجرائـ حد مأموري اأوبالتالي يقـو عضو النيابة بندب ، إلجرائوفنييف 

 لمقياـ بو.  صةالمتخص لكترونية في قوى األمفاإل

لـ يعطييا القانوف سمطة إجراء التفتيش أثناء نظرىا لمدعوى، كوف التفتيش ينفرد عف . المحكمة-2
، (3)باقي طرؽ اإلثبات بأنو إجراء تحقيؽ ابتدائي بينما الطرؽ األخرى جائزة في مرحمة المحاكمة

ائيا لمقياـ بالتفتيش إذا حد أعضأحكمة أثناء نظرىا الدعوى مف ندب ليس ىناؾ ما يمنع المولكف 
 .(4)رأت ضرورة لذلؾ

عمى انو " لممحكمة بناء عمى طمب  وف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( مف قان208) المادة تنص
لظيور  الخصوـ، أو مف تمقاء نفسيا أثناء سير الدعوى أف تأمر بتقديـ أي دليؿ تراه الزماً 

ستوعب أف يكوف مف ضمنيا إجراء تفتيش لمحصوؿ ي، وكممة أي دليؿ الوارد في النص الحقيقة..."
 .عمى دليؿ يؤيد التيمة أو ينفييا عف المتيـ

صالحية  يامنح بإجراء تفتيش أثناء نظرىا الدعوى، كوف القانوف الحؽ يرى أف لممحكمة الباحث
 واسعة لمقياـ بأي إجراء تراه مناسبا لظيور الحقيقة، ولعدـ وجود مانع قانوني يحد مف سمطتيا

لـ يكف قد سمع بمرحمة التحقيؽ ظيور شاىد  تتمثؿ في إلجراء التفتيش، ويمكف تصور حالة
بتدائي، وأدلى بمعمومات أماـ المحكمة تفيد بوجود أدلة في مكاف ما تؤيد التيمة أو تنفييا عف اإل

أف حد أعضائيا، أو أـ بإجراء التفتيش بنفسيا بتكميؼ المتيـ، وفي ىذه الحالة لممحكمة أف تقو 
  مأموري الضبط القضائي إلجراء التفتيش.حد أأو  العامة حد أعضاء النيابةأتنتدب 

                                                           
  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.58نظر المادة)أ (1)

، دار النيضة العربية، القاىرة، 1اإلجرائية العربية، دراسة مقارنة، ط  راشد، حامد، أحكاـ تفتيش المسكف في التشريعات (2)
  . 367، ص 1998

  .3في المواد الجنائية، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، مرجع سابؽ، ص  اإلثباتمصطفى، محمود محمود،  (3)
 .457كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  ،السعيد (4)
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لكترونية، وبالنظر إلى خصائصيا ومميزاتيا الخاصة، يمكف أف الجرائـ اإلفي  أن و ونرى كذلك
عمى وسائؿ  إجراء تفتيش أثناء نظرىا الدعوىتفرض نوعية ىذه الجرائـ عمى المحكمة القياـ ب

ا المعمومات، كوف ىذه الوسائؿ تمتاز بأنيا توثؽ وتحفظ أي حركة يتـ القياـ بيا مف قبؿ تكنولوجي
سترجاع كؿ األشياء التي تـ حذفيا مف ىذه استخداـ برامج أو وسائؿ تقنية إل أي شخص، إلمكانية

 الوسائؿ.

 : السمطة المنابة.ثانياً 

اء تفتيش بدؿ أعضاء النيابة العامة، نتداب مأموري الضبط القضائي إلجر أجاز المشرع الفمسطيني إ
" لمنيابة العامة أو  ون  لكترونية الفمسطيني عمى أ( مف قانوف الجرائـ اإل32/1مادة )حيث نصت ال

مف مأموري الضبط القضائي تفتيش األشخاص واألماكف ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات مف تنتدبو 
 ذات الصمة بالجريمة". 

موري الضبط القضائي حد مأإجراء يصدر مف قضاء إلى أ، يعرؼ بأنو " اإلنابة أو الندب بالتحقيؽ
منو بنفس الشروط التي يتقيد بيا بمباشرة إجراء معيف مف إجراءات التحقيؽ التي  لكي يقوـ بدالً 

 .(1)تدخؿ في سمطتو

قياـ بإجراءات لكترونية، يصعب عمى أعضاء السمطة القضائية النظرا لخصوصية الجرائـ اإل
 نتداب احد مأموري الضبط القضائي مف وحدة الجرائـإأجاز القانوف ليـ حيث ش بأنفسيـ، التفتي
 واألماكف أو عمى وسائؿ تكنولوجياجراءه، سواء عمى األشخاص لكترونية في قوى األمف إلاإل

  ،(2)المعمومات، ولكف يجب أف يكوف المنتدب لو صفة الضبط القضائي ومختص نوعيا ومكانيا
، وحجة المجوء إليو، لسرعة اتخاذ اإلجراءات، أو لكوف أف (3)ـ شروط التفويض وحدودهالقانوف نظو 

، ويجب أف يكوف الندب كتابي لمقياـ بعمؿ (4)اإلجراء يمـز لمقياـ بو الخروج عف دائرة االختصاص
 . (5)أو بعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ

                                                           
 .61الشواربي، عبد الحميد، إذف التفتيش في ضوء القضاء والفقو، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، بدوف سنة نشر، ص  (1)
 وما بعدىا. 25طنطاوي، إبراىيـ حامد، الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش، مرجع سابؽ، ص  (2)

 يني.الفمسط اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  ( 55نظر المادة)أ (3)

  .25، ص 2000، دار الفكر والقانوف، المنصورة، 1، طاً وقضاء الرخاوي، كماؿ كماؿ، إذف التفتيش فقياً  (4)
  .2، ص 1997القيوجي، عمي عبد القادر، الندب لمتحقيؽ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  (5)
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مف أعضاء مأموري الضبط القضائي ىـ ية، لكترونمتفتيش بالجرائـ اإلل المنتدب أف يرى الباحث
تصاالت وتكنولوجيا المعمومات الممنوحيف صفة ، وموظفو وزارة اإللكترونيةالجرائـ اإلمكافحة وحدة 

 فقط وال يمتد إلى غيرىـ. مأمور الضبط القضائي مف قبؿ الوزير المختص

 

 لكترونية.في الجرائم ال  : سبب التفتيشالثانيالفرع 

 وىو مف بالتفتيش،  لمقياـمف الشروط الموضوعية الجوىرية الواجب تحققيا  سبب التفتيش،
والتي  (39قرىا قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في صمب المادة)أ التي قانونيةالضمانات ال
و جنحة أو لوجود رتكاب جناية أتياـ موجو إلى شخص بإوجبت أف التفتيش ال يتـ إال بناًء عمى إأ

في قانوف الجرائـ  المشرع الفمسطينيوعبر عنو ، نو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة عمى أ قرائف قوية
وأجاز التفتيش  بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بالجريمة،( 32/2المادة)بلكترونية اإل

 لمبحث عنيا.

بتيا وقعت بالفعؿ وترجحت نس -جناية أو جنحة-إصدار إذف التفتيش إال لضبط جريمة  ال يصح
حيث  .(1)معيف أو ىناؾ مف الدالئؿ ما يكفي لمتصدي لحرمة مسكنو أو لحريتو الشخصية إلى متيـ

، في الفقرة الثانية لكتروني، ومعرفة المجـر اإلبالفقرة األولى سنبحث في وقوع جريمة إلكترونية
 .في الفقرة الثالثة ومبررات التفتيش

 لكترونية.إ: وقوع جريمة أوالً 

مستقى مف طبيعة وىذا لكترونية، مف أسباب التفتيش في الجرائـ اإل شرطأوؿ إلكترونية وقوع جريمة 
ال يبدأ إال بعد أف تكوف الجريمة قد وقعت، وال التحقيؽ  التفتيش كعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، كوف
  مة، ويعد باطال التفتيش الذي يتقرر بالنسبة لجري(2)الوقوع يجوز التفتيش لجريمة مستقبمية محتممة

                                                           
في كتاب  ، مشار إليو943، ص 153ؽ ، 38، أحكاـ النقض، س 11/11/1987نقض جنائي مصري، بتاريخ  (1)

، 3ج المرصفاوي في القانوف الجنائي، قانوف اإلجراءات الجنائية تشريعا وقضاء في مائة عاـ. ،المرصفاوي، حسف صادؽ
 .372ص  ،منشأة المعارؼ، بدوف سنة نشر

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 2ة، طبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنالتحقيؽ اإل الجوخدار، حسف، (2)
 .131، ص 2011عماف، 
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 .(1)ستقع فعال في المستقبؿ لـ تقع بعد، ولو توافرت دالئؿ جدية عمى أنيا 

ستبعد التفتيش في إح والجنايات فقط، وبذلؾ يكوف قد المشرع حصر التفتيش في جرائـ الجن
عتماد عمى نوع ومقدار العقوبة وجسامتيا، أشدىا فاىتيا، وتحدد نوعية الجرائـ باإلالمخالفات لت
قانوف العقوبات النافذ، أنواع الجرائـ حدد قد و  ،(2)فيا المخالفات و أوسطيا الجنحالجنايات وأخ

بالنظر إلى العقوبات المقررة ليا، فالجنح ىي الجرائـ التي تتراوح عقوبتيا مف أسبوع حتى ثالث 
ف ع الفمسطيني في قانو المشر ، ولكف (3)سنوات الثالث سنوات، والجنايات الجرائـ التي تفوؽ عقوبتيا

 لكترونية لـ ينص صراحة عمى نوعية الجرائـ التي يجوز التفتيش فييا. الجرائـ اإل

لكترونية التي يجوز التفتيش يني لـ ينص عمى نوعية الجرائـ اإلأف المشرع الفمسط يرى الباحث 
 لكترونية مف نوعية الجنح والجنايات،ائـ الواردة في قانوف الجرائـ اإلفييا، كوف أف جميع الجر 

 لكترونية قبؿ إجراء التفتيش يتفؽ مع القواعد العامة.إ، أف شرط ضرورة وقوع جريمة نرى ذلؾوك

 لكتروني.ديد المجرم ال : تحثانياً 

ويتمثؿ التفتيش،  أسبابالشرط الثاني مف يتـ تحديده بعد وقوع الجريمة، وىو  لكترونيالمجـر اإل
ويحوز في شخصو أو في  جديتياـ اإليجب أف يكوف ىذا ولكف ، إلى شخص معيف بإسناد التيمة

 . (4)مسكنو أشياء متعمقة بالجريمة

قانوف اإلجراءات الجزائية بوجود ( مف 39/1الفمسطيني بالمادة) تحديد الفاعؿ، عبر عنو المشرع
مجموعة المظاىر واإلمارات التي تقوـ عمى  ىي الدالئؿ الكافيةو ، تياـ موجو إلى شخصإ

الخبرة الفنية بنسبة الجريمة  مالبسات الواقعة، وتؤيدىا حرفيةالمضموف العقمي والمنطقي ل
 تياـ إلى شخص معيف بالذات يبررإ، وعمة ىذا الشرط بأف توجيو (5)شخص معيف إلىلكترونية اإل

 
                                                           

 .16ص  مرجع سابؽ، ،المقارف ت في المواد الجنائية في القانوفمصطفى، محمود محمود، اإلثبا (1)

ظرية العامة لمعقوبة والتدبير حسني، محمود نجيب، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، النظرية العامة لمجريمة، والن (2)
 .60+59، ص 2012، دار النيضة العربية، القاىرة، 7حترازي، ط اإل
 .العقوبات النافذ ( وما بعدىا، مف قانوف14مف الكتاب األوؿ، المادة) ،مف الباب الثاني ،الفصؿ األوؿ ،نظرأ (3)
 .133الجوخدار، حسف، التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  (4)
 .387، ص مرجع سابؽنترنت، ي جرائـ الكمبيوتر واإلحجازي، عبد الفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات الجنائية ف (5)
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لكترونية لـ يقر ىذا الشرط في ع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلالمشر  ، ولكف(1)بالتفتيش القياـ 
 نصوصو.

عادية، كوف الفاعؿ في لكترونية عنو في الجرائـ الف األمر يختمؼ في الجرائـ اإلأ يرى الباحث
رتكابو إجميعيا مجيوؿ، ويصعب معرفتو بعد لـ يكف في  فإغمب الجرائـ أفي لكترونية الجريمة اإل

، وقبؿ إجراء التفتيش، وىذا يرجع إلى خصائص تمؾ الجريمة، ويكوف التفتيش لكترونيةاإل الجريمة
ميما في التحقيؽ لمعرفة الفاعؿ، وىذا يبرر خروج السمطة  ائؿ تكنولوجيا المعمومات عنصراً في وس

المختصة بالتفتيش عف القواعد العامة في شرط تحديد الفاعؿ قبؿ إجراء التفتيش في تكنولوجيا 
 المعمومات.

 : مبررات إجراء التفتيش. ثالثاً 

( مف قانوف اإلجراءات 39/1في المادة) طينيالفمس إف مبررات إجراء تفتيش، عبر عنيا المشرع
بالجريمة، وفي قانوف  بضرورة وجود قرائف قوية عمى أف المشتبو بو يحوز أشياء تتعمؽالجزائية، 
 بأشياء ذات صمة بالجريمة (32/1بالمادة)عنيا المشرع  عبرالفمسطيني  لكترونيةالجرائـ اإل

ال أصبح لمتحقيؽ وضرورية إلظيار الحقيقة، أف تكوف ىذه األشياء مفيدة  بشرطلكترونية، اإل  وا 
 .(2)التفتيش بانتياؾ حرمة الناس غير مبرر

ة عمى أف المشتبو بو مبررات إجراء التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، ىو توافر دالئؿ قوي 
عمى دليؿ لكترونية لمحصوؿ نية، ويجري التفتيش في البيئة اإللكترو رتكاب الجريمة اإلإىو مف قاـ ب

 . أو ينفييا عنو يفيد التحقيؽ وينسب التيمة لممتيـ

لكترونية، وىذه مف الضمانات ت لمتفتيش، تنطبؽ عمى الجرائـ اإلأف شرط توافر مبررا يرى الباحث
طالع عمى أسرار ش في وسائؿ تكنولوجيا، لتفادي اإلالواجب التدقيؽ فييا قبؿ إجراء عممية التفتي

ودة والمخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المختمفة بشكؿ عشوائي، الناس وخصوصيتيـ الموج
 عمى تحتوي األماكف أفالؿ أوليو جدية ومعقولة، تؤكد بستدإعتماد عمى محاضر بحيث يجب اإل

                                                           
، 2005تاوضروس، جماؿ جرجس مجمع، الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية، النسر الذىبي لمطباعة، مصر،  (1)

 . 182ص

  .227، ص 1989جراءات الجنائية، بدوف ناشر، عوض، محمد محيي الديف، حقوؽ اإلنساف في اإل (2)
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 يمكف أف يتـ الحصوؿ منيا عمى أدلة تفيد التحقيؽ.والتي لكترونية المنوي تفتيشيا اإل الوسائؿ

 لكترونية.في الجرائم ال  فتيش: محل التالثالثالفرع 

 وسائؿ تكنولوجيا المعمومات لمبحث عف األشخاص واألماكف لكترونية،اإلمحؿ التفتيش في الجرائـ 
حيث سنبحث في تفتيش  .سواء كانت ضده أو لصالحو وأفعالو الشخص أفكارتحتوي  التي

في الفقرة ولوجيا المعمومات ، ووسائؿ تكنفي الفقرة الثانية، واألماكف في الفقرة األولىاألشخاص 
 .الثالثة

 : تفتيش األشخاص.أوالً 

الشخص و ، (1)يجوز تفتيشو   و  ن  إقانوف فييا التعرض لحرية الشخص ففي الحاالت التي أجاز ال
( في باب الحقوؽ والحريات العامة 11بالمادة ) القانوف األساسي طرؽ تفتيشو  رسـ  كمحؿ لمتفتيش

( مف قانوف 38المادة) نصت ، وكذلؾش الشخص إال بإذف قضائيحيث نيى النص الدستوري تفتي
، إذا كاف مقبوضا عميو بشكؿ قانونيعمى انو ال يجوز تفتيش الشخص إال  اإلجراءات الجزائية

 وىذه الضمانات أقرت لتفتيش شخص المتيـ، وغيره.

بسو عف تفتيش شخص المتيـ، يعني البحث في جسـ الشخص ومال. تفتيش شخص المتيم-1
، ويشمؿ (2)وعف أدلة متعمقة بالجريمة تفيد في كشؼ الحقيقة ونسبتيا إليو األشياء التي توجد بحوزتو

 .ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات تفتيش الشخص توابعو، المنقولة كاألمتعة واألكياس والسيارات

 وحاالت القبض ،(3)طرؽ تفتيش شخص المتيـ المقبوض عميو قانونا الفمسطيني نظـ المشرع
 أمر مف السمطة القضائية، وحاالت التفتيش الوقائي واإلداري. و التمبس بالجريمة،  تتمثؿ في القانوني

 القبض الصحيح، أشار إليو المشرع في المادة: تيش شخص المتيم بناء عمى أمر قبضتف-أ
 ناءً ختصة ب( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وىو الذي يكوف بأمر مف السمطة القضائية الم31/2)

  وىذا ىو القبض القانوني الذي رتكاب جناية أو جنحة،إتياـ شخص بإعمى وجود دالئؿ كافية ب

                                                           
 .21اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص مصطفى، محمود محمود، (1)

  .377، ص 2001، دار النيضة العربية، القاىرة، 2عقيدة، محمد أبو العال، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ط (2)
 قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.( مف 38نظر المادة)أ (3)
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 (.38يخوؿ مأمور الضبط القضائي تفتيش شخص المتيـ عمى معنى المادة)  

، وبدوف أمر مف السمطة القضائية، أجاز ستثناءً إ: تفتيش شخص المتيم في حالة التمبس-ب
عمى شخص المتيـ في حالة ، إلقاء القبض (30ية الفمسطيني في المادة )قانوف اإلجراءات الجزائ

 ، وكذلؾ فعؿمف ذات القانوف (26رتكاب الجريمة، وذكر المشرع صور التمبس في المادة)إالتمبس ب
 .(1)المشرع األردني والمصري

والذي ، الواضح أو الحقيقي ما يعبر عنو بالتمبس األولىرتكاب الجريمة لو صورتيف، إب التمبس
مشاىدة الجاني أثناء ارتكابو األفعاؿ التي يتكوف منيا الركف المادي لمجريمة أو جزء  يتحقؽ عند

رتكاب الجريمة عف طريؽ حاسة مف الحواس إاقو إلى كؿ حالة يتـ فييا إدراؾ ، ويمتد نط(2)منو
رتكاب إشاىدة الحكمي، ويتحقؽ عند عدـ م ما يعبر عنو بالتمبس والثانية، (3)عمى سبيؿ اليقيف

نما عند رؤية أثارىا، وتتبع المجني عم و ثر وقوعيا، أأيو، أو العامة، مرتكبيا بالصياح الجريمة، وا 
القبض في و  ،(4)أو عالمات تفيد بذلؾ آثارو مساىـ فييا أو عميو ن  أوجد مرتكبيا حامال أشياء تفيد 

مأمور الضبط القضائي حالة التمبس، ىو قبض صحيح متفؽ مع القانوف، وىذا القبض يخوؿ 
 (. 38تفتيش شخص المتيـ عمى معنى المادة)

التفتيش ومنيا  صور التفتيش وبيناكما أسمفنا في ىذا البحث : التفتيش الوقائي والداري-ت
التفتيش الذي يجرى لألشخاص، ويقوموف بو مأموري الضبط القضائي  فإف ىذاالوقائي واإلداري، 

 (.38عمى معنى المادة) ،تفؽ والقانوفيعتبر تفتيش صحيح م ،المختصيف

قانوف اإلجراءات  وشروطو نظمو تفتيش شخص غير المتيـ  تفتيش شخص غير المتيم.-2
لشخص في المكاف الذي (، وتتمثؿ ىذه الشروط، في وجود ىذه ا44في المادة) الفمسطيني الجزائية

 يش عنيا، وىذا اإلجراء يعتمدلتفتو يخفي شيء مف األشياء التي يجري ابأن   بو  شت  او  يجري تفتيشو
 يكوف حائز أفبفي التخميف والشؾ في شخص غير المتيـ  وفطنتوعمى ذكاء القائـ عمى التفتيش، 

                                                           
 .1961لسنة  (9قـ)( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، ر 28نظر المادة)أ  (1)

 .1950لسنة  (150راءات الجنائية المصري، رقـ)( مف قانوف اإلج30)ةنظر المادأكذلؾ  -
، دار النيضة العربية، القاىرة، 1، ج2حدث التعديالت، طوفقا ألعبد الستار، فوزية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ( 2)

 .311ص ، 2010
  .107،ص2008المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية،ي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية،، احمد، التحقيؽ الجنائالروسأبو  (3)
  .87الشياوي، قدري عبد الفتاح، مناط التفتيش قيودة وضوابطو، مرجع سابؽ، ص (4)
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 ألشياء متعمقة بالجريمة. 

ينتدبيا  ف يجري تفتيش األنثى بمعرفة أنثىبأقانوف، القرىا أمف الضمانات التي  تفتيش األنثى.-3
 منيا الحفاظ عمى اآلداب العامة، ه القاعدة تتعمؽ بالنظاـ العاـ، اليدؼ، وىذ(1)لذلؾ القائـ بالتفتيش

ألحكاـ القانوف، تـ إلحاؽ عنصر  ، وتطبيقاً (2)ستىا إذا م  وحدودىا عورات المرأة التي تخدش حياء  
إجراء  لكترونية بجياز الشرطة، مف مياميا األساسيةوحدة مكافحة الجرائـ اإل نسائي متخصص في

تكنولوجيا المعمومات إذا كانت تمؾ الوسائؿ تخص أنثى، لمحفاظ عمى  سائؿتفتيش عمى و 
  لـ ينص عمى ضمانات تفتيش األنثى. الفمسطيني ،عمما أف قانوف الجرائـ اإللكترونية(3)خصوصيتيا

يكوف اليدؼ منو البحث في  لكترونيةفي الجرائـ اإل كمحؿ لمتفتيش أف األشخاص يرى الباحث
و عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات لتفتيشيا، ومثاؿ ىذه األشياء، الياتؼ مالبس الشخص وتوابع

يخفييا  أف النقاؿ، جياز الحاسوب الشخصي، وغيرىا مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي يمكف
الشخص في مالبسو، أو في الحقائب التي يحمميا بيده، وال خالؼ عمى تفتيش الشخص المقبوض 

لقضائية المختصة، أو في حاالت التفتيش اإلداري والوقائي، ولكف ىؿ عميو بأمر مف السمطة ا
 لكترونية؟.الة التمبس في الجرائـ اإليتصور ح

لكترونية في جياز ساف رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإلاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، جاءت عمى ل
لكترونية غير جريمة اإلمعو، أف حالة التمبس بالأثناء مقابمتي  أفادالشرطة الفمسطينية، والذي 

لـ  لكترونيةوحدة في مكافحة الجرائـ اإلمتصورة، وانو مضى أكثر مف ثالث سنوات عمى إنشاء ال
 لكترونية.إى أي شخص في حالة تمبس في جريمة يقبض عم

لكترونية، ومثاليا أف يشاىد مأمور الضبط ف تصور حاالت تمبس في الجريمة اإلو يمكن  أ ونرى
لكترونية مف ىاتفو النقاؿ، إرتكاب جريمة إشخص يجمس في مكاف عاـ يقـو بختص القضائي الم

المعمومات في األماكف العامة  ستخداـ وسائؿ تكنولوجياإلكترونية أثناء إرتكاب جريمة إأو 
نترنت، أو مشاىدة الجاني وىو يقوـ بسرقة بيانات أو معمومات مف جياز حاسوب خاص لإل

عيا عمى وسيمة تخزيف)فالشو( وتخبئتيا في مالبسو، أو تدمير بمؤسسو حكومية، أو خاصة، ووض
                                                           

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.47نظر المادة)أ (1)

  .306عبد الستار، فوزية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (2)
 ، مصدر سابؽ.لكترونية في جياز الشرطةرئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإلمع مقابمة بحثية،  ( 3)
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لكترونية إت أخرى لمتمبس في ارتكاب جريمة كذلؾ يمكف تصور حاال ،مؾ األجيزةالبرامج داخؿ ت
ومثاليا قياـ  لكترونية،فتراضية في البيئة اإلكثر شيوعا، وىي حاالت التمبس اإلبرأينا ستكوف األ

لكترونية المتاحة عمى الشبكات اء تفتيش إداري عمى المواقع اإلجر مأمور الضبط القضائي بإ
لكترونية المجيزة بوسائؿ تكنولوجية حديثة، والحظ و يجمس في مكتبو داخؿ الوحدة اإلالمختمفة وى

منصوص عمييا في قانوف الجرائـ ال إحدىرتكاب إحد األشخاص بأفتيش اإلداري قياـ أثناء الت
لشبكة، وال خالؼ إذا تمكف مف معرفتو وتحديد مكانو وتبميغ مأموري لكترونية عبر االجرائـ اإل

ش إذا الضبط المختص مكانيا بإلقاء القبض عميو وتفتيشو إذا كاف في مكاف عاـ، وطمب إذف تفتي
لكترونية يصعب معرفة الفاعؿ، ومكانو، بوقت غمب الجرائـ اإلأكاف في مكاف خاص، ولكف في 

رتكاب الجريمة وقت طويؿ، إف أف يستغرؽ معرفة الجاني ومكاف يمكقصير لتوافر حالة التمبس، و 
رتكاب عمى الجاني وتفتيشو ىي معاصرة إل وحالة التمبس التي تتيح لمأمور الضبط إلقاء القبض

 تصور في ىذه الحالةالجريمة، وتكوف ىناؾ مالحقة مادية، تعقبيا صراخ الناس، وىذا غير م
 غمب الحاالت. أوبالتالي في 

 : تفتيش األماكن.ياً ثان

لـ يحدد ىذه لكف ، و (32/1في المادة ) أجاز تفتيش األماكف الفمسطيني لكترونيةقانوف الجرائـ اإل
 األماكف، فجاءت عبارات النص مطمقة، وىي تشمؿ األماكف العامة والخاصة.

ت وبغير ، ىو كؿ مكاف مباح لمجميور الدخوؿ إليو في كؿ وق(1)المكاف العاـ األماكن العامة.-1
نما بحقيقة الواقع مف  قيد أو بمقابؿ مادي، والعبرة بالمكاف العاـ ليس باألسماء التي تعطى ليا وا 

 قضائي كوف القانوف لـ يقر ليا ضمانات في التفتيش، ، وتفتيشيا ليس بحاجة إلى إذف(2)أمرىا
 مساكف.كما ال الحرمة ليس ليا مكاف خاص لخصوصية اإلنساف، وبالتالي ال تعتبرألنيا 

 حقيقية أو افتراضية،كثيرة، سواء كانت  لكترونيةفي البيئة اإلاألماكف العامة أف  يرى الباحث
 حدأالتي يستطيع أي ، و نترنتاإلالعامة الستخداـ  ألماكفافي  ،األماكن العامة الحقيقية وتتمثؿ

                                                           
لمكاف العاـ أو المحؿ العاـ بأنو " كؿ طريؽ عاـ، أو مكاف، أو ممر، يباح ( ا2بالمادة) ،النافذ عرؼ قانوف العقوبات (1)

لمجميور المرور بو، أو الدخوؿ إليو، في كؿ وقت وبغير قيد، أو كاف مقيدا بدفع مبمغ مف النقود، وكؿ بناء، أو مكاف، 
 يستعمؿ إذ ذاؾ ألي اجتماع، أو حفؿ عمومي، أو ديني، أو كساحة مكشوفة.

 .225، ص 45،  ؽ 27أحكاـ النقض، س  ،16/2/1976بتاريخ ي مصري، نقض جنائ (2)
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ي، رغـ تقمص عددىا الدخوؿ إلييا واستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودة فييا بمقابؿ ماد
نترنت في اغمب البيوت واألماكف الخاصة، نترنت، وأصبح اإلنتشار شبكة اإلإىذه األياـ بسبب  في

لكترونية المفتوحة، والتي يستطيع مى الشبكات، تتمثؿ في المواقع اإلع واألماكن العامة االفتراضية
وقت وبدوف قيد واف كاف أي شخص الدخوؿ عمييا بواسطة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، بأي 

 بمقابؿ مادي. 

ىي التي وفر ليا القانوف ضمانات مف إجراءات التفتيش، كونيا المكاف الذي لو  المساكن.-2
 حرمو، ورسـ القانوف طرؽ خرؽ حرمتيا وتفتيشيا.

يوفو وخدمو، وتوابعو وممحقاتو، المنزؿ، كؿ مكاف مخصص لمسكف ألحد األشخاص ولعائمتو وض
، ويمكف أف يكوف خيمة، أو عربة كبيرة يسكنيا بشكؿ مؤقت ومخصص (1)سكونا فعالف لـ يكف ما  و 

  .بالذات محدد المراد تفتيشو المسكفلكف يجب أف يكوف ، و (2)لمنزىو ولكنيا تكوف مخزف أسراره

ولكف  في الجرائـ العادية، تفتيش المنزؿ يجيز تفتيش ما بو مف أشياء منقولة أو غير منقولة،
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي لضبط يكوف لكترونية، فتفتيش المنزؿ في الجرائـ اإل يختمؼ األمر

رتكاب الجريمة، كالحاسوب وممحقاتيا، أو وسائؿ تخزيف المعمومات وغيرىا، فاف إستخدمت في إ
لكترونية المضبوطة، وال بد الضبط القضائي تفتيش الوسائؿ اإل إذف تفتيش المنزؿ ال يبيح لمأمور

صوؿ عمى إذف خاص مف النيابة لمنفاذ المباشر لتمؾ الوسائؿ وتفتيشيا لمحصوؿ عمى لمح
( مف قانوف الجرائـ 32/4في المادة)  بوضوح المعمومات المطموبة، وىذا ما أشار إليو المشرع

ة، ورئيس وحدة مكافحة الجرائـ لكترونيئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية، وأكد عميو ر اإل
 ولكف بنفس الضمانات والشروط المقررة لو. ،نية بالشرطةلكترو اإل

المكاف الخاص، ىو المكاف الذي يعتبره صاحبو مستودعا لسره، وليس  .األماكن الخاصة-3
 إلقامتو، فتمؾ األماكف تخضع لقواعد تفتيش األشخاص، كمكاتب المحاميف، ورجاؿ األعماؿ،

 أماكف أشياء و بو جواز تفتيش ما يحوزه مفيرتبط  تفتيش الشخص جوازف ،(3)وعيادات األطباء

                                                           
  .446السعيد، كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص (1)
دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر  ،دراسة مقارنةبتدائي، اؽ القانوني إلجراءات التحقيؽ اإلعزيز، سردار عمي، النط (2)

  .396ص ،2011مصر،  والبرمجيات،
 .145ص  التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، حسف،، الجوخدار (3)
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 .(1)خاصة 

 شترط إجراءات محددة لتفتيش بعض األماكف الخاصة، بأعضاءإ القانوف األساسي الفمسطيني
، كونيـ يتمتعوف بحصانة أقرت ليـ ،(2)مع الوزراء التحقيؽإجراءات ونظـ  ،التشريعي المجمس

حضور نقيب المحاميف أو مف يمثمو عند ألـز و  ،(3)القضاة والقانوف نظـ إجراءات التحقيؽ مع
ويستثني مف التفتيش المساكف واألماكف الخاصة المشمولة بالحصانة،  ،(4)تفتيش مكتب المحامي

 ولكف ما ىو حكـ تفتيش السيارة؟. .(5)كمقر البعثات الدبموماسية والقنصمية

ف، ومنيـ لقواعد تفتيش األماكفمنيـ مف يرى أنيا تخضع  ،في حكـ تفتيش السيارةختمؼ الفقياء إ
 مف يرى أنيا تخضع لقواعد تفتيش األشخاص، حيث سنستعرض تمؾ اآلراء عمى النحو التالي:

تخضع لقواعد و تتمتع بحرمة،  خاص مكاف أف السيارة يرى األستاذ عمي زكي العرابي، الرأي األول:
 .(6)المنزؿ أـ خارجو تفتيش المنازؿ، سواء كانت داخؿ

رتبط بتفتيش تتفتيش السيارة الخاصة يرى الدكتور سامي حسني الحسيني، أف  :نيالثاالرأي 
 .(7)، كونيا تستمد حرمتيا منوشخص صاحبيا أو حائزىا

إذا أما بأف السيارة الخاصة تخضع لقواعد تفتيش المنازؿ إذا كانت داخؿ المنزؿ،  يرى الباحث
  .خضع لقواعد تفتيش األشخاصت خارج المنزؿ أو حائزىابحوزة صاحبيا السيارة كانت 

  

                                                           
  .546حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (1)
 ( مف القانوف األساسي الفمسطيني.76+75+53/2نظر المادة)أ (2)

 مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني. (56نظر المادة)أ (3)

 .1999( لسنة 3) الفمسطيني رقـ المحاماةد( مف قانوف تنظيـ مينة  /20نظر المادة)أ (4)
 ، فينا.18/4/1961تفاقية فينا لمعالقات الدبموماسية، الصادرة بتاريخ إ( مف 30ة)نظر المادأ ( 5)
، 1940شر، ، مطبعة التأليؼ والترجمة والن1واإلجراءات الجنائية، ج عمي زكي العرابي، المبادئ األساسية لمتحقيقات (6)

حمد، ىاللي عبد الاله، تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، مرجع سابؽ، أ، ورد في كتاب 254ص
  .127ص

وراه، جامعة عيف شمس، دار الحسيني، سامي حسني، النظرية العامة لمتفتيش في القانوف المصري والمقارف، رسالة دكت (7)
بتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، تاب الجوخدار، حسف، التحقيؽ اإل، ورد في ك1972النيضة العربية، القاىرة، 

 .153مرجع سابؽ، ص
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 وسائل تكنولوجيا المعمومات. تفتيش :ثالثاً 

يش عمى سائؿ تكنولوجيا تفتال( إجراء 32في المادة) اشترطالفمسطيني لكترونية قانوف الجرائـ اإل 
الوسائؿ تكوف مادية وغير مادية  وىذه العامة، ف النيابةإذف مبعد والنفاذ المباشر إلييا  المعمومات

 .لكترونيةمادة األولى مف قانوف الجرائـ اإلالفمسطيني بال المشرع ا عرفياكم

لكترونية بير وواسع، تشمؿ جميع الوسائؿ اإلذات معنى ك ،كمحؿ لمتفتيش ،تكنولوجيا المعمومات
شبكات العامة والخاصة، الحديثة، كأجيزة الكمبيوتر، واليواتؼ النقالة الحديثة وما بداخميا، وال

لكتروني، ونية الخاصة والعامة، والبريد اإللكتر ، والمواقع اإلنترنت الداخمية والعالميةوشبكات اإل
 ووسائؿ تخزيف المعمومات، أو أي وسيمة تعمؿ بالتقنية الرقمية.

أنو يجب عند إعطاء اإلذف بالنفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بإجراء  يرى الباحث
د بدقة ووضوح عمى وسيمة تكنولوجيا المعمومات المراد تفتيشيا، تطبيقا تفتيش عمييا، أف يتـ التحدي

والتي أكدت عمى أف أمر التفتيش  ،الفمسطيني لكترونية( مف قانوف الجرائـ اإل32/2لنص المادة)
ال تـ تفتيش جميع الوسائؿ اإل يجب أف يكوف مسببا ومحددا، وبالتالي يؤدي إلى خرؽ  لكترونيةوا 

 .بدوف وجو حؽ طالع عمى أسرارىـاإلـ بلحماية خصوصية الناس وحرمتي الضمانات المقررة

 

 المطمب الثاني

 .لكترونيةمتفتيش في الجرائم ال ل مقيدةالضمانات ال

المشرع، ال تقؿ  ىاقر أ، شكمية شروطلكترونية، تتمثؿ في المقيدة في التفتيش بالجرائـ اإل الضمانات
حيث سنبحث تسبيب أمر التفتيش في  تيا بالتفتيش.، ويجب مراعاالضمانات المحددةأىمية عف 

 الفرع األوؿ، وقت التفتيش بالفرع الثاني، وشيود ومحضر التفتيش بالفرع الثالث.
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 الفرع األول: تسبيب أمر التفتيش.

أمر التفتيش عف السمطة القضائية،  يصدر أف وجبأ (17) األساسي الفمسطيني في المادةالقانوف 
( مف قانوف 39/2جاءت المادة ) األساسيالقانوف مر مسبب، وعمى ىدي واف يكوف ىذه األ
وأكدت  الفمسطيني مف قانوف الجرائـ اإللكترونية (32/2المادة)و ، الفمسطيني اإلجراءات الجزائية

المشرع لتفتيش  قرهر لتفتيش المنازؿ، ولـ ي  ق  أ   الشرط اىذلكف ، و ذا الشرط في التفتيشى عمى
 الفقرة الثانية.التفتيش في الفقرة األولى، ومذكرة التفتيش في  اوؿ أمرلذلؾ سنتن األشخاص.

 التفتيش . مرأ: أوالً 

التفتيش، ىو تفويض يصدر مف سمطة التحقيؽ المختصة إلى احد مأموري الضبط القضائي  مرأ
  .(1)مخوال إياه التفتيش الذي تختص بو تمؾ السمطة

عتماد عمى الدالئؿ التي يكفي أف يسبب باإللكف و شكؿ خاص لتسبيب األمر، لـ يرسـ  القانوف
جدية التحريات وكفايتيا مف المسائؿ  ، وتقدير(2)ستدالؿ مف تحرياتياستخمصتيا سمطة اإلإ

 .(3)الموضوعية التي يوكؿ األمر فييا إلى سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة الموضوع

 : مذكرة التفتيش.ثانياً 

وال  ،السمطة المختصة، يجب أف يكوف أمر التفتيش مكتوباً بعد صدور أمر التفتيش المسبب مف 
وال يشترط ، (4)أف يكتب لكترونية الحديثة قبؿشفاىة أو بالياتؼ أو بالوسائؿ اإلإذا صدر  قيمة لو  

أف يكوف األمر بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب، ولكف يجب أف يكوف فحوى اإلذف ثابت 
 تحتوي المذكرة عمى بيانات إلزامية عددىا المشرع. ، ويجب إف(5)بالكتابة في األوراؽ

قانوف اإلجراءات الجزائية القانوف لـ يشترط شكؿ معيف لممذكرة، ولكف  بيانات مذكرة التفتيش.-1
 وىي: وجود بيانات واجب ذكرىا في مذكرة التفتيش( 40بالمادة)شترط الفمسطيني إ

                                                           
  .49الكواري، منى جاسـ، التفتيش، شروطو وحاالتو وبطالنو، مرجع سابؽ، ص ( 1)
  .551اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص حسني، محمود نجيب، شرح قانوف (2)
 .52، ص 9، ؽ 27النقض، س  أحكاـ، 11/1/1976 بتاريخ ،جنائي مصرينقض  (3)
  .112نترنت، مرجع سابؽ، صتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلالطوالبة، عمي حسف محمد، التف (4)
 .944، ص 163، ؽ 32س  ،أحكاـ النقض ،19/11/1981 بتاريخ ،نقض جنائي مصري (5)
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اد تفتيشو، أو تفتيش ـ الشخص المر سإيجب أف تشتمؿ مذكرة التفتيش عمى اسم الشخص: -أ
 سـ أو لقب يدؿ عميو. إمنزلو، وأي 

 يجب أف يكتب بالمذكرة عنواف المنزؿ المراد تفتيشو بكؿ دقة.عنوان المنزل: -ب

يجب أف يكتب بالمذكرة الغرض مف تفتيش الشخص أو الغرض مف تفتيش غرض التفتيش: -ت
 .(1)مجيالةيجب أف يكوف الغرض محددا نافيا للكف منزلو، و 

 يجب أف يكتب بالمذكرة اسـ مأمور الضبط القضائي المكمؼ بإجراء مأمور الضبط القضائي: -ث

 التفتيش.

 يجب أف يكتب بالمذكرة مدة سرياف مذكرة التفتيش، محدد بمدة معينة يتـ :مدة سريان المذكرة-ج
 .األياـبأو  التفتيش خالليا، سواء بالساعات

، وينبغي أف ال تطوؿ إلى حد محددة عند إصدار مذكرة التفتيش فتيش بمدةالقانوف لـ يقيد سمطة الت
قانوف  منح لكترونية،الجرائـ اإلفي  أما التفتيش ،(2)طويؿ يجعؿ المتيـ ميددا بالتفتيش لفترة طويمة

( النيابة العامة حؽ تجديد أمر التفتيش أكثر مف مره 33/2في المادة) الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني
 دامت مبررات التفتيش قائمة. ما

يجب أف يكتب في المذكرة ساعة وتاريخ إصدارىا، وعمة ذلؾ، تاريخ وساعة إصدار المذكرة: -ح
باف التفتيش يجب أف يتـ بعد وقوع الجريمة، وفي خالؿ مدة سرياف المذكرة، وكتابة تاريخ وساعة 

 .(3)إصدار المذكرة يظير مدى صحة إجراء التفتيش

ع مذكرة التفتيش مف يمف الشروط الجوىرية التي أوجبيا القانوف، توقر المذكرة: بيانات مصد-2
سـ عضو إف يجب أف يكتب في مذكرة التفتيش وتطبيقا لنص القانو  عضو النيابة الذي أصدرىا،

المذكرة ورقة كوف  ،(4)ختصاص المكاني والنوعي لعضو النيابةالنيابة وصفتو وتوقيعو، لبياف اإل

                                                           
  .664عطية، كاظـ السيد، الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .336راسخ، إبراىيـ، التحقيؽ الجنائي العممي، مرجع سابؽ، ص  (2)
  .43، مرجع سابؽ، ص في ضوء الفقو والقضاء الشواربي، عبد الحميد، إذف التفتيش (3)
  . 57+56د، الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش، مرجع سابؽ، ص طنطاوي، إبراىيـ حام (4)
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 ف التوقيع عمييا يشيد بصدورىاتيا دليؿ صحتيا ومقومات وجودىا ألتحمؿ بذا رسمية يجب أف
 .(1)عمف صدرت منو

مف الضمانات التي  ألف التسبيب، تفتيشالوجب تسبيب أمر أف المشرع الفمسطيني أ يرى الباحث
بحوزة  كوف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودةو لكترونية، مراعاتيا في التفتيش بالجرائـ اإليجب 

ال ، "البيت االفتراضي" لمسرمستودع  تبرتعتخزف بيا خصوصيتيـ، و  األشخاص أو في المنازؿ
اإللزامية التي  ، مع ضرورة وجود مذكرة تفتيش تحتوي عمى البياناتالحقيقية عف البيوتتقؿ أىمية 

  ذكرناىا، وتحديد الوسيمة االلكترونية المراد تفتيشيا بدقة.

 لتفتيش.الفرع الثاني: وقت ا

 تفتيشل المشرعقرىا أمف الشروط التي وىو  لكترونية،لـ ينص عميو قانوف الجرائـ اإل وقت التفتيش
وقت تفتيش المنازؿ في فترة  (، وحصر41بالمادة ) الفمسطيني قانوف اإلجراءات الجزائيةفي  المنازؿ

األولى، ولياًل في الفقرة  ، حيث سنتناوؿ التفتيش نيارا في الفقرةالنيار، وفي حاالت محصورة ليالً 
 الثانية.

 : التفتيش في النيار.أوالً 

 ولكنو لـ، ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية تفتيش المنازؿ نياراً 41أجاز بالمادة ) المشرع الفمسطيني
أطوؿ في فصؿ الصيؼ منو ختالفيا خالؿ فصوؿ السنة، كوف النيار إرغـ  يحدد ساعات النيار

"الفترة التي تقع بيف  ا( بأني2بالمادة)النيار أو الميؿ ف العقوبات النافذ عرؼ ولكف قانو  ،في الشتاء
  غروب الشمس وشروقيا".

س، ويقاؿ انو انتشار ضوء البصر ضياء ما بيف طموع الفجر إلى غروب الشم ىو، لغة النيار
  .(2)جتماعوا  و 

 ات النيار مف السادسة ساعالبعض حدد حددت ساعات النيار ووضحتيا، ف بعض القوانيف المقارنة

                                                           
 .1101، ص 229، ؽ 18النقض، س  أحكاـ، 13/11/1967 بتاريخ ،جنائي مصرينقض  (1)
  .238ص  مصدر سابؽ، الراء، فصؿ النوف، حرؼلساف العرب، المجمد الخامس،  (2)
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 ، أو مف(2)أو مف الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساءً ، (1)مساءا صباحا حتى الثامنة
النيار بشكؿ ضمني،  ساعات، ولكف البعض األخر حدد (3)الثامنة مساءً  حتىالخامسة صباحا 

 .(4)ؿ فصوؿ السنةتغيرىا خال توراع التي ال يجوز التفتيش فييا الميؿ بالنص ساعات حددعندما 

تمؾ  لـ تحدد  ،وقانوف اإلجراءات الجنائية المصري ،المحاكمات الجزائية األردني قانوف أصوؿ 
قضت محكمة التمييز األردنية، بأنو ال يجوز تفتيش المنازؿ في لكف و  أوقات التفتيش،القوانيف 

 ضت محكمة النقض، وعمى عكس ذلؾ، ق(5)منتصؼ الميؿ، وال يجوز تفتيش البيوت إال نياراً 
 ف تحديد الوقت المناسب لمقياـ بالتفتيش ترؾ لمقائـ بو، إلجرائو بطريقة مثمرة، وفيأالمصرية، ب

 .(6) ليالً التفتيش  وأجازتلؾ خالؿ الفترة المحددة باإلذف، الوقت الذي يراه مناسب، ماداـ ذ

 : التفتيش بالميل.ثانياً 

إال  فتيش البيوت ليالً عف ت نوف اإلجراءات الجزائية( مف قا41الفمسطيني في المادة) نيى المشرع
وظروؼ  الة التمبس في الجريمةوىي ح ستثنائية حددىا عمى سبيؿ الحصر،إفي حاالت 

 ستعجاؿ.اإل

ستثناء األوؿ الذي أورده المشرع اإل ،أسمفناكما  حالة التمبس حالة التمبس في الجريمة.-1
اءات الجزائية، وأجاز تفتيش منزؿ المتيـ ليال في حاؿ ( مف قانوف اإلجر 41المادة) الفمسطيني في

 . عميو متمبسا بالجريمة لقاء القبضتـ إ

                                                           
 .1968( لسنة 23ونسية، قانوف رقـ)ية الت( مف مجمة اإلجراءات الجزائ95نظر المادة)أ (1)
 .2002( لسنة 1/22رقـ)قانوف ( مف المسطرة الجنائية المغربية، 62نظر المادة)أ (2)
 .Code de procédure pénale  ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي،59/1نظر المادة)أكذلؾ  -
 .1966لسنة  (66/155األمر رقـ)الصادر بائري، ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجز 47نظر المادة)أ (3)
 . 1950( مف قانوف اإلجراءات الجنائية األلماني، لسنة 104/3أنظر المادة) ( 4)

Strafprozeßordnung (StPO). Ausfertigungsdatum: 12.09.1950. 
التاسعة مساءا إلى الساعة الرابعة / سبتمبر( مف الساعة 30/ ابريؿ إلى 1المشرع األلماني، حدد ساعات الميؿ مف )تاريخ  -

 / مارس( مف الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة السادسة فجرا.31/ أكتوبر إلى 1فجرا، و مف) 
، ص 2000، س 420/99رقـ  أردني ، وتميز جزاء941ص  ،4و 2ع  ،1998، س 697/97رقـ  أردني، تمييز جزاء (5)

 .، مجمة نقابة المحاميف1147
 نقض جنائي مصري، بتاريخ، و 351، ص 72، رقـ 30س  أحكاـ النقض، ،18/3/1979 بتاريخ ،صرينقض جنائي م (6)
 .799، ص 170، رقـ 30س  ،8/11/1979
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والسؤاؿ الذي يطرح، ىؿ التمبس بالجريمة يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزؿ المتيـ 
 أمر منيا؟.يجب الحصوؿ عمى المقبوض عميو بدوف أمر مف السمطة القضائية؟ أـ  

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى انو " لمأمور الضبط القضائي في 47نصت المادة)
قضت المحكمة الدستورية العميا في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف يفتش منزؿ المتيـ..."، ولكف 

 عميو متمبسا المقبوضجواز تفتيش منزؿ المتيـ  دستورية ىذا النص، وحكمت بعدـ مصر بعدـ
 .(1)، وأجازت تفتيش األشخاص فقط في حالة التمبسمر قضائيبالجريمة إال بأ

( مف القانوف األساسي الفمسطيني، التي نصت عمى انو " 11و بالرجوع إلى المادة)ن  أ  يرى الباحث
( التي نصت 17ال يجوز تفتيش األشخاص إال بأمر قضائي"، وكذلؾ بالرجوع إلى نص المادة)

ال بأمر قضائي" فإننا نجد أف النص الدستوري لـ يستثني حالة عمى انو " ال يجوز تفتيش المساكف إ
التمبس مف الحصوؿ عمى األمر القضائي إلجراء التفتيش، وبالتالي فاف التفتيش في حالة التمبس 

ما ذىبت إليو المحكمة ويؤيد الباحث بحاجة إلى أمر قضائي قبؿ إجراءه،  بالتشريع الفمسطيني
 إال بأمر يجوزال عميو متمبسا بالجريمة تفتيش منزؿ المتيـ المقبوض باف في مصر الدستورية العميا

عمى شخص المقبوض بدوف إذف قضائي قتصار التفتيش فقط، وا   مف السمطة القضائية المختصة
  عميو متمبسا بالجريمة.

، ولكف المشرع ستثناء الثاني لتفتيش المنازؿ ليالً ستعجاؿ، ىي اإلظروؼ اإل ظروف االستعجال.-2
 .في الميؿتفتيش المنازؿ ظروؼ االستعجاؿ الموجبة ل يوضح ما ىي لـ

عف ستجواب المتيـ بمعزؿ إ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 98المادة)في أجاز  المشرع الفمسطيني
ذكرىا الخوؼ مف ضياع األدلة مع ضرورة  منياوذكر ستعجاؿ، في حاالت الضرورة واإل محاميو

 ضع لتقدير السمطة المختصة.تخىذه الظروؼ ، و في المحضر

 لكترونية تكثر في ساعات الميؿ، كوف المجـر االلكتروني ينشط ليال مستغال عدـ وجودالجرائـ اإل
 لخصوصية الجرائـ  ، ونظراً (2)رتكاب جريمتوإ الموظفيف في المؤسسات العامة والخاصة، محاوالً 

                                                           
، رقـ 3، ج المصرية قضائية، أحكاـ المحكمة الدستورية العميا 4، س 5، القضية رقـ 2/2/1984 بتاريخ دستورية عميا، (1)

 .67، ص 13

 .61نترنت، مرجع سابؽ، صتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلمحمد، التفالطوالبة، عمي حسف  (2)
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 . (1)ف التفتيش فييا ال يخضع لوقت محددإلكترونية فاإل

ستجواب، فأف اؿ التي أوردىا المشرع في باب اإلستعجوؼ اإلو بالقياس عمى ظر ن  أى الباحث ير 
لكترونية ، وفي الجرائـ اإلبالتفتيش ستعجاؿ يخضع توافرىا وتقديرىا إلى السمطة المختصةظروؼ اإل

نظرا لخصوصية تمؾ الجرائـ، وسيكوف اليدؼ مف  دوماستعجاؿ ستكوف متحققة فاف ظروؼ اإل
لتخمص منيا، ويجب  تدويف اوتدميرىا و  لكترونيةاألدلة اإلالخوؼ مف ضياع  المنازؿ ليالً  تفتيش

 ستعجاؿ في أمر التفتيش.ظروؼ اإل

 قانوف اإلجراءات الجزائيةفي  ينصلـ  الفمسطيني المشرع عمى موافقة المتيم. التفتيش بناءً -3
المنزؿ عمى التفتيش، ولكف يمكف أف حائز  حالة رضا المتيـ أوعمى  لكترونيةقانوف الجرائـ اإلو 

 نممس ىذه الحالة مف أراء الفقياء.

ف يكوف الرضا صريحا ومكتوبا أيجب و  ،(2)تفتيش المنزؿ ال يجوز ليال إال برضا صاحب المنزؿ
، ويترتب (3)حد عمى إصدار تمؾ الموافقةأإكراه  إلجبار  أوزيؼ وبدوف عنؼ خالي مف الخداع وال

، ويجب أف يصدر (4)ذا كاف عمى عمـ باف مف يريد التفتيش ال يممكو قانوناعميو نتائج صحيحة، إ
 . (5)عف صاحب الحؽ وليس عف ممثمو، وال يعتد بو إذا كاف صادر عف معدـو األىمية أو ناقصيا

ف المسكف قمعة اإلنساف، كفؿ الدستور أذلؾ ب ؤيد األخذ بالرضا في التفتيش، معمالً يال  (6)بعضال
 تمع الحر الغيور عمى أماف وسكينةالشعور بالعزة والكرامة، الذي يرقى بيا المج حمايتو، لرفعة

  .إلييـ أبنائو، مما يستدعي عدـ انتظار تنازؿ األبرياء عف حرماتيـ وعدـ المساس بيـ أو التعرض

 ال يتصور أف يتخمى كوف أنو، ستناد إلى الرضا بالتفتيش ليالً يؤيد الرأي الذي يعارض اإل الباحث
قبؿ  إال بالخوؼ والتيديد والخديعة مف، قرت لو  إلنساف كامؿ األىمية عف حماية دستورية وقانونية أ  ا

 مف  لكترونية عمى درجة كبيرةأف وقت التفتيش في الجرائـ اإل ونرى .الضبط القضائيمأموري 
                                                           

 .262ىرواؿ، نبيمة ىبة، الجوانب اإلجرائية لجرائـ االنترنت، مرجع سابؽ. ص  (1)
  .262ص  مرجع سابؽ، ،2جندي، الموسوعة الجنائية، ج ، في عبد الممؾ مشار إليو، 906، ف 3 ،جارو( 2)
  .440+439الدسوقي، األمف المعموماتي، مرجع سابؽ، ص  عطية، طارؽ إبراىيـ (3)
  .588، مرجع سابؽ، ص 4عبد الممؾ، جندي، الموسوعة الجنائية، ج  (4)
  .635ص  مرجع سابؽ، بتدائي في الجرائـ المعموماتية،التحقيؽ اإل ألعماؿ اإلجرائيةالجوانب حجازي،عبد الفتاح بيومي، (5)
، 2008، دار النيضة العربية، القاىرة، 1دراسة مقارنة، ط في التفتيش الجنائي، كتكأةد، الرضا حمأناينتي نايف  الدسوقي، (6)

  .29ص
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وقات، األىمية، واف تقييد وقت التفتيش يتعارض مع خصوصية تمؾ الجرائـ، كونيا ترتكب بكؿ األ
تخمص مف وتنشط في ساعات الميؿ، وأي تأخير عمى إجراء التفتيش يعرقؿ سير التحقيؽ لسيولة ال

ختيار الوقت المناسب إلجراء التفتيش إترؾ ي  ف أ، و ستعجاؿ متحققا دائماً عتبار ظروؼ اإلا  األدلة، و 
لـ يقيد  ينياألسباب نرى أف المشرع الفمسط وليذه، قدير مأمور الضبط القضائي المختصلت

 لكترونية بوقت محدد.التفتيش بالجرائـ اإل

 التفتيش.ومحضر الفرع الثالث: شيود 

 قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في الموادقرىا أضمانات  التفتيش،ومحضر  شيود
 يتـ الذي في الدفاع وتقوية الدليؿ وعمة ذلؾ حماية الخاضع لمتفتيش وصيانة حقو(، 43+50/4)

، ومحضر التفتيش األولىبالفقرة  لذلؾ سنبحث في شيود التفتيش .(1)و ويعزز الثقة بوالحصوؿ عمي
 بالفقرة الثانية.

 : شيود التفتيش.أوالً  

ء تفتيش المنزؿ إجراعمى ضرورة ( 43قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة)نص  
ذا تعذر حضورىـ، حائز المنزؿ بحضور المتيـ، أو ر شاىديف مف أقاربيـ، أو وجب حضو أ  ، وا 

لكترونية لـ ينص عمى ضرورة حضور ع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلولكف المشر  جيرانيـ،
نما نص في المادة )المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش،  ( عمى حضور المتيـ أو مف وجد 33/6وا 

  . بالمضبوطات إذا أمكف ذلؾ محضرلدية المضبوط عند تحرير 

، ىو إدخاؿ االطمئناف إلى نفس مف يجري تفتيش المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش حضورعمة إف 
 المشرعولـ يقر  ،(3)، ولتفادي التعسؼ في تنفيذ التفتيش(2)مسكنو باف اإلجراءات تسير وفؽ القانوف

 أف حضور بعض األشخاص ينطوي شيود عند تفتيش األشخاص، وعمة ذلؾحضور  الفمسطيني
  المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش إذا كاف متعذرا حضور أما، (4)أماـ غيره متياف لمشخصإعمى 

                                                           
 .187تاوضروس، جماؿ جرجس مجمع، الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية، مرجع سابؽ، ص ( 1)
  .552+ 551حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (2)
  .367نترنت، مرجع سابؽ، ص د فتحي محمد أنور، تفتيش شبكة اإلعزت، محم (3)
  .476ثروت، جالؿ، نظـ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (4)
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حضورىـ ليس شرطا كوف ، (1)صح التفتيش في غيبتيما وال يشترط في ىذه الحالة حضور شيود 
 .(2)جوىريا لصحة التفتيش

ت مومالكتروني، إجراءات تفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعـ اإلف حضور المتيـ، المجر أ يرى الباحث
ستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وقادر عمى فيـ ما يقوـ بو إو بأمر مستوعب، كونو عمى معرف

تفتيش وتدمير يمكف أف يكوف حضور المتيـ سبب في إعاقة إجراءات ال رغـ أن والقائـ بالتفتيش، 
ور حضور وكذلؾ ال يتص ،و تضميؿ القائـ بالتفتيشستخداـ تمؾ الوسائؿ أإاألدلة إذا سمح لو 

مكتب القائـ بو بالنفاذ المباشر عمى مف المتيـ إلجراءات التفتيش إذا حصؿ التفتيش عف بعد 
عميو، أو لعدـ القدرة عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الخاصة بالمتيـ، وىو غير مقبوض 

ى إجراءات التفتيش في الجرائـ شرط حضور أشخاص كشيود عم أف نرىلكن و ، إحضاره
ة، غير مقنع، كوف أف وجودىـ ال يفيد العدالة، ألنيـ أناس عادييف، ليسو أصحاب خبرة لكترونياإل

 نرى لذلك، ما يجريو القائـ بالتفتيشفي وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، وغير قادريف عمى معرفة 
ف يقتصر الحضور عمى شخص المتيـ أة في حضور التفتيش، و ضرورة الخروج عف القواعد العام

 القضائي ىذه الصفة كونو منح مأموري الضبط كف ذلؾ وال يمتد إلى غيره، الف المشرع فقط إذا أم
 وخصوصياتيـ. وثؽ بيـ بأنيـ ال يخالفوف القانوف، ويحافظوف عمى أسرار الناس

 : محضر التفتيش.ثانياً 

جراءات ألـز القائـ بالتفتيش تحرير محضر باإل( 50/4بالمادة) قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
، والتي جاء بيا " يحرر محضر التفتيش مف قبؿ القائـ عميو، ويذكر فيو األشياء التي التي قاـ بيا

 ع عميو ومف حضر إجراءات التفتيش".تـ ضبطيا واألمكنة التي وجدت فييا ويوق

والذي يقصد بو  لكترونية تحرير محضر التفتيش،قانوف الجرائـ اإللـ يقر المشرع الفمسطيني في  
، وىو الصورة المكتوبة (3)جميع التدابير واإلجراءات التي اتخذىا القائـ بالتفتيش أثناء إجراء التفتيش

الغرض مف تحرير المحضر، ىو ، و (4)لنتيجة التفتيش، سواء أسفر عف ضبط، أـ لـ يسفر عف شي

                                                           
  .227عوض، محمد محيي الديف، حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .936ص  ،209، ؽ 23اـ النقض، س ، أحك19/6/1972 جنائي مصري، بتاريخ  نقض (2)

  .171حسيف، سامي جالؿ فقي، التفتيش في الجرائـ المعموماتية، مرجع سابؽ، ص  (3)
  .478ثروت، جالؿ، نظـ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (4)
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فؿ تحرير يبطؿ التفتيش إذا اغوال  ما عسى أف يبديو المتيـ مف مالحظات عمى التفتيش،  تدويف
 .(1)المحضر ىذا

يدوف المحضر بالمغة العربية، كونيا المغة الرسمية لمدولة، مع مراعاة كما أسمفنا، لغة المحضر: -1
ذا، االلكترونيةالمصطمحات األجنبية في الجرائـ  كاف مف يجري تفتيشو أو تفتيش منزلو يجيؿ  وا 

 .االستعانة بمترجـالجزائية الفمسطيني  ( مف قانوف اإلجراءات60أجازت لو المادة)المغة العربية، 

( مف قانوف 58إذا كاف القائـ بالتفتيش عضو النيابة، ألزمو القانوف في المادة)تدوين المحضر: -2
في مجريات التفتيش، ويقـو الكاتب  هحتى يتفرغ فكر  صطحاب كاتباً إ الفمسطيني اإلجراءات الجزائية

يابة إذا قاـ عضو الن أماالنيابة ومنيا محضر التفتيش، بتدويف كؿ اإلجراءات التي يقوـ بيا عضو 
ستدالالت كالذي ينظمو مأمور إعتبر محضر التفتيش محضر جمع إبكتابة محضر التفتيش بنفسو 

 .(2)بنفسو الضبط القضائي

صراحة،  إليو الفمسطيني المشرع شرتغيير محتوى محضر التفتيش لـ ي  تغيير محتوى المحضر: -3
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، نيى المشرع عف فعؿ 91المادة) بمتف اع الشيودولكف في باب سم

ذا حصؿ ذلؾ وجب التوقيع عمى أي تغيير   .اإلطراؼمف جميع حؾ أو شطب في المحضر، وا 

ذا (3)العربية المقارنةغالبية التشريعات تتفؽ  ، عمى عدـ وجود شطب أو كشط في المحاضر، وا 
 .توقيع عمى ىذا التغيير مف قبؿ القائـ بو والكاتب والشيودالضرورة لذلؾ يجب ال دعت

عمى محاضر التفتيش كوف إنيا  أف ما ينطبؽ عمى محاضر شيادة الشيود، ينطبؽ يرى الباحث
 وبالتالي ال يجوز شطب أو إضافة أي كممات تحقيؽ،الة واحدة وىي عمؿ مف أعماؿ طبيع ذات
ال بطؿمحضر التفتيش إال إذا قاـ الحاضريف ب عمى  محضر التفتيش. التوقيع عمى ىذا التغيير، وا 

 ومف حضر إجراءاتتوقيع المحضر مف قبؿ القائـ بو، وجبأالقانوف توقيع المحضر:-4
 ـ بالتوقيع عمى المحضر مع الكاتبف يقو أ  لقائـ بالتفتيش عضو النيابة يجب فإذا كاف ا، (4)التفتيش

                                                           
 .633، ص 173، ؽ 8، أحكاـ النقض، س 10/6/1957، بتاريخ مصري نقض جنائي (1)
 .233، ص 40، رقـ 12، أحكاـ النقض، س 20/2/1961نقض جنائي مصري،  (2)
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.113( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، والمادة)73أنظر المادة) (3)

  .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية50/4( و )22/4نظر المواد)أ (4)
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ذا رفض  تومف حضر التفتيش، سواء المتيـ أو حائز البي  حد الحاضريفأ  أو الشيود الحاضريف، وا 
 .ذلؾ بالمحضر يكتبالتوقيع  عمى المحضر 

 رغـ ،التفتيش في المحضرإجراء بة تاريخ ووقت كتاضرورة  يرى الباحثوقت إجراء التفتيش: -5
المحكمة عمى تاريخ إجراء  منو كوف أف وقت إجراء التفتيش تستدؿ، لـ يأمر بذلؾ القانوف أف

يش أثناء سرياف المذكرة ش، وتتثبت مف انو وقع قبؿ ارتكاب الجريمة أـ بعدىا، وىؿ جرى التفتالتفتي
 ف التفتيش جرى في النيار أو الميؿ.أأـ ال، و 

يجب عمى القائـ بالتفتيش تدويف في المحضر كؿ  ون  أ   يرى الباحثمالحظات التفتيش: -6
تـ التفتيش ىؿ و  ،ويف كيفية إجراء التفتيش، وكذلؾ تدمف حضروا التفتيشالمالحظات التي يبدييا 

الدخوؿ إلى وسيمة  يةيتـ تدويف كيف لكترونية، وفي الجرائـ اإلبالرضا أو بموافقة المتيـ أو بالعنؼ
 تكنولوجيا المعمومات، وتفتيشيا.

ئية، ولـ يقرىا قرىا قانوف اإلجراءات الجزاأ  محضر التفتيش مف الضمانات التي  أف يرى الباحث
فيو جميع إجراءات التفتيش منذ  ألنو يدوف، وليذا المحضر أىمية عممية لكترونيةالجرائـ اإل قانوف
حتى نيايتيا، وتسجؿ بو جميع المالحظات، ومالحظات مف حضروا التفتيش، ولكف المشرع  بدايتيا

 لكترونية ذكر حضور المتيـ أو حائز المضبوط( مف قانوف الجرائـ اإل33/6مادة )الفمسطيني بال
حد عند إجراء أي أف القانوف لـ يقر ضرورة حضور عند تحرير قائمة بالمضبوطات فقط، وىذا يعن

. .                                               التفتيش
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 الثانيالفصل 

في الجرائم  خصوصية إجراءات التفتيش وآثاره
لكترونيةال 
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 الثانيالفصل 

في الجرائم  هخصوصية إجراءات التفتيش وآثار 
 لكترونيةال 

 تمييد وتقسيم.

 لكترونيةخاصة، وطرؽ فنية إ بحاجة إلى إجراءاتلكترونية في الجرائـ اإل والضبط التفتيشإجراءات 
 عف ما ىو مألوؼ في لكتروني، وضبطو، وىذه اإلجراءات مختمفةلمقياـ بو لموصوؿ إلى الدليؿ اإل

 .الجرائـ العاديةفي التفتيش 

تباع ىذه الطرؽ يؤدي إلى الوصوؿ الضبط بالجرائـ اإلإف التفتيش و  لكترونية لو طرؽ خاصة، وا 
لألدلة المطموبة وضبطيا بالطرؽ الفنية الصحيحة، وكذلؾ يحتاج القائـ بالتفتيش إلى وسائؿ 

 الكترونية خاصة لمقياـ بالتفتيش، ووسائؿ أخرى لضبط األدلة كوف أنيا بحاجة إلى طرؽ تقنية.

لكترونية ذات طبيعة حساسة، ال تحتمؿ الخشونة والقوة بالتعامؿ معيا، وكذلؾ تحتاج إف األدلة اإل
ولة، وكذلؾ يمكف و يمكف تدميرىا أو مسح محتواىا بسين  لى أماكف وطرؽ خاصة لحفظيا، كوف أإ

لكترونية ونسبتيا إلى الفاعؿ أمر ، مما يجعؿ إثبات الجريمة اإلالي ولكترونية مشابياستبداليا بقطع إ
 صعب.

لكترونية لمتعرؼ عمى ة إجراءات التفتيش في الجرائـ اإلحيث سنتناوؿ في ىذا الفصؿ، خصوصي
وكذلؾ سنبحث في أثار التفتيش سواء تـ نية المالئمة الستخراج األدلة اإللكترونية، الطرؽ الف

  بخالفو. حيث ينقسـ الفصؿ الثاني إلى مبحثيف. أـإجراءه وفؽ القانوف 

 لكترونية.الجرائم ال في التفتيش صوصية إجراءات خالمبحث األول: 

 لكترونية.أثار التفتيش في الجرائم ال المبحث الثاني: 
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 المبحث األول

 لكترونيةفي الجرائم ال  خصوصية إجراءات التفتيش
ة ىذه الجرائـ التي تمتاز بسرعة لكترونية إجراءات تفتيش خاصة، وذلؾ لخصوصيلمجرائـ اإل

أدلتيا، حيث أنيا تمتاز عف غيرىا مف الجرائـ األخرى، وتحتاج لعدة مراحؿ رتكابيا وتدمير إ
 لتنفيذىا.

كيرومغناطيسية بصرية كيروكيميائية، مادية  تتكوف مف وسائؿ إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، 
، وكممة كيرومغناطيسي تشمؿ، كؿ نظاـ لنقؿ اإلشارات بواسطة األسالؾ الكيربائية (1)وغير مادية

، وىذه اإلجراءات بالغة الصعوبة، كوف أف وسائؿ (2)موجات الالسمكية وكؿ مصدر أخر لمطاقةوال
تكنولوجيا المعمومات تتكوف مف مجموعة وسائؿ مترابطة وغير مترابطة، تستعمؿ لتخزيف المعمومات 

طة وترتيبيا وتنظيميا واسترجاعيا ومعالجتيا وتبادليا، وتشمؿ جميع المدخالت والمخرجات المرتب
، وىذه مميزات خاصة بالتقنية الحديثة، يحتاج تفتيشيا إضافة إلى أشخاص (3)بيا سمكيا أو السمكيا

 متخصصيف بالتعامؿ مع مكوناتيا إلى وسائؿ تقنية حديثة.

لكترونية في أنيا تنقسـ إلى إجراءات يجب ة إجراءات التفتيش في الجرائـ اإلتظير خصوصي
جراءات الحقة لو، وتختمؼ ىذمراعاتيا قبؿ القياـ بالتفتيش،  جراء معاصر لو، وا  ه اإلجراءات وا 

ختالؼ محؿ التفتيش، سواء  كاف التفتيش منصب عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودة بإ
 بحوزة شخص أو بأماكف عامة أو خاصة، داخؿ حدود الدولة أو خارجيا. 

وفي ، لكترونيةتيش في الجرائـ اإلالتحضيرية لمتفاإلجراءات ، المطمب األوؿسنتناوؿ في  حيث
 لكترونية.اءات الفنية لمتفتيش بالجرائـ اإلاإلجر ، المطمب الثاني

 

                                                           
 لكترونية الفمسطيني. وف الجرائـ اإلمادة األولى مف قاننظر الأ (1)
 .1996( لسنة 3الفمسطيني، رقـ)  تصاالت السمكية والالسمكيةنظر المادة األولى مف قانوف اإلأ (2)
  لكترونية القطري.ولى مف قانوف مكافحة الجرائـ اإلنظر المادة األأ (3)
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 المطمب األول

 .لكترونيةفي الجرائم ال  الجراءات التحضيرية لمتفتيش
لكترونية، بحاجة إلى إجراءات تحضيرية، وىذه اإلجراءات الزمة إجراءات التفتيش في الجرائـ اإل

لنجاح التفتيش، وتكوف ىذه اإلجراءات التحضيرية مساعدة لمقائـ بالتفتيش لضماف نجاحو وضرورية 
في الفرع األوؿ، والية  في الحصوؿ عمى األدلة المطموبة. حيث سنتناوؿ تحديد محؿ التفتيش

 في الفرع الثاني. التفتيش

 لكترونية.تحديد محل التفتيش في الجرائم ال الفرع األول: 

لكترونية، ىو أوؿ األعماؿ التحضيرية اليامة إلجراء التفتيش، فتيش في الجرائـ اإلتحديد محؿ الت
ت المراد تفتيشيا والمستخدمة في إرتكاب الجريمة حيث يتـ تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعموما

لكترونية، وتحديد مكانيا، سواء بحوزة أشخاص أو في أماكف خاصة أو عامة، بيدؼ معرفة اإل
جراء  تفتيش عمييا لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة. الفاعؿ وا 

لكترونية، يتـ مف خالؿ رتكاب الجريمة اإلالمستخدمة في إ إف تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات
لكترونية لألشخاص و لمشبكات، والتي يتـ الحصوؿ عمييا حصوؿ عمى المعمومات والبيانات اإلال

ب وىذا مف أىـ اإلجراءات التحضيرية التي يجمف شركات مزودي الخدمة أو شركات االتصاالت، 
ترونية، لكالمستخدمة في ارتكاب الجريمة اإل لكترونية والشبكاتالحصوؿ عميو،  لكشؼ الوسائؿ اإل

 لكترونية أساسية وضرورية إلجراء التفتيش.وتعتبر ىذه المعمومات اإل

بأنيا " أي معمومات  ة األولىبالماد عرؼ معمومات المشترؾ لكترونية الفمسطينيقانوف الجرائـ اإل
تصاالت الخدمات، بما في ذلؾ نوع خدمة اإلموجودة لدى مزود الخدمة والمتعمقة بمشتركي 

 المستخدمة وىوية المشترؾ وعنوانو الجغرافي وىاتفو وأي معمومات أخرى، وىذه المعمومات تكوف
قانوف الجرائـ  دمات، وقد ألـزتصاالت ومزودي الخمخزنة لدى الجيات المختصة في اإل

مزود الخدمة بتزويد الجيات القضائية المختصة بجميع البيانات  (1)لكترونية الفمسطينياإل

                                                           
 .( مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني31/1) أنظر المادة ( 1)
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ف مزود الخدمات ممـز شؼ الحقيقة، وتطبيقا ليذا النص فإوالمعمومات الالزمة والتي تساعد في ك
الزمة لمعرفة وسائؿ بحكـ القانوف تزويد الجيات القضائية المختصة بجميع البيانات والمعمومات ال

لكترونية، لموصوؿ إلى مكانيا رتكاب الجريمة اإلالمستخدمة في إ تكنولوجيا المعمومات والشبكات
جراء تفتيش عمييا لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة، وكذلؾ ألـز المشرع السوري  ومعرفة فاعميا وا 

جبر ، كما أ(1)ية المختصةمقدمي الخدمات عمى الشبكة تقديـ أي معمومات تطمبيا السمطات القضائ
لكترونية لممشتركيف لديو وف الفمسطيني، مزودي الخدمة باإلحتفاظ بالمعمومات الشخصية واإلالقان

. حيث (3)، ولكف المشرع القطري حدد المدة بسنة واحدة فقط(2)لمدة ال تقؿ عف ثالثة سنوات
الفقرة لكترونية في لجريمة اإلتكنولوجيا المعمومات المستخدمة إلرتكاب اسنبحث في تحديد وسائؿ 

 .الفقرة الثانية، وتحديد مكاف وجودىا في األولى

 .تحديد وسائل تكنولوجيا المعمومات: أوالً 
تي يتـ الحصوؿ عمييا مف شركات يتـ مف خالؿ المعمومات ال تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات

تصاالت ومزودي الخدمات، وكذلؾ يتـ تحديد الشبكات المستخدمة، سواء كانت داخمية أـ اإل
 خارجية. 

رتباط بيف لكترونية الفمسطيني الشبكة اإللكترونية بأنيا " إولى مف قانوف الجرائـ اإلعرفت المادة األ
لؾ الشبكات أكثر مف وسيمة لتكنولوجيا المعمومات لمحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا بما في ذ

نترنت"، وىذا التعريؼ يشمؿ جميع الشبكات سواء كانت أو العامة أو الشبكة العالمية اإلالخاصة 
عامة أو خاصة، محمية أو دولية، وأف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يتـ تحديدىا إذا استخدمت تمؾ 

لكترونية التي تعمؿ تؼ نقالة أو غيرىا مف الوسائؿ اإلالشبكات، سواء كانت أجيزة حاسوب أو ىوا
تفاقية العربية ( مف اإل2/6يؼ الوارد في المادة )بالتقنية الحديثة، وىذا التعريؼ متناغـ مع التعر 

 لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

 تقنية المعمومات، كؿ دولة بتبني اإلجراءات الضرورية جرائـ تفاقية العربية لمكافحة وقد ألزمت اإل

                                                           
  /ب( مف قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري.2نظر المادة)أ (1)

  لكترونية الفمسطيني.( مف قانوف الجرائـ اإل31/3نظر المادة)أ (2)

 لكترونية القطري.فحة الجرائـ اإل( مف قانوف مكا21/3ظر المادة )أن( 3)
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، وبالعودة إلى (1)دار األوامر إلى مزودي الخدمة لتسميـ معمومات المشترؾالسمطات مف إص لتمكيف
لكترونية نجد أف المشرع الفمسطيني ألـز مزودي الخدمات تزويد ( مف قانوف الجرائـ اإل31المادة )

( 33/1مادة )بال النيابة العامة الجيات المختصة بجميع المعمومات الالزمة لكشؼ الحقيقة، ومنح
تصاالت وبمستعممييا أو األجيزة واألدوات والوسائؿ اإللكترونية وحركة اإلوؿ عمى لحصفي االحؽ 
  لكترونية.ت المحتوى ذات الصمة بالجريمة اإلمعموما

لكترونية، ليا أىمية كبيرة رتكاب الجريمة اإلالمستخدمة في إ إف تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات
دلة المطموبة، وىذا الشرط مف الشروط الموضوعية كوف التفتيش ينصب عمييا لمحصوؿ عمى األ

لكترونية تقديـ الدعـ الفني الالـز لجيات ف مزودي الخدمات اإلوقد ألـز القانو ، أسمفناكما  لمتفتيش
 التحقيؽ لموصوؿ إلى المعمومات المطموبة والتي تفيد في كشؼ الحقيقة. 

 مكان وجود وسائل تكنولوجيا المعمومات. : تحديدثانياً 
لكترونية، يكوف رتكاب الجريمة اإلالمستخدمة في إ تحديد مكاف وجود وسائؿ تكنولوجيا المعمومات

 إما بحوزة شخص أو األشخاص الذيف ارتكبوا تمؾ الجريمة تمييدا لمقياـ بالتفتيش. 

سواء يجب أف يتـ تحديد الشخص أو األشخاص المراد تفتيشيـ بكؿ دقة،  تحديد األشخاص.-1
تنفي مظنة  ، وىذه المعموماتومحؿ إقامتو وعممو والعمرـ واألوصاؼ والوظيفة ساإلمف حيث 

 .(2)الخطأ مف تفتيش شخص أخر

يجب عمى القائـ بالتفتيش التعرؼ عمى األماكف المراد تفتيشيا والطرؽ المؤدية  تحديد األماكن.-2
لتحقيؽ عنصر ية، عمى معاينة سر  والمسالؾ المخفية، بناءً  مداخميا ومخارجيامعرفة إلييا، و 

 .(3)التخمص مف األدلة المفاجأة خوفا مف

المراد تفتيشيا يتـ عف طريؽ  تحديد المكاف الموجودة بداخمو وسائؿ تكنولوجيا المعموماتإف آلية 
  معرفةمع ضرورة  تصاليا بالشبكات سمكي أو السمكي،تمؾ الوسائؿ بالشبكات، سواء كاف إتصاؿ إ

 
                                                           

  قية العربية لمكافحة تقنية المعمومات.تفا( مف اإل25/1نظر المادة )أ (1)

 .393+392راسخ، إبراىيـ، التحقيؽ الجنائي العممي، مرجع سابؽ، ص  (2)

  . 294+293، ص المصدر نفسوراسخ، إبراىيـ،  (3)
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 . (1)أو جية تستخدـ تمؾ الشبكاتإذا كاف ىناؾ أكثر مف شخص 

 لكترونية.آلية التفتيش في الجرائم ال : الثانيالفرع 

لكترونية تضع آلية لمتفتيش بعد حصوليا عمى المعمومات القائمة بالتفتيش في الجرائـ اإل إف السمطة
تيا رتكبت بواسطوسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي إالضرورية والالزمة والتي مف خالليا حددت 

 لكترونية، سواء كانت تمؾ الوسائؿ بحوزة أشخاص، أو داخؿ األماكف.الجريمة اإل
إلى فريؽ متكامؿ يكوف لو دور في نجاح التفتيش لكترونية يحتاج لتفتيش في الجرائـ اإلإف ا

والحصوؿ عمى األدلة، كونو يتكوف مف عدد كاؼ مف األشخاص المتخصصيف في وسائؿ 
لكترونية، وتحديدا لمكافحة كيمو مالئـ مع خصوصية الجرائـ اإلكوف تشتكنولوجيا المعمومات، وي

 لكترونية والتخمص منيا.ة اإلسرعة تدمير األدل

التفتيش غير مقصور عمى شخص واحد محدد، وال يقدح في صحة التفتيش أف ينفذه أي واحد مف  
ال يمكف لشخص واحد  لكترونيةف إجراءات التفتيش في الجرائـ اإلإ ،(2)مأموري الضبط القضائي

بحاجة إلى  إجراءات التفتيش، بؿ بحاجة إلى تعاوف عدة أشخاص لضماف نجاحو، كوف االقياـ بي
مني متخصص ات، يساندىـ فريؽ أأشخاص فنييف متخصصيف في تفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعموم

لفريؽ تناوؿ الفرض السيطرة األمنية عمى المكاف المراد تفتيشو لضبط مداخمو ومخارجو. حيث سن
 .الفقرة الثانيةفي ، وفريؽ االقتحاـ الفقرة األولىفي لكترونية الفني لمتفتيش بالجرائـ اإل

 لكترونية.ريق الفني لمتفتيش في الجرائم ال الف: أوالً 
مف عدة أشخاص كؿ واحد منيـ لو دور محدد في   ، يتكوفلكترونيةبالجرائـ اإل الفريؽ الفني لمتفتيش

سبقا، وىذا الدليؿ يحدد اليدؼ مف عمى دليؿ معد م يش، وتمؾ األدوار محددة بناءً لتفتإجراءات ا
  .  (3)دوار كؿ عضو بالفريؽلكترونية وتحديد أالوسائؿ اإل التنبؤ بوجودالتفتيش و 

 ميمتو اإلشراؼ عمى إجراءات التفتيشمشرؼ عمى التفتيش، مف  يتكوف الفريؽ الفني لمتفتيش، 

                                                           
 ، مصدر سابؽ.لكترونية في جياز الشرطةرئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإلمقابمة مع  (1)

 .786، ص 177، ؽ 23حكاـ النقض، س ، أ22/5/1972 بتاريخ ،مصري نقض جنائي (2)
 .246+245لكترونية، مرجع سابؽ، ص موسى، مصطفى محمد، التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإل (3)
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لكترونية، ميمتيـ خبراء مختصيف في مسرح الجريمة اإل، و (1)كنولوجيا الحديثةخبراء في وسائؿ التو  
وأشخاص  ،(2)مسرح الجريمة، وفحص جميع الغرؼ والمخازف والمخابئ فيالبحث والتدقيؽ 

، وكذلؾ يضـ أشخاص (3)لكترونيةذو خبرة في التقنية اإل وىـضبط وتحريز األدلة، ب مختصيف
لمسرح الجريمة وتحديد مواقع األجيزة والممفات  )الكروكة(الخرائط  رسـ لمرسـ والتصوير، ميمتيـ

 . (4)واألشخاص والتقاط الصور الفوتوغرافية والتصوير بالفيديو

 لكترونية.القتحام لمتفتيش في الجرائم ال  فريق: ثانياً 
افقة الفريؽ لكترونية، ىو القوة التي تكوف معدة ومجيزة لمر قتحاـ لمتفتيش في الجرائـ اإلاإل فريؽ

ميف ضائو مف قوات مسمحة ومدربة عمى تأ، ويتـ تجييز ىذا الفريؽ باختيار أع(5)الفني المتخصص
 لكترونية مف التدمير. المطموبة لمحفاظ عمى الوسائؿ اإل المكاف المراد تفتيشو بالسرعة

ستخداـ تيش بإراءات الجزائية، تنفيذ التف( مف قانوف اإلج43مادة )الأجاز المشرع الفمسطيني في 
عف المكاف السماح لمقائـ بالتفتيش بالدخوؿ، ولـ يشير  المسؤوؿالقوة إذا رفض المقيـ بالمنزؿ أو 

يش، ولكف التفتيش في الجرائـ  لكترونية إلى آلية تنفيذ التفتع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلالمشر 
السرعة في السيطرة عمى المكاف لكترونية ليحقؽ أىدافو يجب أف يعتمد عمى عنصر المفاجئة و اإل

 لتنفيذ التفتيش تماشيا مع طبيعة تمؾ الجرائـ.

قتحاـ بدوف عف طريؽ فريؽ اإل د تفتيشو في الجرائـ اإللكترونيةكاف المرايجب أف يتـ دخوؿ المو 
لكتروني مف إخفاء األدلة أو عنصر المفاجئة، ولمنع المجـر اإل إذف مف صاحب البيت لتحقيؽ

لكترونية، الذي يتـ عبر وب األمريكي لمتفتيش بالجرائـ اإلوىذا األسموب مطابؽ لألسم، (6)تدميرىا
ستبعاد الجميع كافة المنافذ في وقت واحد، ويتـ إقتحاـ المكاف بصورة سريعة ومف الشرطة في إقياـ 

                                                           
 .392ص  ،نترنت، مرجع سابؽالكمبيوتر واإل حجازي، عبد الفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ (1)
في نترنت، المنعقد لى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلتحقيؽ في جرائـ الحاسب اآللي، بحث مقدـ إالبشري، محمد األميف، ال (2)

 .1057ص  ، 3، ـ 3، ط 5/2000/ 3إلى  1جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة والقانوف، بتاريخ 
  .199 حسيف، سامي جالؿ فقي، التفتيش في الجرائـ المعموماتية، مرجع سابؽ، ص (3)
سماعيؿ محمد صادؽ، الجرائـ اإل(  4)  .310لكترونية، مرجع سابؽ، ص الديربي، عبد العاؿ، وا 
 .396راسخ، إبراىيـ، التحقيؽ الجنائي العممي، مرجع سابؽ، ص ( 5)

، األمفقضاء قوى في مقر ىيئة  أعطيتلكترونية، ، بعنواف التحقيؽ بالجرائـ اإلJon Blake محاضرات لمخبير البريطاني (6)
 ، فمسطيف.، راـ اهلل2018/  2/  25 – 24يخ بتار 
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دخاؿ الج لؾ لكترونية وبعد ذميع إلى غرفة ال توجد بيا وسائؿ إعف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وا 
 .(1)يتـ تقديـ إذف التفتيش، والبحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المطموبة

ترجع طريقة تنفيذ التفتيش لتقدير القائـ بو، لما يكوف منتجا وما ال يكوف، ماداـ التفتيش في ذاتو 
ماكف يتـ مف بابو، ولكف يجوز لمأموري ، واألصؿ أف الدخوؿ لأل(2)حصؿ بناء عمى أمر قانوني

ط القضائي بعد الحصوؿ عمى إذف بالتفتيش أف يتخذوا لتنفيذه ما يرونو كفيال بتحقيؽ الغرض الضب
، ويجوز (3)ال يخرجوف عف القانوف او منو دوف أف يمتزموا في ذلؾ طريقة معينة بعينيا ما دام

عالـ الشخص المراد تفتيشو وتفتيش ممتمكات الدخوؿ سراً  و بعد أو خمسة إلى المكاف المراد تفتيشو، وا 
لكترونية لما يعرض التفتيش لمخطر ف لو تأثيرا عكسيا في الجرائـ اإلذلؾ كوف أف اإلعالـ ربما يكو 
 .(4)لمحاولة العبث بالدليؿ ومحوه

لكترونية، أف يصدر أوامره لمقوة المرافقة التحفظ عمى أفراد أسرة لممشرؼ عمى التفتيش بالجرائـ اإل
نما مف اإلجراءات التحفظية التفتيش، وىذا ليس قبضاً الجاري تفتيش مسكنو ريثما ينتيي مف  ، وا 

ذا صدر اإلذف بالتفتيش(5)لتساعده عمى إجراء ميمتو ستعاف لمأموري الضبط بإجراء التفتيش وا ، وا 
الضابط بزمالئو لمساعدتو إلجراء التفتيش، فاف كؿ ما أجراه كؿ منيـ مف تفتيش بمفرده صحيحا 

 . (6)لوقوعو في حدود اإلذف

أف الطرؽ التقميدية لمدخوؿ إلى األماكف يحتاج إلى قرع الجرس، وعرض إذف التفتيش  ى الباحثير 
ستخداـ نو إلجراء تفتيش، فإذا رفض يجوز إعمى الموجود بالمكاف المراد تفتيشو، وطمب اإلذف م

ئـ تبر كبير في التفتيش بالجراالقوة لتنفيذ التفتيش، وىذا يحتاج إلى وقت، ولكف ىذا الوقت يع
لكترونية أو يتيا، وىذا الوقت كافي ألي مجـر إلكتروني بتدمير األدلة اإللخصوص اإللكترونية نظراً 

لكترونية التي تحتاج إلى سرعو فائقة في الدخوؿ ذا ال يتفؽ مع خصوصية الجرائـ اإلإخفائيا، وى
 لكترونية. تفتيشو والسيطرة عمى الوسائؿ اإل إلى المكاف المراد

                                                           
 .384ص  ،نترنت، مرجع سابؽالجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلحجازي، عبد الفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات  (1)
  .587، مرجع سابؽ، ص4عبد الممؾ، جندي، الموسوعة الجنائية، ج (2)
 .830ص  ،188ؽ  ،23س  اـ النقض،،أحك29/5/1972 بتاريخ ،مصري نقض جنائي (3)
 .207نترنت في القانوف األمريكي، مرجع سابؽ، ص محمد، اإلجراءات الجنائية عبر اإلبف يونس، عمر  (4)

  .81طنطاوي إبراىيـ حامد، الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش، مرجع سابؽ، ص  (5)
  .471ص ،130، ؽ 8س  قض،أحكاـ الن ،7/5/1957 بتاريخ ،مصري ض جنائينق( 6)
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 الثانيالمطمب 

 لكترونية.في الجرائم ال  الجراءات الفنية لمتفتيش
التفتيش التقميدي، ىو الذي ييدؼ إلى البحث عف األشياء المادية المتعمقة بالجريمة وتفيد في كشؼ 

لكترونية ييدؼ إلى البحث عف أشياء مادية وغير مادية يقة، ولكف التفتيش في الجرائـ اإلالحق
تحفظ وتخزف داخؿ تمؾ الوسائؿ  لكترونيةوف أف األدلة اإلجيا المعمومات، كلوسائؿ تكنولو 

 لكترونية المتعددة.اإل

لكترونية خاصة، لمبحث في وسائؿ كترونية يحتاج إلى وسائؿ وأدوات إلرائـ اإلالتفتيش في الج
. لذلؾ سنتناوؿ تفتيش مكونات وسائؿ تكنولوجيا (1)تكنولوجيا المعمومات عف األدلة المطموبة

ي الفرع األوؿ، ونبحث بالصعوبات والتحديات التي تواجو القائـ بالتفتيش عند إجراء المعمومات ف
   في الفرع الثاني. تفتيش عمى تمؾ المكونات

 تفتيش مكونات وسائل تكنولوجيا المعمومات.: األولالفرع 

ا تفتيش مكونات وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة في تمؾ الوسائؿ كوني
(، ويمكف أف تكوف تتكوف مف مكونات مادية وأخرى غير مادية، وتسمى كذلؾ )منطقية أو معنوية

لكترونية متصمة بشبكات سمكية أو ال سمكية، ومتصمة بأجيزة وشبكات داخؿ الدولة ىذه الوسائؿ اإل
 .(2)أو خارجيا

ودىا، سواء بحوزة إجراء تفتيش عمى مكونات وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، يخضع لصفة مكاف وج
صمة بأجيزة أخرى عف طريؽ الشبكات األشخاص أو داخؿ األماكف، سواء كانت منعزلة، أو مت

 الخاصة والعامة، داخؿ الدولة أو خارجيا، لذلؾ سنبحث بتفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا
                                                           

تصاالت ـ اليواتؼ النقالة، جرائـ نظـ اإلستخداإرائية لمجرائـ الناشئة عف جابر، محمود محمد محمود، األحكاـ اإلج (1)
تفاقيات الدولية واإلقميمية، الكتاب الثاني، المكتب ع المصري والفرنسي واألمريكي واإلوالمعمومات، دراسة مقارنة في التشري

  .164، ص 2017/2018الحديث، اإلسكندرية،  الجامعي
لكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي، بحث مقدـ إلى ، األدلة المتحصمة مف الوسائؿ اإلحمودة، عمي محمود عمي (2)

األوؿ، ، المجمد 4/2003لكترونية، المنعقد في أكاديمية شرطة دبي، في شير القانونية واألمنية لمعمميات اإل مؤتمر الجوانب
 .272ص 
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 . نيةالفقرة الثا، وتفتيش المكونات المعنوية في الفقرة األولى المعمومات في 

 تفتيش المكونات المادية لوسائل لتكنولوجيا المعمومات.: أوالً 
المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات متعددة ومتنوعة، منيا ما يستخدـ في كما أسمفنا، 

 .لكترونيةيا ما يستخدـ لعمميات التخزيف اإلستخراجيا، ومنيات إدخاؿ المعمومات والبيانات وا  عمم

لمادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، ىي عبارة عف المواد واألجساـ التي توجد بمكاف المكونات ا 
حساسيا بأحد الحواس ، وييدؼ تفتيش المكونات (1)الحادث أو ذات صمة بالحادث ويمكف إدراكيا وا 

لكترونية وقعت ويفيد ات إلى البحث عف شي يتصؿ بجريمة إالمادية لوسائؿ تكنولوجيا المعموم
 .(2)حقيقة عنيا وعف مرتكبيابكشؼ ال

 ،(3)إف تفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،ال يثير أي مشكمة قانونية عند تفتيشيا

مكاف وجودىا لو  ولكف، لمتفتيشوتطبؽ عمييا القواعد التقميدية  طالما تمت وفؽ اإلجراءات القانونية
ا نيبحيازة الشخص فإ الموجودة فيو، فإذا كانتيتوقؼ تفتيشيا عمى طبيعة المكاف ، حيث أىمية

ذا كانت ملقواعد خضع ت تفتيش وجودة في مكاف فاف تفتيشيا يخضع لقواعد لتفتيش األشخاص، وا 
 .األماكف بنفس الضمانات والشروط المقررة

عدـ وجود مشكمة قانونية في تفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، يرى الباحث 

ـ ذلؾ بؽ عمييا القواعد العامة لمتفتيش، ورغوتنط ،أف تمؾ المكونات ليا طبيعة مادية ممموسة كوف
 كاف ال بد عمى المشرع وضع نص في القانوف لتعريفيا وتحديدىا.

 تفتيش المكونات الغير مادية لوسائل لتكنولوجيا المعمومات.: ثانياً 
 المعمومات، والتي تسمى كذلؾ المكوناتإف تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا 

 المنطقية أو المعنوية، يثير صعوبات ومشاكؿ قانونية نظرا لطبيعتيا الغير ممموس، ونظراً 
 لخصوصيتيا وطرؽ تخزينيا وأماكف وجودىا.

                                                           
  .317أبو الروس، احمد، التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (1)
بتدائي في الجريمة المعموماتية، دراسة مقارنة، المكتب التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإل الفيؿ، عمي عدناف، إجراءات (2)

  .41، ص 2012الجامعي الحديث، 
  .73لي عبد الاله، تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، مرجع سابؽ، ص حمد، ىالأ (3)
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لكترونية تفتيش وسائؿ تكنولوجيا ( مف قانوف الجرائـ اإل32/1لمادة)المشرع الفمسطيني أجاز في ا
التي عرفيا في المادة األولى عمى أنيا تتكوف مف وسائؿ مادية و غير مادية، وقد  المعمومات،

و ال يجوز التفتيش إال عمى ن  جراءات الجزائية الفمسطيني، عمى أ( مف قانوف اإل50/1نصت المادة)
كاف أكثر جرأة ووضوحا عندما عرؼ كممة شيء األشياء الخاصة بالجريمة، ولكف المشرع البحريني 

 المعموماتعمى أنيا تشمؿ نظاـ تقنية  قانوف جرائـ تقنية المعمومات،( مف 22/2ياء بالمادة)أو أش
، المعموماتأو أي جزء منو، وبيانات تقنية المعمومات، وأي مف وسائط تخزيف بيانات وسيمة تقنية 

شمؿ المشرع الفرنسي أضاؼ كممة المعطيات المعموماتية إلى كممة أشياء الواردة بالنص، لت أما
 .(1)المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات

ختمؼ الفقياء عمى إمكانية تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، منيـ مف إ
قر إمكانية تفتيشيا، حيث سنستعرض طبيعتيا الغير ممموسة، ومنيـ مف أأنكر إمكانية تفتيشيا ل

 -عمى النحو التالي: تمؾ اآلراء بشكؿ مف البياف

لكترونية بمختمؼ أشكاليا المكونات المنطقية اإل، انو يجوز تفتيش Vassilaki)) يرى الرأي األول:
مستندا إلى القوانيف اإلجرائية التي تنص في إذف التفتيش عمى ضبط "أي شيء"، وكممة أي شيء 

 ء" تشمؿ المكونات المادية، وكممة "الشي(2)تشمؿ المكونات المعنوية المحسوسة وغير المحسوسة
 ، والمكونات الغير مادية تفسر عمى أنيا تشتمؿ عمى(3)والغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات

 .(4)البيانات المخزنة أو المعالجة الكترونيا

إف الوصوؿ إلى معرفة المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات يمكف مف خالؿ البحث 
ف الحيز في فراغ معيف، وأ مادياً  مادة، حيث تعرؼ المادة بأنيا " كؿ ما شغؿ حيزاً في تعريؼ ال

في  مادياً  ف الكيانات المنطقية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات تأخذ حيزاً وا   يمكف قياسو والتحكـ فيو"

                                                           
 .Code de procédure pénale ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي، 94انظر المادة) (1)
(2)Article by, Dr. Vassilaki (irini), Computer Crimes and Other Crimes Against Information 

Technology In Greec.1993. P 371.لكترونية وجرائـ مد، طارؽ عفيفي صادؽ، الجرائـ اإلحأفي كتاب  . مشار إليو
  .218الياتؼ المحموؿ، مرجع سابؽ، ص 

 نتواالنتر  بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوترلكترونيا،إية لمبيانات المعالجة الحماية الجنائعمي عبد القادر، القيوجي، (3)
 .   561ص  ،3، ط 2، ـ 3/5/2000إلى  1المنعقد في جامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة والقانوف، بتاريخ 

  .244لكترونية، مرجع سابؽ، ص عبر الوسائط اإل سقؼ الحيط، عادؿ عزاـ، جرائـ الذـ والقدح والتحقير المرتكبة (4)
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 لكترونية تمثؿ الرقميف صفر أو واحد،ا بمقياس معيف، وتأخذ شكؿ نبضات إالذاكرة ويمكف قياسي
 .(1)وطبقا لذلؾ تعد كياف مادي تشابو التيار الكيربائي

لكترونية، تنطبؽ عمى المكونات المنطقية اإل أف كممة "أي شيء" ال (Piragoffيرى ) :الثانيالرأي 
ويجب مواجيو ىذا القصور التشريعي باإلضافة إلى كممة شيء كممة المكونات المعنوية 

 سي.، كما فعؿ المشرع الفرن(2)االلكترونية

ىو ضبط األدلة، واف الضبط ال يقع أف ىدؼ التفتيش  (Mohrenschlager)يرى  :الثالثالرأي 
إال عمى األشياء المادية، ويمكف ضبط األدلة التي تتخذ شكال ماديا، عف طريؽ تصويرىا أو طبعيا 

 .(3)أو نقميا عمى حافظة بيانات مادية

أف المعمومات ليس شيئا ماديا وال يرد عمييا  ولكف يجب التمييز بيف المعمومات والبيانات، كوف
لكترونية قابمة لمتسجيؿ والتخزيف ة الكترونيا ىي نبضات أو ذبذبات إتفتيش، ولكف البيانات المعالج

عمى وسائط معينة ويمكف نقميا ويمكف تقديرىا كميا وقياسيا وىي بذلؾ شيء ممموس لمعالـ 
نات والمعمومات المخزنة في وسائؿ وىذه البيا ،(4)الخارجي لو وجود مادي ويرد عمييا التفتيش

 تكوف محال لمتفتيش إذا تـ تسجيميا عمى ورؽ أو عمى األقراص أو أية التكنولوجيا تصمح الف
 .(5)دعامة أخرى

ا المعمومات، ىو تفتيش لمفضاء اإلفتراضي غير إف تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجي
بما يصعب معو تحريز األدلة إال مف خالؿ تجميده عمى شكؿ مادي  غمب األحيافالممموس في أ

                                                           
 .43بتدائي في الجريمة المعموماتية، مرجع سابؽ، ص جمع األدلة والتحقيؽ اإلالتحري و  الفيؿ، عمي عدناف، إجراءات( 1)
(2)Article by, Dr. Piragoff (Donald K), Computer Crimes and Other Crimes Against Information 

Technology In Canda, 1993, P 241.  في مواجية  اسة الجنائيةالغافري، حسيف بف سعيد، السيفي كتاب  مشار إليو
  .477نترنت، مرجع سابؽ، ص جرائـ اإل

(3)Article by, Dr. Mohrenschlager (Manfred), Computer Crimes and Other Crimes Against 
Information Technology In Germany, 1993, P 351.  حمد، ىاللي عبد الاله، تفتيش نظـ أفي كتاب  مشار إليو

 .85ص  الحاسب اآللي، مرجع سابؽ،
  .168ستخداـ اليواتؼ النقالة، مرجع سابؽ، ص إ، األحكاـ اإلجرائية الناشئة عف جابر، محمود محمد محمود( 4)
 .160نترنت، مرجع سابؽ، ص ي والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلالحمبي، خالد عياد، إجراءات التحر  (5)



82 
 

 ، وىو أمر صعب إذا بقيت عمى صورتيا المعنوية في شكؿ نبضات أو ذبذبات، أما إذا(1)ممموس
رتكب نو يسيؿ الوصوؿ إلى الجرائـ التي ت  مستندات أو سجالت فإ حولت إلى مستخرجات أو

 .(2)عمييا

ؼ الدائر عمى إمكانية تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا و رغـ الخالن  أ يرى الباحث
عدـ وجود مشكمة قانونية وعممية في تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ  نرىالمعمومات، 

تكنولوجيا المعمومات في التشريع الفمسطيني، كوف أف المشرع نص صراحة عمى تفتيش تمؾ 
( مف قانوف 50/1ر مادية، وأف كممة األشياء الواردة في المادة)المكونات سواء كانت مادية أـ غي

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني واسعة وتستوعب الوسائؿ الغير مادية لتكنولوجيا المعمومات، ومع 
ذلؾ كاف ال بد عمى المشرع الفمسطيني أف ينص صراحة عمى تفتيش المكونات المعنوية لوسائؿ 

فعؿ المشرع السوري في قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة تكنولوجيا المعمومات، كما 
/ب( والذي أكد فييا أف البرمجيات الحاسوبية خاضعة 26الجريمة المعموماتية، بنص المادة )

 لمتفتيش كما ىي األشياء المادية. 

 تحديات إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعمومات.   :الثانيالفرع 

ميدية، كوف التفتيش في كنولوجيا المعمومات ال يتـ بسيولة كما في الجرائـ التقإف تفتيش وسائؿ ت
لكترونية لو خصوصيتو التي تخمؽ صعوبات ومعوقات لمقائـ بالتفتيش لمنعو مف القياـ البيئة اإل

 لكترونية. وحرمانو مف الوصوؿ إلى األدلة اإلبالتفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، 

 ائي( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، مأموري الضبط القض50/3لفمسطيني في المادة)منع المشرع ا
طالع عمى األوراؽ المختومة أو المغمقة التي يتـ العثور عمييا في الذيف يقوموف بالتفتيش مف اإل

نع ، وكرر المشرع الفمسطيني ىذا الم(3)المكاف الذي يتـ تفتيشو، وىذا النص مشابو لمنص المصري
لكترونية، وحظر عمى مأمور الضبط القضائي قانوف الجرائـ اإل ( مف32/4المادة ) أخرى في مرة

النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وتفتيشيا إال بعد الحصوؿ عمى إذف خاص مف 
                                                           

 لمجرائـ األوؿالمؤتمر  إلىبحث مقدـ  جريـ والمالحقة واإلثبات،الت لكترونية،ة، عبد المطيؼ محمود، الجرائـ اإلربايع (1)
   .15ص نابمس، فمسطيف، ، 17/4/2016المنعقد في جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ لكترونية في فمسطيف، اإل
  .200+199لكترونية، مرجع سابؽ، ص ف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإلإبراىيـ، خالد ممدوح، ف (2)
  ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.52المادة) نظرأ (3)
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لكتروني وراؽ والصور أصبحت تحفظ في وعاء إالنيابة العامة إلجراء تفتيش عمييا، كوف أف األ
 قميدي.غير ت

غمب وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تكوف محمية عف طريؽ نظاـ حماية سواء برقـ سري أو إف أ
طالع عمى ما ييا أو االطالع عمى محتوياتيا، وأف الدخوؿ إلييا أو اإلبرنامج حماية لمنع الدخوؿ إل

طالع عمى منع عمى مأموري الضبط القضائي اإل، وي(1)بداخميا ال يجوز بغير تصريح مف القانوف
 لكترونيا في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات سواء توافرت لديوانات والمعمومات والصور المخزنة إالبي

، إال بعد (2)القدرة الفنية عمى ذلؾ، أو عف طريؽ أىؿ الخبرة لفؾ الحماية أو عف طريؽ االختراؽ
لقضائي القياـ مأمور الضبط االحصوؿ عمى إذف تفتيش مف الجيات المختصة، ويستطيع بعدىا 

يا عمى ىذه الخصوصية التي تتمتع ب وبناءً  ،بحثا عف األدلة ياالتجوؿ داخمالوسائؿ و  بتفتيش تمؾ
، حيث سنبحث عوقات تواجو القائـ بالتفتيشصعوبات وم تظير وسائؿ تكنولوجيا المعمومات

 .الفقرة الثانية في ، والصعوبات الجغرافيةالفقرة األولىبالمعوقات الفنية في 

 صعوبات فنية تقنية.: والً أ

أثناء قيامو بإجراء تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات صعوبات فنية  يواجو القائـ بالتفتيش
  لكترونيا إلجراء تفتيش عمى تمؾ الوسائؿ.مؾ المعوقات يمكف أف تكوف مانعا إتقنية، وت

كؿ ما بأنيا " كممة السرترونية لكمادة األولى مف قانوف الجرائـ اإلعرؼ المشرع الفمسطيني في ال
يستخدـ لمولوج لنظـ تكنولوجيا المعمومات، وما في حكميا، لمتأكد مف ىويتو، وىي جزء مف بيانات 

صبع أو ما في حكميا، وكذلؾ عرؼ الشفرة رموز وبصمة العيف أو الوجو أو األ  المرور، وتشمؿ ال
ستخدـ لتشفير البيانات الحاسوبية ة ت  بأنيا " مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة لشخص أو لجية معين

 باألرقاـ والحروؼ والرموز والبصمات أو ما في حكميا".

سائؿ تكنولوجيا المعمومات، يمكف حمايتيا بأرقاـ سرية لمنع الوصوؿ إلى البيانات والمعمومات و إف 
مكف إجباره وىذه األرقاـ ال يعرفيا إال صاحب تمؾ الوسائؿ أو مستخدميا، وال يالمخزنة داخميا، 

                                                           
  .472عطية، طارؽ إبراىيـ الدسوقي، األمف المعموماتي، مرجع سابؽ، ص  (1)
مقدـ  رستـ، ىشاـ محمد فريد، أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني، واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة لمتدريب التخصصي، بحث (2)

 5/ 3 -1ارات العربية المتحدة، بتاريخنترنت، المنعقد في كمية الشريعة والقانوف، جامعة اإلمر واإلإلى مؤتمر القانوف والكمبيوت
  .427، ص 3، ط 2، ـ 2000/
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لمنيابة  ( مف قانوف الجرائـ اإللكترونية33/1بالمادة) ، وقد أجاز المشرع الفمسطيني(1)اعمى البوح بي
الحصوؿ عمى بيانات المرور الخاصة بالمشتركيف، كوف انو ال يمكف إجراء تفتيش عمى  العامة

 تـ الحصوؿ عمييا أو لـي ، ولكف إذا لـأرقاـ الحمايةوسائؿ تكنولوجيا المعمومات دوف الكشؼ عف 
لممفتش أف يستخدـ برامج خاصة لفؾ الشيفرة والنفاذ إلى وسائؿ  ، يجوزيايفصح المتيـ عن

جراء تفتيش عمييا  .(2)تكنولوجيا المعمومات وا 

أف اغمب وسائؿ تكنولوجيا المعمومات محمية بأرقاـ سرية وال يمكف النفاذ إلى تمؾ  يرى الباحث
ألرقاـ السرية سواء تـ الحصوؿ عمييا مف شخص المتيـ، أو عف طريؽ الوسائؿ إال بعد معرفة ا

انو مف غير  نرىوكذلك ، استخداـ القائـ بالتفتيش لبرامج خاصة قادرة عمى معرفة الرقـ السري
جباره  المتصور أف يقوـ المتيـ بإرادتو بإعطاء الرقـ السري لمقائـ بالتفتيش إال بعد الضغط عميو وا 

 كوف انو ال يعقؿ أف يقدـ المتيـ  ضبط القضائي عمى إعطاء األرقاـ السرية،مف قبؿ مأموري ال
 ستخداـ القائـ بالتفتيش لبرامج ووسائؿ خاصة لفؾ الشيفرة يحتاج إلى وقتف إعمى نفسو، وأدليؿ 

تالؼ  األدلة وجيد كبير، ويمكف أف يكوف ليذا الفعؿ نتائج عكسية بتدمير الوسيمة المراد تفتيشيا وا 
 لكترونيةذاتي لموسيمة اإلنظاـ تدمير  ضعيمكف أف يلكتروني داخميا، كوف أف المجـر اإلة بالمخزن

ختراقيا، لذلؾ فاف النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا إذا حاوؿ أي شخص الدخوؿ عمييا وا  
المعمومات المحمية بأرقاـ سرية لتفتيشيا أمر صعب وبحاجة إلى خبراء ومتخصصيف في تمؾ 

 وىي مخاطرة مجيولة النتيجة.الوسائؿ 

 صعوبات جغرافية.: ثانياً 

 إضافة إلى الصعوبات الفنية التقنية إلجراء تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، يواجو القائـ
 بالتفتيش صعوبات أخرى جغرافية، تحتاج إلى وقت وجيد ال يقؿ أىمية عف الصعوبات التقنية.

أف تكوف منعزلة، ويمكف أف تكوف متصمة بوسائؿ أخرى نيايتيا وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يمكف 
  ،(3)في مكاف أخر غير المكاف المراد تفتيشو، ويخضع تفتيشيا لنفس الضمانات المقررة بالقانوف

                                                           
 .234نترنت، مرجع سابؽ، ص الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإليوسؼ، أمير فرج،  ( 1)
 .223ع سابؽ، ص حسيف، سامي جالؿ فقي، التفتيش في الجرائـ المعموماتية، مرج (2)

سماعيؿ محمد صادؽ، الجرائـ اإل (3)   .299لكترونية، مرجع سابؽ، ص الديربي، عبد العاؿ، وا 
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فية التي تواجو القائـ بالتفتيش، تصاؿ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ببعضيا مف الصعوبات الجغراوا  
 متصمة ببعضيا داخؿ الدولة أو مع وسائؿ أخرى خارج الدولة.سواء كانت ىذه الوسائؿ 

لكترونية، اجو القائـ بالتفتيش بالجرائـ اإلمف الصعوبات التي تو  جغرافية داخل الدولة. معوقات-1
 أخر لكترونية متواجدة في مكافيتـ البحث عنيا مخزنة في وسائؿ إ وجود المعمومات واألدلة التي

 لمكاف الذي يتـ البحث فيو.غير ا داخؿ حدود الدولة

جراء مف اإلجراءات خارج دائرة لوكيؿ النيابة إذا اقتضى األمر اتخاذ إ ، أجازالمشرع الفمسطيني
سمح لمقائـ بالتفتيش ، وىذا النص ي(1)نيب عنو وكيؿ نيابة تمؾ الدائرةختصاص الجغرافي أف ي  اإل

 مفختصاصو أف ينيب عنو خارج دائرة إ دلة المطموبة مخزنةلكترونية في حاؿ أف األبالجرائـ اإل
   أذوفبحاجة إلى وىذا  و مختص بالتفتيش في المكاف األخر التي توجد بو األدلة المطموبة،ى

 .(2)لكؿ مكاف تتواجد بو البيانات إلجراء تفتيش عميو إضافية

لخاصة لتمؾ لكترونية يحتاج إلى سرعة في تنفيذه لمطبيعة اأف التفتيش في الجرائـ اإليرى الباحث 
بمكاف أخر  في وسائؿ تكنولوجيا المعموماتالمخزنة وجود األدلة التي يتـ البحث عنيا  ف  وأ، الجرائـ

ه مف معوقات التفتيش بالجرائـ و والحالة تمؾ تكوف ىذن  فإ ،فيو غير المكاف الذي يتـ البحث
الحصوؿ عمى األذوف  لكترونية، ولكف يمكف التغمب عمى تمؾ المعوقات إذا كاف ىناؾ سرعة فياإل

إلى اإلنابة في التحقيؽ، وسرعة تحرؾ  ستناداً لجيات القضائية المختصة إالقانونية المطموبة مف ا
مأموري الضبط القضائي إلى المكاف المحدد والسيطرة عميو ومنع التخمص مف الوسائؿ واألدلة، 

  الوصوؿ إلييا. مفقرب ذلؾ فاف مسح وتدمير األدلة يكوف أورغـ 

لكترونية ليست داخمية جغرافية بالتفتيش بالجرائـ اإلالمعوقات ال جغرافية خارج الدولة. عوقاتم-2
نما يوجد معوقات خارجية كذلؾ تواجو القائـ بالتفتيش.  فقط، وا 

لكترونية وطبيعتيا العالمية، فاف القائـ بالتفتيش يواجو مشاكؿ نظرا إلى خصوصية الجرائـ اإل 
مومات التي تكوف متصمة مع وسائؿ تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المع وصعوبات جغرافية إلجراء

 الدولة عف طريؽ الشبكاتحدود يمكف تخزينيا خارج  األدلة والمعمومات ف  أل أخرى خارج الدولة،

                                                           
  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.57نظر المادة)أ (1)

  .202نترنت في القانوف األمريكي، مرجع سابؽ، ص محمد، اإلجراءات الجنائية عبر اإلبف يونس، عمر  (2)
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 .(1)مف الوصوؿ إلييابيدؼ عرقمة سمطات التحقيؽ  العالمية، 

لكترونية قياـ المجرميف بتخزيف ائـ اإلو القائـ بالتفتيش في الجر المشاكؿ التي تواجمف أصعب و 
لكترونية لعرقمة ، مستخدميف في ذلؾ شبكات اإلتصاؿ اإلبياناتيـ في أنظمة تقنية خارج حدود الدولة

بمبدأ عدـ  لتزاماً مؾ الوسائؿ إجمع األدلة، وبسبب ذلؾ يتعذر إجراء تفتيش عمى ت مفسمطة التفتيش 
 عتداء عمى سيادة دولة أخرى.اإل

ية تجاوز التفتيش لحدود الدولة، شر إلى إمكانلكترونية لـ ي  الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلع المشر 
د ال التفتيش العابر لمحدو عتداء عمى سيادة دولة أخرى، كوف بمبدأ اإلقميمية بعدـ اإل منو   لتزاماً إ

أو بعد الحصوؿ  عف طريؽ التعاوف القضائي ة أو دوليةيتفاقيات ثنائمف خالؿ إ يجوز القياـ بو إال
 إلى تمؾ األدلة. متدال تف يد القائـ بالتفتيش تبقى مقيدة بأفاف  ، وفي ىذه الحالة(2)عمى إذف الدولة

( إجراء تفتيش عمى وسائؿ 40تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات أجازت في المادة)اإل
تمؾ الدولة، ولكف وضعت شرطيف  تكنولوجيا المعمومات المتواجدة في دولة أخرى دوف تفويض مف

أف يكوف الوصوؿ إلى  األولإلجراء ىذا التفتيش دوف النظر إلى الموقع الجغرافي المتواجدة فيو، 
وجود موافقة طواعية مف الشخص الذي يممؾ السمطة  والثانيالمعمومات مفتوح ومصرح بو، 

تفاقية ( مف اإل32مادة)ط التي وردت في الالقانونية عمى تمؾ المعمومات، وىي نفس الشرو 
بعد مخاض  تفاقية األوروبيةىذه الشروط توصؿ إلييا واضعوا اإل، و السبيرانيةئـ األوروبية لمجرا

ي ممـز يمكف تطبيقو في و ليس مف الممكف إعداد نظاـ قانوني عالمن  عسير، كوف أنيـ وجدوا أ
 .(3)ىلكتروني، وتراعى الظروؼ الخاصة بكؿ حالة فردية عمى حدالمجاؿ اإل

متداد الدخوؿ والتفتيش إلى نظاـ تقني أخر إذا كاف ىناؾ إمارات قوية باف المشرع البحريني، أجاز إ
البيانات المتصمة بالجريمة مخزنو عميو، وتكوف قابمو لمدخوؿ إلييا مف النظاـ األوؿ وتكوف متاحة 

ي أف يدخموا عمى جاؿ الضبط القضائ، وكذلؾ فعؿ المشرع الفرنسي وأجاز لر (4)عمى نحو مشروع
 البيانات التي تيـ التحقيؽ والمخزنة في النظاـ أو في أي نظاـ معموماتي أخر مادامت متصمة

                                                           
  .382نترنت، مرجع سابؽ، ص الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلحجازي، عبد الفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات  (1)
 .46بتدائي في الجريمة المعموماتية، مرجع سابؽ، ص التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإل الفيؿ، عمي عدناف، إجراءات (2)
  .379افحة جرائـ المعموماتية معمقا عمييا، مرجع سابؽ، ص تفاقية بودابست لمكإي عبد الاله، حمد، ىاللأ (3)
 ( مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات البحريني.15/2نظر المادة)أ (4)
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 .(1)بشبكة واحدة مع النظاـ الرئيسي وتكوف متاحة 

طرؽ طمب المساعدة القانونية  ( مف قانوف الجرائـ اإللكترونية43بالمادة ) نظـ المشرع الفمسطيني
طرؽ طمب  تناولنا وقد، أراضيياحصوؿ عمى األدلة المطموبة الموجودة عمى مف الدوؿ األخرى لم
لكترونية ( مف قانوف الجرائـ اإل38المادة) منح المشرع الفمسطيني في حيثالمساعدة القانونية، 

شرعية لتمؾ األدلة طالما أف الحصوؿ عمييا قد تـ وفقا لإلجراءات القانونية والقضائية لمتعاوف 
 الدولي.

 لكترونية، أف يتجاوز التفتيش المكاف الذي يجري تفتيشويش بالجرائـ اإلالوضع الغالب بالتفتإف  
 ، كوف انو ال وجود(2)إلى مكاف أخر، في ظؿ شبؾ األجيزة وربطيا ببعضيا سواء محميا أو إقميميا

 .(3)لكترونية وال يشترط الحصوؿ عمى موافقة طرؼ ثالثادود جغرافية محددة في الجرائـ اإللح

تفاقية ( مف اإل40ونية، لـ يأخذ بالمادة)لكتر ع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلأف المشر  يرى الباحث
العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات كما فعؿ المشرع البحريني، والتي أجازت تجاوز التفتيش 

لكترونية بدولة سائؿ إموبة لمتحقيؽ والمخزنة في و لحدود الدولة لمبحث عف األدلة والمعمومات المط
أخرى أو عدة دوؿ في حاالت معينة، وبالتالي لـ يجيز المشرع الفمسطيني تجاوز التفتيش لحدود 

 القانونيةطمب المساعدة بالحصوؿ عمى األدلة المطموبة مف دولة أخرى مف خالؿ الدولة، واكتفى 
متداد التفتيش خارج ؾ يكوف إ، وبذلتفاقيات الموقعة فقطؽ القضائية المحددة بالقانوف واإلبالطر 

كف موفقا في ذلؾ، كوف أف المشرع الفمسطيني لـ ي نرىولكف حدود الدولة بغير سند مف القانوف، 
يش يجب عمييا لكترونية ال تعترؼ بالحدود الجغرافية لمدوؿ، وأف السمطة القائمة بالتفتالجرائـ اإل

تفتيش حدود يؤيد تجاوز ال الباحثتالي فاف لكترونييف مف دولة إلى دولة وبالمالحقة المجرميف اإل
 لكترونية لمحصوؿ عمى المعمومات واألدلة التي تفيد التحقيؽ. الدولة في الجرائـ اإل

 

 

                                                           
.Code de procédure pénale ..  انوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي( مف ق57/1نظر المادة)أ (1)
 .211نترنت، مرجع سابؽ، ص مبيوتر واإلالتشريعية لجرائـ الك طو، محمود احمد، المواجية( 2)
 .45بتدائي في الجريمة المعموماتية، مرجع سابؽ، ص التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإل الفيؿ، عمي عدناف، إجراءات( 3)
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 الثانيالمبحث 

 لكترونيةفي الجرائم ال  أثار التفتيش
لذلؾ وضع المشرع الفمسطيني شروط إلجراء  العثور عمى األدلة وضبطيا مف أىـ أثار التفتيش،

إجراء التفتيش وفؽ تمؾ القواعد التي رسميا المشرع، حتى يتـ العثور عمى  يتـيجب أف و ، لتفتيشا
  يا بالشكؿ الذي يتفؽ ونص القانوف.األدلة المطموبة لفائدة التحقيؽ، وضبط

إف البينة في الدعاوي الجزائية بفمسطيف تقاـ بجميع طرؽ اإلثبات، إال إذا نص القانوف عمى طريقة 
، وىذا نظاـ اإلثبات الحر في المادة الجزائية، والذي يعني أف القاضي الجزائي لو (1)إلثباتمعينة ل

ف يقبؿ باألدلة التي يطمئف إلييا ويستبعد أي دليؿ ال يطمئف إليو، فال ويف قناعتو، بأحرية في تك
 .(2)وجود ألدلة مفروضة عميو، ولو السمطة الكاممة في وزف قيمة كؿ دليؿ

لكترونية الفمسطيني، عمى انو " يعتبر الدليؿ الناتج بأي ( مف قانوف الجرائـ اإل37المادة )نصت 
وسيمة مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات أو أنظمة المعمومات أو شبكات المعمومات أو المواقع 

( مف ذات 38لكترونية مف أدلة اإلثبات"، ونصت المادة)رونية أو البيانات والمعمومات اإلالكت
إثبات،  وىذا يعني  عمى أف األدلة المتحصمة مف جيات التحقيؽ مف دولة أخرى تعتبر أدلةالقانوف 

لكترونية تخضع لتقدير القاضي الجزائي كغيرىا مف األدلة األخرى، ولكف المشرع أف األدلة اإل
مف قانوف التواصؿ عمى ( 25بالمادة) عندما نص بشكؿ صريحالسوري كعادتو كاف أكثر وضوحا 

 .لكتروني يعود تقديره لممحكمةأف الدليؿ اإل، مكافحة الجريمة المعموماتيةالشبكة و 

يجب الحصوؿ عميو  المأخوذ مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات كغيره مف األدلة لكترونيالدليؿ اإل
، وبذلؾ يصبح دليؿ يمكف إعتماده (3)بطرؽ مشروعة، مع إمكانية مناقشتو، ويكوف غير قابؿ لمشؾ

 سواء في حالة اإلدانة أو البراءة.، أماـ القضاء

                                                           
  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.206/1انظر المادة) (1)

(2) Rached.  319نترنت، مرجع سابؽ، ص ، تفتيش شبكة اإلأنورمد عزات، محمد فتحي محفي كتاب  إليومشار.  
 نترنت، دار الكتبإلالرقمي في جرائـ الحاسب اآللي واعبد المطمب، ممدوح عبد الحميد، البحث والتحقيؽ الجنائي  (3)

 .88، ص 2006القانونية، المحمة الكبرى، مصر، 
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قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني لـ ينص عمى ضرورة إنشاء محكمة مختصة  كما أسمفنا،
، الذي اوجب السوداني الجرائـ المعموماتية قانوفعمى عكس  لمنظر بالجرائـ اإللكترونية،

 ية تمؾ الجرائـولكف نظرا لخصوص، لكترونيةاإلمحكمة مختصة لمنظر بالجرائـ  إنشاء (28بالمادة)
حتى يستطيعوا فيـ  لمنظر بيا، فيي بحاجة إلى قضاه مؤىميف ،التي يغمب عمييا الطابع التقني

خصائص القاضي الجزائي  تفيـيجب أف يو عتيا، طبيب ف يكونوا عمى معرفةأو  ،فحوى ىذه التقنية
في  ميماً  دوراً  حتى يكوف لو، (1)لفنيالدليؿ اإللكترونية وطرؽ إستخراجو، الذي يغمب عميو الطابع ا

 مكافحة الجرائـ اإللكترونية.

مف  فإذا تـ مراعاتيا مف ىذا البحث ضمانات التفتيش،الفصؿ األوؿ المبحث الثاني مف تناولنا في 
مصير يكوف البطالف  تـ مخالفتيافي حاؿ و ، أثار قانونيةينتج ف التفتيش فإ قبؿ القائـ بالتفتيش،

رسـ المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية طرؽ ضبط األدلة، وحفظيا،  وقد التفتيش،
خصوصية، ليا لكترونية ألدلة اإلكوف افي قانوف الجرائـ اإللكترونية، والتصرؼ فييا، وكذلؾ فعؿ 

في المطمب األوؿ، أثار . لذلؾ سنتناوؿ لحفظيابحاجة إلى طرؽ فنية لمتعامؿ معيا وطرؽ  فيي
 .أثار التفتيش غير القانوني وبالمطمب الثاني ، قانونيالتفتيش ال

 

 المطمب األول

 .لكترونيةالتفتيش القانوني في الجرائم ال  أثار
لكترونية الذي يجري وفؽ ما رسمو القانوف يعطي مشروعية قانونية التفتيش القانوني في الجرائـ اإل

مة مباشرة في كشؼ الحقيقة بنسب الجريمة لكترونية، وليذه األدلة صاألدلة اإلألىـ آثاره وىو ضبط 
لمفاعؿ أو نفييا عنو، ويمكف أف تكوف األدلة المضبوطة في ذاتيا دليؿ عمى الجريمة، أو يظير 

رتكاب الجريمة أو ف تمؾ األشياء المضبوطة ىي التي إستعممت في إمنيا ىذا الدليؿ، أو قد تكو 
 . (2)كبت ألجمو الجريمةرت  لذي إتكوف السبب ا

                                                           
 .238، مرجع سابؽ، ص نترنتالجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإليوسؼ، أمير فرج،  (1)
  .481حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (2)
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( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، عمى انو "ال يجوز التفتيش إال عف 50/1المادة) نصت
ذا ظيراألشياء الخاصة بالجريمة  عرضا أشياء تعد حيازتيا جريمة أو  الجاري التحقيؽ بشأنيا، وا 

وكذلؾ نصت  لضبط القضائي ضبطيا"،تفيد في كشؼ الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور ا
المعمومات لكترونية، عمى أف التفتيش يتـ عمى وسائؿ تكنولوجيا ( مف قانوف الجرائـ اإل32/1)لمادةا

لكترونية، وىذه النصوص حددت الغاية مف التفتيش وىي البحث عف األدلة ذات الصمة بالجريمة اإل
يكوف المرتبطة بالجريمة وضبطيا، وفي حاؿ تمت إجراءات التفتيش بمراعاة الضمانات المقررة لو، 

 .(1)ضبط األشياء الخاصة بالجريمة واألشياء التي تظير عرضا ضبطا قانونيا

لكترونية، ولكف بطرؽ مختمفة عف ما إف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يسعى إلى ضبط األدلة اإل
في الفرع األوؿ،  لكترونيةضبط األدلة اإل سنتناوؿحيث يتـ بالجرائـ التقميدية نظرا لخصوصيتيا، 

  الفرع الثاني محضر الضبط وحفظ األدلة.وب

 .لكترونية األدلة ال ضبط الفرع األول: 

، ىو غاية التفتيش في الجرائـ سواء كانت أدلة مادية أـ غير مادية لكترونيةضبط األدلة اإل
 لكترونية.اإل

لتفتيش أوصت المجنة الدولية لقانوف العقوبات، أف يتـ التحديد بوضوح عمى السمطات التي تقوـ با
والضبط في بيئة تكنولوجيا المعمومات، وخاصة ضبط األشياء غير المحسوسة، وشبكات 

(، أوجبت 27/1تفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات في المادة)، كما أف اإل(2)الحاسوب
ختصة مف ضبط وتاميف المعمومات عمى كؿ دولة تبني اإلجراءات الضرورية لتمكيف السمطات الم

 ية األوروبيةتفاق( مف اإل19/3لمادة )لكترونية التي يتـ الوصوؿ إلييا، وىذا النص مشابو لنص اإلا
 .السبيرانيةلمكافحة الجرائـ 

( عمى ضرورة ضبط جميع األشياء 50/2قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، أوجب في المادة)
( 87بالمادة) ة، ولكف المشرع األردني ذكرالتي يعثر عمييا أثناء إجراء التفتيش والمتعمقة بالجريم

                                                           
 .232عوض، محمد محيي الديف، حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (1)

حوؿ القواعد اإلجرائية في بات، /أ( مف قرار وتوصيات المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانوف العقو 3انظر البند ) (2)
 ، مصدر سابؽ.إلجرائيجرائـ الكمبيوتر، الشؽ ا بيئة
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العاـ  مصطمح ضبط جميع األشياء التي يراىا المدعيف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية م
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية 55ستخدـ المشرع المصري في المادة)ضرورية إلظيار الحقيقة، وا

 كممة ضبط كؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة.

مف قانوف الجرائـ  (32/3لكترونية المادية في المادة)نظـ ضبط األدلة اإل ،نيشرع الفمسطيالم
لكترونية، حيث نص عمى انو " إذا أسفر التفتيش عمى ضبط أجيزة أو أدوات أو وسائؿ ذات اإل

عمى مأمور الضبط القضائي تنظيـ محضر ضبط بالمضبوطات وعرضيا  يتعيفصمة بالجريمة 
لكترونية ـ بشأنيا "، وىذا النص مشابو لما جاء في قانوف الجرائـ اإلعمى النيابة التخاذ ما يمز 

( مف قانوف الجرائـ 4+3+33/2) نص المشرع الفمسطيني في متف المادة وكذلؾ، (1)األردني
لكترونية غير المادية، حيث جاء بالفقرة األولى عمى أنو " لمنيابة اإللكترونية، عمى ضبط األدلة اإل

لكترونية، ة إبط والتحفظ عمى كامؿ نظاـ معمومات، أو جزء منو، أو أية وسيمالعامة اإلذف بالض
ونص بالفقرة الثالثة عمى انو إذا تعذر إجراء الضبط والتحفظ ، يتـ نسخ البيانات أو المعمومات التي 

ت، ونص بالفقرة الرابعة، لكترونية مف وسائؿ تكنولوجيا المعموماليا عالقة بالجريمة عمى وسيمة إ
ستعماؿ كافة الوسائؿ المناسبة لمنع الوصوؿ الضبط والتحفظ بصفة فعمية، يتـ إ ستحالةحاؿ إ في

( أف يتـ 33/6شترط المشرع الفمسطيني بالمادة)انات المخزنة بنظاـ المعمومات، وأوالنفاذ إلى البي
 تحرير قائمة بالمضبوطات بحضور المتيـ أو مف وجدت لدية إذا أمكف ذلؾ.

كممة لكترونية وخاصة بالنصوص المتعمقة بالضبط ني، لـ يستخدـ بقانوف الجرائـ اإلالمشرع الفمسطي
ستخدميا عند تعريؼ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات في غير المادية بشكؿ مباشر، ولكنو إ األدلة

المادة األولى، عندما أكد عمى أف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تتكوف مف وسائؿ مادية وغير 
الفقرة لكترونية المادية في ، وضبط األدلة اإلالفقرة األولىسنبحث بتعريؼ الضبط في  مادية. لذلؾ

 .الفقرة الثالثة، والغير مادية في الثانية

 .تعريف الضبط: أوالً 

 الضبط القضائي، ىو إجراء تحقيقي، بوضع اليد عمى الشيء وحبسو والمحافظة عميو لمصمحة

                                                           
 .األردنيلكترونية /ب( مف قانوف الجرائـ اإل13لمادة)نظر اأ (1)
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تفيد في كشؼ الحقيقة وكذلؾ األشياء التي تعد حيازتيا  ، وينصب عمى األشياء التي(1)التحقيؽ 
، وىو الوسيمة القانونية التي تضع بواسطتيا سمطة التحقيؽ يدىا عمى األشياء التي تساعد (2)جريمة

 .(3)عمى ظيور الحقيقة

إف مصطمح كشؼ الحقيقة يعني، أف يكوف مأمور الضبط موضوعيا في أداء واجبو، فال يقتصر 
نما يجب أف يمتد إلى تبرئتوالضبط عمى األ ، ومعيار ضبط (4)شياء التي تفيد في إدانة المتيـ وا 

األشياء، ىو أف تكوف مفيدة في شأف حقيقة الجريمة الجاري التحقيؽ بشأنيا حتى لو لـ تعد حيازتيا 
، ويجب أف يكوف الضبط في مكاف معيف، أو لدى شخص معيف، (5)جريمة ما داـ أنيا تفيد الحقيقة

ب عمى أشياء معينة، تفيد في كشؼ الحقيقة إثباتا ونفيا، وتكوف تمؾ األشياء مرتبطة وينص
، واألصؿ في األشياء التي يجوز ضبطيا أف تكوف مادية، ولكف (6)بالجريمة التي أمر فييا الضبط

يجوز أف يرد الضبط عمى أشياء أخرى في مدلوليا الواسع كالمحادثات السمكية أو الالسمكية، أو 
 .(7)ء في حيازة غير المتيـأشيا

تكنولوجيا المعمومات  لكترونية، ىو وضع اليد عمى المكونات المادية لوسائؿالضبط بالجرائـ اإل
لكترونية قد وقعت وجاري ي تفيد في كشؼ الحقيقة في جريمة إلكترونية المخزنة فييا، والتواألدلة اإل

لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،  والغير ماديةعمى المكونات المادية  ويقع الضبط، (8)التحقيؽ فييا
  (9)لكترونيةإكونيا تشكؿ أدلة 

والمنطؽ ويعتمدىا العمـ، يتـ ، معمومات يقبميا العقؿ يقصد بو لكتروني غير الماديالدليؿ اإل
 إلثبات حقيقة فعؿ أو شيء أو شخص لو عمييا بإجراءات عممية وقانونية ويتـ إستخداميا الحصوؿ

                                                           
  .457ثروت جالؿ، نظـ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .86الشواربي، عبد الحميد، إذف التفتيش، مرجع سابؽ، ص ( 2)
(3)Vidal(Georges) et Magnol,(Joseph) Cours de droit criminal et de science penitentiaire, 

tome11,Procedure pe-nale,9 edition, Rousseau, Paris,1949.no,807,p,1157.  في كتاب  مشار إليو
 .186ص بتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، الجوخدار، حسف، التحقيؽ اإل

 .309عبد الستار، فوزية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، ص (  4)
 .467السعيد كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  (5)
  .81مصطفى، محمود محمود، اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  (6)
 .560حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص ( 7)
  .263حسيف، سامي جالؿ فقي، التفتيش في الجرائـ المعموماتية، مرجع سابؽ، ص  (8)
 .275لكترونية، مرجع سابؽ، ص ف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإلإبراىيـ، خالد ممدوح، ف (9)
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 . (1)مةعالقة بالجري

 .لكترونية الماديةضبط األدلة ال : ثانياً 

لكترونية التي يجوز ضبطيا، ىي األشياء المنقولة التي تفيد في كشؼ الحقيقة، لمادية اإلاألدلة ا
وكؿ األشياء التي توجد في مكاف وقوع الجريمة، أو غيره مف األماكف، والتي تؤدي إلى معرفة 

 .(2)يا المادية  تمثؿ دالئؿ تفيد التحقيؽالفاعؿ والمساىميف كوف أنيا بطبيعت

( بأنيا 32/3لكترونية عف الوسائؿ المادية بالمادة)، عبر في قانوف الجرائـ اإلالمشرع الفمسطيني
لكترونية، والوسائؿ المادية لتكنولوجيا أو أي وسائؿ ليا صمة بالجريمة اإلاألجيزة، واألدوات، 

با ما تستخدـ في بنية نظـ المعمومات وتثبت وقوع الجريمة المعمومات، ىي األدوات الفنية التي غال
، وىي عبارة عف أجساـ توجد بمكاف الحادث أو (3)لكترونية وتساعد عمى تحديد ىوية مرتكبيااإل

حساسيا بأحد الحواس، ذات صمة بالجريمة اإل وتؤدي إلى معرفة طرؽ لكترونية، ويمكف إدراكيا وا 
، وىي التي يقع عمييا الضبط، سواء كانت حيازتيا تعد (4)لمتيـإرتكاب الجريمة، ومعرفة شخصية ا

 .(5)لكترونيةؾ القطع أداة الرتكاب الجريمة اإلتعد جريمة، أو أف تم

لكترونية وسائؿ منقولة، أي يمكف نقميا مف مكاف ألخر لحفظيا، ويمكف أف تكوف األدلة المادية اإل 
يتـ ضبط ىذا يحتوي عمى األدلة المطموبة، و  ال يمكف نقمو لكترونيتكوف عقار إ وكذلؾ يمكف أف

 .(6)العقار عف طريؽ وضع أختاـ أو تعييف حراس عميو بما تحويو

لكترونية ال يشكؿ أي مشكمة لدى القائـ بالتفتيش، كوف أنيا أف ضبط األدلة المادية اإل يرى الباحث
المنصوص عمييا  وتنطبؽ عمييا قواعد الضبط ،مادية ويتـ ضبطيا كما في الجرائـ التقميدية

 رقة بحاجة إلى بالقواعد العامة، ولكف مع ضرورة اتخاذ الحذر في التعامؿ معيا لحساسيتيا وىي
                                                           

 ، منشورات جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 1يف، التحقيؽ في الجرائـ المستحدثة، طالبشري، محمد األم (1)
  .234، ص 2004

  .169الشياوي، قدري عبد الفتاح، مناط التفتيش، قيوده وضوابطو، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 ية لمعمـو األمنية، الرياض، يؼ العربالعنزي، سميماف بف ميجع، وسائؿ التحقيؽ في جرائـ نظـ المعمومات، جامعة نا (3)

  .98، ص 2003
  .318+317أبو الروس، احمد، التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (4)
  .219نترنت في القانوف األمريكي، مرجع سابؽ، ص محمد، اإلجراءات الجنائية عبر اإلبف يونس، عمر ( 5)
 .180الفتاح، مناط التفتيش، قيوده وضوابطو، مرجع سابؽ، ص الشياوي، قدري عبد  (6)
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 بالتعامؿ، وال تمـز أي نوع مف القوة. 

 .لكترونية الغير ماديةضبط األدلة ال : ثالثاً 

ئؿ تكنولوجيا المعمومات، لكترونية، يقع عمى األشياء المادية والغير المادية لوساالتفتيش بالجرائـ اإل
الضبط ال يرد إال عمى شي مادي، واألشياء المعنوية ال تصمح بطبيعتيا الف تكوف محال و 

 . (1)لمضبط

مف قانوف اإلجراءات الجزائية، مصطمح  (50ستخدـ في المادة )ما أسمفنا، أف المشرع الفمسطيني إك
( مف قانوف  55ستخدـ بالمادة)بالجريمة، والمشرع المصري إ ضبط جميع األشياء المتعمقة

ستخدـ في ي كشؼ الحقيقة، والمشرع األردني إاإلجراءات الجنائية مصطمح ضبط كؿ ما يفيد ف
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ضبط جميع األشياء الضرورية إلظيار الحقيقة، 87المادة)

وسائؿ  ( مصطمح ضبط32المادة)ستخدـ المشرع الفمسطيني بلكترونية إنوف الجرائـ اإلولكف في قا
ف كممة األشياء، التي استخدمي ا المشرعيف، تسمح تكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بالجريمة، وا 

 .(2)لكترونية غير المحسوسةبضبط األدلة اإل

كافحة عرؼ الدليؿ الرقمي بالمادة األولى مف قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومالمشرع السوري 
و "البيانات الرقمية المخزنة في األجيزة الحاسوبية، أو المنظومات ن  أموماتية بالجريمة المع

نفي جريمة معموماتية،  ستخداميا في إثبات أوالمنقولة بواسطتيا، والتي يمكف إ المعموماتية، أو
/ب( مف ذات القانوف عمى ضبط األشياء غير 26ونص المشرع السوري بشكؿ صريح بالمادة)

و " تعد البرمجيات الحاسوبية مف األشياء ن  ولوجيا المعمومات، حيث جاء فييا أتكنالمادية لوسائؿ 
المادية التي يجوز ضبطيا وفؽ القواعد المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، 
وذكرت التعميمات التوضيحية والتنفيذية لمقانوف السوري، أف الغرض مف ىذه الفقرة ىو أف 

 سوبية إلى جانب األشياء المادية األخرى تكوف خاضعة لمضبط.  البرمجيات الحا

 ( مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات،22/2، ونص بالمادة)اخراً  خذ نيجاً  أف المشرع البحريني، أإال

                                                           
 .670صى مرجع سابؽ، لكترونية،بتدائي في الجرائـ اإلعبد الفتاح بيومي، الجوانب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ اإلحجازي، (1)
 جنائي، بحث مقدـ إلىلكترونية في إطار نظرية اإلثبات ال، األدلة المتحصمة مف الوسائؿ اإلحمود، عمي محمود عمي (2)

 .14، ص مرجع سابؽ لكترونية، دبي،منية لمعمميات اإلمؤتمر حوؿ الجوانب القانونية واأل
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وبيانات وسيمة  عمى أف  كممة شيء، أو أشياء، تشمؿ نظاـ تقنية المعمومات أو أي جزء منو، 
 وسائط تخزيف بيانات وسيمة تقنية المعمومات. تقنية المعمومات، وأي مف

رة ، ولكف البرامج والمعمومات والممفات المخزنة في الذاكلكتروني، دليؿ غير ممموسالدليؿ اإل
، كوف تمؾ األدلة (1)لكترونية يحتاج ضبطيا إلى إجراءات خاصة مناسبة تراعي خصوصيتيااإل

، واف البيانات والمعمومات (2)ولوجيا المعموماتلكتروني بالقطع الصمبة لوسائؿ تكنمخزنة بشكؿ إ
يف البيانات المخزنة ال تعتبر أدلة مادية، ولكف يمكف ضبط حاممة البيانات )الدعامة التي تـ تخز 

 مف قبيؿ األدلة الفنية األني قيمة قانونية، وليا (3)خذ نسخة ورقية لتأخذ شكال مادياعمييا( وأ
 .لكترونيةالمستمدة مف الوسائؿ اإل

، كطباعتيا (4)ولكف بعد تفريغيا في كياف مادي ممموس ،ماديةالضبط، يمتد إلى األشياء الغير ف إ 
 .(5)غ البيانات عمى األقراص المدمجة أو المرنةافر عمى ورؽ أو إ

 لكترونية الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، ال يشكؿ أيأف ضبط األدلة اإل يرى الباحث
الفمسطيني، كوف أف المشرع في تعريفة لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات أشار إلى  مشكمة في التشريع

شياء، أو ذات صمة بالجريمة التي أنيا تتكوف مف وسائؿ مادية وغير مادية، واف كممة جميع األ
لكترونية غير المادية، وأجاز المشرع الفمسطيني في المشرع الفمسطيني تشمؿ األدلة اإلستخدميا إ
لكترونية نسخ البيانات والمعمومات المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا ( مف قانوف الجرائـ اإل33/3لمادة)ا
ى المشرع النص بوضوح عمى لكترونية، ورغـ ذلؾ كاف البد عملمعمومات وليا عالقة بالجريمة اإلا

 ت لمضبط.لكترونية وغيرىا مف األشياء الغير مادية لوسائؿ لتكنولوجيا المعموماقابمية البرمجيات اإل

 لكترونية.ألدلة في الجرائم ال محضر الضبط وحفظ االفرع الثاني: 

 ( مف قانوف 32/3لمادة)( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وا50وجب المشرع الفمسطيني في المادة)أ

                                                           
  وما بعدىا. 225لكترونية، جرائـ الياتؼ المحموؿ، مرجع سابؽ، ص مد، طارؽ عفيفي صادؽ، الجرائـ اإلحأ (1)

  وما بعدىا. 230ي القانوف األمريكي، مرجع سابؽ، ص نترنت فمحمد، اإلجراءات الجنائية عبر اإلبف يونس، عمر ( 2)

 عمى ضوء اتفاقيةحمد، ىاللي عبد الاله، المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية في النظاميف المصري والبحريني، أ (3)
  وما بعدىا. 206بودابست، مرجع سابؽ، ص

  .93، ص 1994تية، مكتبة اآلالت الحديثة، أسيوط، رستـ، ىشاـ محمد فريد، الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المعموما (4)
  .149نترنت، مرجع سابؽ، ص تيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلالطوالبة، عمي حسف محمد، التف (5)
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لكترونية، تنظيـ محضر ضبط بالمضبوطات التي يتـ العثور عمييا أثناء التفتيش، وكذلؾ الجرائـ اإل
 وأماكف حفظيا. رسـ طرؽ

ضبط بتمؾ القائـ بالتفتيش ممـز بنص القانوف في حاؿ العثور عمى أدلة أف يقوـ بتحرير محضر 
طالع عمى ىذا اإلجراء يكمف في ضماف اإل عمةو بيا، العبث محاولة ومنع  األدلة والمحافظة عمييا
ز مغمؽ ويختـ ويجب أف يوضع المضبوط في حر  ،(1)ستخالص الدليؿ منياإلاألشياء المضبوطة 

ذا كاف المضبوط عقارا يتـ وضع األختاـ عميو وغمقو وختمو ووضع حارس عميو  عميو ولضماف وا 
، الفقرة الثانيةحفظ األدلة في و ، الفقرة األولى. حيث سنتناوؿ محضر الضبط في (2)ياالتعرؼ عمي

 .الفقرة الثالثةالتصرؼ بيا في و 

 .لكترونيةمحضر الضبط في الجرائم ال : أوالً 

 ، لذلؾ(3)الضبط، ىو الصورة المادية لنتيجة التفتيش، أما محضر الضبط فيو الصورة المكتوبة لو
 .عمى القائـ بالتفتيش أف يحرر محضر ضبط باألشياء المضبوطةيجب 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 50/2بالمادة ) مف الضمانات التي أوردىا المشرع الفمسطيني
حالتيا إلى الجيات المختصة،يزىا، وتثبيتيا بمحضر وحفضبط جميع األشياء وتحر  وكذلؾ  ظيا وا 

لكترونية الفمسطيني، والتي نصت عمى ضرورة تنظيـ محضر ( مف قانوف الجرائـ اإل32/3لمادة)با
شترط المشرع الفمسطيني العامة التخاذ ما يمـز بشأنيا، وأضبط بالمضبوطات وعرضيا عمى النيابة 

أف يتـ تحرير قائمة بالمضبوطات بحضور المتيـ أو وف الجرائـ اإللكترونية مف قان( 33/6بالمادة)
( مف قانوف اإلجراءات 55مف وجدت لدية إذا أمكف ذلؾ، ولكف المشرع المصري أضاؼ في المادة)

عمى المتيـ إلبداء ضرورة قياـ مأمور الضبط القضائي بعرض األشياء المضبوطة الجنائية 
ىذا اإلجراء عمى عمى المحضر، أما المشرع الفمسطيني لـ ينص صراحة والتوقيع  مالحظتو عمييا

ستجواب المتيـ، ف قانوف اإلجراءات الجزائية عند إ( م94األخير، ولكف يمكف استنتاجو مف المادة)
 ومواجيتو باألدلة وسماع أقوالو حوليا وتدويف ذلؾ بمحضر التحقيؽ. 

                                                           
 .568حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .310ية وفقا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، ص عبد الستار، فوزية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائ (2)
 .477ثروت جالؿ، نظـ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص (  3)
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ضبوطات، ولكف لـ يحدد شكؿ معيف ليذا المشرع الفمسطيني، أمر بتنظيـ محضر ضبط بالم
( مف قانوف 213المحضر، ولكنو أورد ثالثة شروط كي يكتسب المحضر قوة ثبوتية في متف المادة)
، ومحرره عايف اإلجراءات الجزائية، وىذه الشروط متمثمة في أف يكوف المحضر صحيحا بالشكؿ

ختصاصو وأثناء قيامو بمياـ ف حدود إف يكوف محرره قد دونو ضمالواقعة بنفسو أو أبمغ عنيا، وأ
ع عمى األشياء المضبوطة بنفسو، وأف ينتدب خبير طالولكف يجب عمى القائـ بالتفتيش اإلوظيفتو، 

 . (1)ستخالص الدليؿ منيا يتطمب خبرة فنية، وينظـ محضر ضبط بياإذا كاف اإلطالع عمييا وا  

المشرع الفمسطيني في الجرائـ  رىاقنات التي أإف تنظيـ محضر الضبط مف الضما يرى الباحث
لكترونية المضبوطة في المحضر، وذكر يتـ تسجيؿ بيانات جميع األدلة اإللكترونية، حتى اإل

ونية، ليتـ التعرؼ عمى لكتر لمحضر أىمية بالغة في الجرائـ اإلتفاصيميا، ووظائفيا التقنية، وليذا ا
ىا، ومنعا مف إستبداليا كوف انو يوجد وسائؿ يزىا عف غير لكترونية المضبوطة وليتـ تمياألدلة اإل

جة عف نفس الشركة المصنعة، وبيذه لكترونية ليا نفس الشكؿ إذا كانت مف نفس النوع وناتإ
 الخصوصية يمكف تغييرىا بسيولة بوضع وسائؿ أخرى مشابية، يصعب تمييزىا عف بعضيا.  

 .لكترونيةحفظ األدلة ال : ثانياً 

ي يتـ ضبطيا تحتاج إلى طرؽ خاصة لحفظيا نظرا لخصوصيتيا التقنية، لكترونية التاألدلة اإل
كوف إتالفيا أو إتالؼ ما التي تجعؿ منيا أدلة حساسة تحتاج  إلى طرؽ ومعاممة لينة لحفظيا، 

 أمر سيؿ.تحتويو 

( 50/2رسـ المشرع الفمسطيني طرؽ حفظ األدلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، حيث نصت المادة)
( 72/1المضبوطات تحرز وتحفظ وتحاؿ إلى الجيات المختصة، وحدد المشرع في المادة) عمى أف

مف ذات القانوف عمى أف يتـ وضع المضبوطات في حرز مغمؽ وتكتب عمييا بياناتيا وتودع في 
 لنيابة أو المكاف الذي تقرر لذلؾ.مخزف ا

ف أصوؿ المحاكمات ( مف قانو 35/1بالمادة) ظ األدلةالمشرع األردني نص عمى طرؽ حف 
الجزائية، والتي جاء فييا انو يعنى بحفظ األشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عمييا، فتحـز أو 

( 56توضع في وعاء إذا اقتضت ماىيتيا ذلؾ وتختـ بختـ رسمي، ووضح المشرع المصري بالمادة)
                                                           

 .568حسني، محمود نجيب، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص (  1)
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في حرز مغمؽ وربطيا  مف قانوف اإلجراءات الجنائية آلية حفظ األشياء المضبوطة، وأمر بوضعيا
وختميا ويكتب عمى شريط داخؿ الختـ تاريخ المحضر المحرر بضبط تمؾ األشياء ويشار إلى 

 الموضوع الذي حصؿ الضبط مف اجمو.

حالتيا ( عمى ضرورة ضبط األدل32/3لكترونية الفمسطيني، نص في المادة)قانوف الجرائـ اإل ة وا 
( مف ذات القانوف 33/6يا، ونظـ طرؽ حفظيا في المادة)تخاذ ما يمـز بشأنإلى النيابة العامة إل

والذي جاء فييا " يحفظ المضبوط المتحفظ عميو حسب الحالة في ظرؼ، أو في مغمؼ مختوـ، 
 وتكتب عميو ورقة مع بياف تاريخ التحفظ وساعتو وعدد المحاضر والقضية.

شياء المضبوطة لصونيا مف اتية األحفظ األدلة بشكؿ يمنع الوصوؿ إلييا وتغييرىا، ىو ضماف ذ
جود األشخاص الذيف ، ويتـ وضع المضبوطات في وعاء تناسب حجميا، وختميا بو (1)يد العبث

 .(2)منع التالعب بيا أو تحريؼ معالمياللممحافظة عمييا بالحالة التي كانت عمييا حضروا التفتيش،

نما تؤدي إلى إثارة الشؾإف قواعد حفظ األدلة، ىي قواعد إرشادية تنظيمية ال ترتب البطال   ف وا 
 . (4)الدليؿ غير المحرز إىماؿ، ويترتب عدـ تحريز األدلة (3)حوؿ الدليؿ

نظر لطبيعتيا وخصوصيتيا  لكترونية تحتاج إلى طرؽ فنية لحفظيااألدلة اإلأف كما أسمفنا، 
 الحساسة، وىي بحاجة إلى لطؼ بالتعامؿ ال تحتمؿ أي خشونة، وكذلؾ تحتاج إلى أشخاص

، ويجب إبعادىا عف (5)متخصصيف ومؤىميف لحفظيا، وكذلؾ تحتاج أماكف مخصصة لحفظيا
درجات الحرارة العالية والرطوبة ومعاممة لينة بعيدة عف العنؼ ووضعيا في صناديؽ معدنية 

ف أي تعامؿ معو لكتروني سبب في تغيير طبيعتو، وأيجب أف ال يكوف تحريز الدليؿ اإل، و (6)مغمقة
 . (7)اً وثقوف م  يجب أف يك

 التابع لوحدة مكافحة  لكترونية المضبوطة في دولة فمسطيف، تحفظ في قسـ األدلة الرقميةاألدلة اإل
                                                           

 .471السعيد كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .194حسف، التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص الجوخدار،  (2)
  وما بعدىا. 92طنطاوي، إبراىيـ حامد، الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .264عوض، محمد محيي الديف، حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص ( 4)
  .872نترنت، مرجع سابؽ، ص ستخداـ اإلإبكر، الجرائـ الناشئة عف  ف يونس، عمر محمد أبوب (5)
  .274+273نترنت، مرجع سابؽ، ص بة، الجوانب اإلجرائية لجرائـ اإلىرواؿ، نبيمة ى (6)
  .204سابؽ، ص  ستخداـ اليواتؼ النقالة، مرجعإـ اإلجرائية لمجرائـ الناشئة عف جابر، محمود محمد محمود، األحكا (7)
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لكترونية في جياز الشرطة، كوف ىذا القسـ يحتوي عمى مختبر األدلة الرقمية، ومخزف الجرائـ اإل
الحالة التي ضبطت فييا،  ونية عمىلكتر وىذا المخزف مجيز لحفظ األدلة اإلاألدلة الرقمية، 

( مف 47الفمسطيني في صمب المادة) ، وقد رتب المشرع(1)ولضماف منع العبث فييا أو إتالفيا
 لكترونية.يقوـ بالعبث باألدلة القضائية اإللكترونية عقوبات جزائية عمى كؿ مف قانوف الجرائـ اإل

خازف النيابة التي تحفظ بيا األدلة لكترونية فاف مانو بالنظر إلى خصوصية األدلة اإل يرى الباحث
لكترونية بيا، وبالتالي فاف المكاف األنسب لحفظيا ىو مخزف مضبوطة غير مييأة لحفظ األدلة اإلال

 لكترونية في جياز الشرطة.في وحدة مكافحة الجرائـ اإلالرقمية األدلة 

 لكترونية المضبوطة.التصرف باألدلة ال : ثالثاً 

لكترونية المضبوطة، والمحفوظة تحت تصرؼ آلية التصرؼ باألدلة اإل يني، نظـالمشرع الفمسط
 سمطة التحقيؽ إلى حيف صدور قرار بالدعوى.

قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، حدد آلية وطرؽ التصرؼ بالمضبوطات في الفصؿ الثالث 
انت مف األشياء ( عمى إمكانية بيع المضبوطات إذا ك72/2بالمادة) وردمف الباب الثالث، حيث 

( لمنيابة أو المحكمة برد المضبوطات إذا لـ 73القابمة لمتمؼ بمرور الزمف، وكذلؾ سمح بالمادة)
  تكف الزمة لسير الدعوى، ولـ تكف محال لممصادرة الوجوبية، ولو قبؿ النطؽ بالحكـ.

رة ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية مصاد90في نص المادة)أجاز المشرع األردني 
نتياء في ميعاد ثالثة سنوات مف تاريخ إ في حاؿ لـ يطمبيا أصحابيا المضبوطات لصالح الدولة

 الدعوى المتعمقة بغير حاجة إلى حكـ يصدر بذلؾ.

لكترونية لـ ينص عمى الخيارات التي أوردىا في قانوف ع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإلالمشر 
(، عمى وجوب مصادرة األجيزة أو البرامج أو 50/2لمادة)في نص اائية، ولكف أمر اإلجراءات الجز 

 وىذابحقوؽ حسف النية،   لكترونية، مع عدـ اإلخالؿالمستخدمة في ارتكاب الجرائـ اإل الوسائؿ
 .(2)النص مشابو لمنص السعودي

                                                           
 ، مصدر سابؽ.لكترونية في جياز الشرطةمع رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإل مقابمة (1)

  ( مف قانوف مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي.13نظر المادة)أ (2)
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وعممية  ،ظيار الحقيقةف يتـ االحتفاظ باألشياء المضبوطة كمما كاف ذلؾ الزما إلأاألصؿ، 
، تماشيا مع القاعدة العامة التي (1)ذلؾ يجوز ردىا طالع المحكمة، ولكف إذا لـ يقتض  وإل ،التحقيؽ

تبيح رد األشياء التي ضبطت أثناء التحقيؽ ولو قبؿ الحكـ، ويستثنى مف ذلؾ األشياء المضبوطة 
 .(2)التي تكوف الزمة لمسير بالدعوى، واألشياء التي تكوف محال لممصادرة

لمتصرؼ  ةخيارات التي منحيا المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائيإف ال يرى الباحث
بي إذا استخدمت مر وجو ة، وجعؿ مصادرتيا ألكترونيلـ ينص عمييا قانوف الجرائـ اإل بالمضبوطات

مسطيني عمى أف التصرؼ باألدلة وىذه إشارة واضحة مف المشرع الف لكترونية،رتكاب جريمة إفي إ
 يعدأف حيازة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ال  ونرى،  تنطبؽ عمييا القواعد العامةلكترونية الاإل

 محكمةي شخص حيازتيا، وكاف أولى بالمشرع وضع خيارات لمنيابة أو الألجريمة، ويمكف 
لكترونية اإلوتقتصر المصادرة عمى األجيزة  ،إما بردىا أو مصادرتيا لمتصرؼ بالمضبوطات

 لكترونية.ي تكوف مصخرة إلرتكاب جرائـ إطيرة إف وجدت والتالخ

 المطمب الثاني

 .لكترونيةفتيش غير القانوني في الجرائم ال أثار الت
ينتج عف التفتيش القانوني أثار قانونية، ولكف التفتيش الغير قانوني الذي يجري بدوف مراعاة 

  الضمانات الدستورية والقانونية فاف إجراءاتو باطمة، وتبطؿ جميع أثاره.

( مف القانوف األساسي الفمسطيني بالفقرة األولى عمى ما يمي " لممساكف حرمة 17نصت المادة )
مسبب وفقا ألحكاـ القانوف"، ونصت فال تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي 

ىذه المادة، كؿ ما يترتب عمى مخالفة أحكاـ  الفقرة الثانية مف ذات المادة عمى ما يمي " يقع باطالً 
ولمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعويض عادؿ تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية"، وكذلؾ 

البطالف في الباب الرابع، وأنزؿ البطالف عمى أي  نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى
خالفة إجراء مخالفة لنص القانوف، ولكف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى البطالف في حاؿ م

                                                           
 .195بتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص الجوخدار، حسف، التحقيؽ اإل (1)
 .97محمود محمود، اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  مصطفى، (2)
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البطالف ىو النتيجة الحتمية لعدـ مراعاة لكترونية، حيث أف وف الجرائـ اإلإجراءات التفتيش في قان
سنبحث في البطالف بالفرع األوؿ، والجزاءات التي  لذلؾأي نص مف تمؾ النصوص القانونية. 

 يتعرض ليا المخالؼ بالفرع الثاني.

 البطالن. الفرع األول: 

ضيا المشرع عمى اإلجراءات المخالفة لنصوص القانوف، ويبطؿ جميع أثار البطالف، ىو عقوبة فر 
، وتحديد البطالف الذي يمحؽ الفقرة األولىىذا اإلجراء الباطؿ . حيث سنتناوؿ تعريؼ البطالف في 

 .الخامسةالفقرة ، وآثار البطالف في والثالثة والرابعة الثانية اتالفقر بمخالفة ضمانات التفتيش في 

 تعريف البطالن.: أوالً 

 قوماتوحد مالعمؿ إلى أفتقر المعيب، متى ا التي تمحؽ باإلجراء حد صور الجزاءاتأ ىو ،البطالف
 . (1)حد شروطو الشكمية، ويطاؿ البطالف أثاره القانونيةالموضوعية، أو تجريده مف أ

خالؼ ( عمى بطالف كؿ إجراء ي17/2نص بالمادة) مفنا، القانوف األساسي الفمسطينيكما أس
راءات الجزائية ( مف قانوف اإلج474المخصصة لتفتيش المنازؿ، وقد نصت المادة) النصوص

و " يعتبر اإلجراء باطال إذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو أو إذا شابو عيب ن  الفمسطيني، عمى أ
 وقد ذكر المشرع في النصوص الالحقة نوعيف مف البطالف،أدى إلى عدـ تحقيؽ الغاية منو "، 

( مف قانوف اإلجراءات 475البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ، والذي نصت عميو المادة) ىو األول
الجزائية الفمسطيني، وذكر المشرع مثاؿ عمى ىذا البطالف، وىو عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة 

ذا البطالف يجوز ختصاصيا، وأية أحكاـ متعمقة بالنظاـ العاـ، وىتشكيؿ المحاكـ أو بواليتيا، أو بإب
إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى وتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، وىذا النص مشابو 

 ىو الثاني( مف قانوف اإلجراءات الجنائية. و331لما جاء بو المشرع المصري في نص المادة)
، والذي نصت عميو المادة) ءات الجزائية ( مف قانوف اإلجرا476البطالف المتعمؽ بمصمحة الخصـو

الفمسطيني، وىذا البطالف ال يجوز إثارتو إال ممف شرع لمصمحتو، ما لـ يكف قد تسبب فيو أو 
 تنازؿ عنو صراحة أو ضمنا.

                                                           
عبد المنعـ، سميماف، بطالف اإلجراء الجنائي، محاولة تأصيؿ أسباب البطالف في ظؿ قضاء النقض في مصر ولبناف  (1)

  .17، ص 2008وفرنسا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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المشرع الفمسطيني، نص صراحة عمى البطالف في حاؿ مخالفة قواعد تفتيش المنازؿ، في متف 
ييا انو" يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة مف قانوف اإلجراءات الجزائية، والتي جاء ف (52المادة) 

أي حكـ مف أحكاـ الفصؿ الرابع مف الباب الثاني، وىذا الفصؿ نظـ إجراءات تفتيش المنازؿ 
(، ولكف المشرع لـ يحدد طبيعة ىذا البطالف سواء ما أورده في القانوف 50إلى  39وحدوده المواد)

الذي يطرح، ىؿ قواعد التفتيش تعتبر مف النظاـ  األساسي أو قانوف اإلجراءات الجزائية،  والتساؤؿ
( مف قانوف 475( مف القانوف األساسي الفمسطيني، والمادة)17/2العاـ عمى معنى المواد )

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني؟، أـ ىي قواعد خاصة وجدت لمصمحة الخصوـ عمى معنى 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني؟. 476المادة)

 مطمق.البطالن : مخالفة ضمانات التفتيش يرتب الانياً ث

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو يترتب البطالف عمى 475المشرع الفمسطيني ذكر بالمادة)
ختصاصيا وواليتيا، أو مما ىو متعمؽ قانوف المتعمقة بتشكيؿ المحاكـ وا  عدـ مراعاة أحكاـ ال

فمسطيني قواعد التفتيش بشكؿ صريح عمى أنيا متعمقة بالنظاـ بالنظاـ العاـ، ولـ يذكر المشرع ال
تحديد مفيوـ  العاـ، ولكي نتمكف مف معرفة فيما إذا كانت قواعد التفتيش مف النظاـ العاـ يجب أوالً 

 مصطمح النظاـ العاـ الذي ذكره المشرع.

فمف  مصطمح النظاـ العاـ، مصطمح غامض يستمد عظمتو مف ذلؾ الغموض الذي يحيط بو،
 .(1)مظاىر سموه انو ظؿ متعاليا عمى كؿ الجيود التي بذليا الفقياء لتعريفو

إف القواعد الموضوعية والشكمية لمتفتيش مف القواعد الجوىرية، وىي متعمقة بالنظاـ العاـ بال شبيو، 
، ويجوز (2)اويترتب عمى مخالفتيا بطالف مطمؽ، وينسحب البطالف عمى الدليؿ المستمد مني

جاج بو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى، ولكف ال يجوز االحتجاج بو أماـ محكمة النقض، حتاإل
كوف أف الدفع ببطالف التفتيش يختمط فيو الواقع بالقانوف ويقتضي تحقيقا موضوعيا ال تختص بو 

 . (3)محكمة النقض

                                                           
حمد، ىاللي عبد الاله، تفتيش أفي كتاب  مشار إليو، 98، ص 1951، 2مبادئ العمـو القانونية، ط عرفة، محمد عمي، (1)

 .227نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، مرجع سابؽ، ص 
 .108+106مصطفى، محمود محمود، اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .841، ص 167، رقـ 34، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س 2/10/1983 بتاريخ ،مصري نقض جنائي (3)
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 .النسبيبطالن : مخالفة ضمانات التفتيش يرتب الثالثاً 

ف كانت اعدة غير متعمقة بالنظاـ العاـ وا  بطالف ينشأ عف مخالفة قالبطالف النسبي، ىو كؿ 
 . (1)جوىرية في إظيار الحقيقة

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، عمى أنو فيما عدا حاالت 476المشرع الفمسطيني ذكر بالمادة)
يكف قد تنازؿ البطالف المتعمقة بالنظاـ العاـ ال يجوز الدفع بالبطالف إال ممف شرع لمصمحتو ما لـ 

( مف ذات القانوف حاالت التنازؿ عف البطالف 478عنو صراحة أو ضمنيا، وذكر المشرع بالمادة)
 عتراض منو. اإلجراء بوجود محامي لممتيـ دوف إوىو القياـ ب

، وال إف مخالفة قواعد التفتيش الموضوعية والشكمية يرتب بطالف  يتعمؽ بمصمحة جوىرية لمخصـو

أف، ويترتب عميو بطالف نسبي، وال يجوز الدفع بو إال مف صاحب الش ،(2)عاـيتعمؽ بالنظاـ ال
بتدائي أو بالتحقيؽ بالجمسة عمى معنى ويجب الدفع بو بمرحمة جمع اإلستدالالت أو التحقيؽ اإل

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والرضا بالتفتيش يسقط ىذا البطالف، كوف 478المادة)
ف قوؿ (4)، كوف قواعد التفتيش ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ(3)تنازؿ عنو صراحة أو ضمنياأنو يجوز ال ، وا 

مرة في النقض يشير بحد ذاتو ف الدفع ببطالف التفتيش ال يجوز أف يبدى ألوؿ محكمة النقض بأ
 .(5)ف ىذا البطالف نسبي وليس مطمقاإلى أ

 .: ضوابط التفرقة بين البطالن المطمق والنسبيرابعاً 

 تحميياالمصمحة التي  إف الضابط في التفرقة بيف البطالف المطمؽ والبطالف النسبي، ىو نوع
فإذا كانت المصمحة التي يحمييا القانوف عامة يترتب عمى مخالفتيا بطالف  القاعدة اإلجرائية،

ذا كانت قاعدة مقررة لمصمحة الخصوـ يترتب عمى مخالفتيا بطالف نسبي  وبالنتيجة، (6)مطمؽ، وا 

                                                           
 .146الشواربي، عبد الحميد، إذف التفتيش، مرجع سابؽ، ص ( 1)
  .623، ص 1988، دار الفكر العربي، القاىرة، 2سالمة، مأموف محمد، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج (2)
  وما بعدىا. 461قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  السعيد كامؿ، شرح (3)

  .358+308عبد الستار، فوزية، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالت، مرجع سابؽ، ص  (4)
، ص 2015 درية،، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكن1ج  ة اليامة في اإلجراءات الجنائية،عبيد، رؤوؼ، المشكالت العممي (5)

196. 
 .183بتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص الجوخدار، حسف، التحقيؽ اإل (6)



114 
 

، أما (1)مطمؽالبطالف ، مما يرتب البالنظاـ العاـ يتصؿ لمتفتيش، مخالفة الشروط الموضوعية فإف
 .(2)نسبيالبطالف اليرتب مما  ،متعمؽ بمصمحة الخصوـفيو  لمتفتيش، مخالفة الشروط الشكمية

ة أف ضمانات تفتيش المنازؿ سواء كانت شكمية أـ موضوعية ىي قواعد جوىرية متصم يرى الباحث
بالنظاـ العاـ، ال يجوز مخالفتيا، ويترتب عمى مخالفتيا البطالف المطمؽ، وذلؾ باالستناد إلى  

( مف قانوف 475+474+52) القانوف األساسي الفمسطيني، والمواد( مف 17/2) نص بالمادة
كـ البطالف بشكؿ صريح عمى مخالفة اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كوف أف تمؾ المواد أنزلت ح

 أمام، النصوص المتعمقة بتفتيش المنازؿ، وىي تحمي المصمحة العامة ومصمحة الخصوـ معا
وغير متعمقة بالنظاـ العاـ،  متعمقة بمصمحة جوىرية لمخصوـأنيا  نرى قواعد تفتيش األشخاص

لـ ينص عمى بطالف تفتيش الفمسطيني القانوف األساسي وقانوف اإلجراءات الجزائية كوف 
  واعده كما فعؿ في تفتيش المنازؿ.ؿ مخالفة قاألشخاص في حا

 أثار بطالن التفتيش. :  خامساً 

إف بطالف إجراءات التفتيش لمخالفتيا ضمانات التفتيش، سواء كاف البطالف مطمؽ متعمؽ بالنظاـ 
 العاـ، أو متعمؽ بمصمحة الخصوـ، وتـ الدفع ببطالنو فاف ما ينتج عف ىذا التفتيش يكوف باطؿ.

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، عمى انو" ال يترتب عمى بطالف 477ة)نصت الماد
اإلجراء بطالف اإلجراءات السابقة عميو، أو بطالف اإلجراءات الالحقة لو إذا لـ تكف مبنية عميو، 

ذا كاف اإلجراء باطال في جزء منو فاف ىذا الجزء وحده ىو الذي يبطؿ ".   وا 

لى بطالف الدليؿ المستمد منو، وبطالف أىـ أثاره وىو ضبط األشياء التي بطالف التفتيش، يؤدي إ
 البطالفىذا الدليؿ المستمد منو، وال يؤثر  تستبعد، ويجب عمى المحكمة أف (3)أسفرت عف التفتيش

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.477عمى معنى المادة)عمى اإلجراءات السابقة والالحقة عميو 

 وال تستطيع المحكمة اإلعتماد عمى بعاد الدليؿ المستمد منو،ستاطؿ، يترتب عميو إإف التفتيش الب
                                                           

 دار رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، الحسيني، سامي حسني، النظرية العامة لمتفتيش في القانوف المصري والمقارف، (1)
بتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات التحقيؽ اإل الجوخدار، شار إليو في، م416ص  ،1972النيضة العربية، القاىرة، 

 .183، ص حسف الجزائية
 .119الشياوي، قدري عبد الفتاح، مناط التفتيش، قيوده وضوابطو، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .465السعيد كامؿ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  (3)
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، وال يؤثر (1)شيادة األشخاص الذيف قاموا بو، ألف معموماتيـ إستقيت مف إجراء مخالؼ لمقانوف
ذا جرى ال ،(2)البطالف عمى األدلة المنفصمة عف اإلجراء الباطؿ تفتيش بحضور محامي المتيـ وا 

 .(3)منو ال يحؽ الدفع ببطالف التفتيش عتراضوبدوف ا

ناتجة  العثور عمييا وضبطيا تكوف باطمة، كونيا يتـالتي  اإللكترونية أف كؿ األدلة الباحث يرى 
والقانونية، وال يجوز اإلعتماد عمييا ويجب  األساسيةالضمانات  عف إجراءات تفتيش لـ تراع  

 ستبعادىا مف األدلة.إ

 .وبات الجزائية والتأديبيةالعق: الثانيالفرع 

رتب  وكذلؾستبعاد األدلة الناتجة عنو، التفتيش يرتب بطالف إجراءاتو، وا   إف مخالفة ضمانات
 المشرع عقوبات جزائية وتأديبية بحؽ مأموري الضبط القضائي الذيف يخالفوف قواعد القانوف.

ويترتب عميو كذلؾ عقاب جزائي إف عدـ مراعاة قواعد التفتيش يترتب عميو البطالف كجزاء إجرائي، 
، وىذا الجزاء الذي فرضو المشرع عمى مأموري الضبط القضائي حتى يكوف رادع (4)وتعويض مدني

بتفتيش األماكف الخاصة لمناس واإلعتداء عمى خصوصيتيـ مسمط عمييـ، في حاؿ قياميـ 
،  بالفقرة األولىزائية طالع عمى أسرارىـ بدوف إذف مف القانوف. لذلؾ سنتناوؿ العقوبات الجواإل

 . والعقوبات التأديبية بالفقرة الثانية

 .العقوبات الجزائية: أوالً 

ـ مف مخالفة نصوص القانوف، إف فرض عقوبات جزائية عمى مأموري الضبط القضائي، ىدفو منعي
ال إ القانوف  عتداء عمى حريات الناس األساسية التي كفمياأنفسيـ فوؽ القانوف، بقياميـ باإلعتبروا وا 

طالع عمى أسرار الناس بدوف وجو حؽ، والمواثيؽ واإلتفاقيات الدولية، باإل والقوانيف األساسي
 مستغميف وظائفيـ ومناصبيـ.

 رتكب أياو " كؿ موظؼ إن  ة الفمسطيني، عمى ألكتروني( مف قانوف الجرائـ اإل27/1لمادة)نصت ا
                                                           

  .467المرصفاوي في أصوؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  المرصفاوي، حسف صادؽ، (1)
 .151الشواربي، عبد الحميد، إذف التفتيش، مرجع سابؽ، ص (  2)
 .479ثروت جالؿ، نظـ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .264عوض، محمد محيي الديف، حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  (4)
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صالحياتو وسمطاتو أثناء تأديتو عممو أو مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف، مستغال  
بسببيا أو سيؿ ذلؾ لغيره يعاقب بالحبس لمدة سنة..."، وبالرجوع إلى تعريؼ الموظؼ الوارد 

كؿ مف الموظؼ المقصود ىو  أفلكترونية الفمسطيني، نجد مادة األولى مف قانوف الجرائـ اإلبال
موظفيف عمومييف، وقد شدد المشرع ف مأموري الضبط القضائي ىـ يعمؿ بالقطاع العاـ، وأ

 العقوبة عمى الموظؼ بمقدار الثمث.( 27/1في ذات المادة )الفمسطيني 

الفمسطيني، عمى أف المسؤوؿ المباشر يتحمؿ  ( مف قانوف الشرطة25وكذلؾ أكدت المادة)
( 42)المسؤوليات القانونية عف أي أمر مخالؼ لمقانوف، فيما أمر أو أشار بتنفيذه، ونصت المادة

مف ذات القانوف، عمى أف مجالس التأديب تقوـ بإحالة القضايا الجزائية إلى المدير العاـ لمشرطة 
تخاذ المقتضى القانوني وفؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات النافذ، ه بإحالتيا إلى النيابة العامة إلليقـو بدور 

الجزائية أماـ  ساءلةلمم( مف ذات القانوف، عمى أف عناصر الشرطة تخضع 53وقد نصت المادة)
القضاء  وفقا لمقوانيف النافذة، سواء أماـ رتكاب أي منيـ لجريمة معاقب عميياالقضاء في حاؿ إ

 ختصاصاتيما.إل اً لعسكري وفقالنظامي أو القضاء ا

أف المشرع الفمسطيني كاف موفقا في تشديد العقوبة عمى مأموري الضبط القضائي  يرى الباحث
نيف لكترونية، كونيـ مكمفيف بحكـ القانوف بتنفيذ أحكامو، ومؤتمالجرائـ اإل الذيف يرتكبوف أي مف

ف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تحتوي عمى أسرار الناس أسرار الناس وأعراضيـ، وأعمى 
 مستغاًل وظيفتو وماطالع عمى تمؾ األسرار ال يجوز لمأمور الضبط القضائي اإلو  ،وخصوصياتيـ

ع عمى ما تحتويو تمؾ الوسائؿ طالباإللخدمة القانوف  ائؿ تكنولوجيا حديثةمف وسلو الدولة  وفرتو
 لكترونية الخاصة بالناس إال بعد الحصوؿ عمى إذف القانوف.اإل

 .العقوبات التأديبية: ثانياً 

فرضيا عمى مأموري الضبط القضائي  قر المشرع الفمسطيني، إضافة إلى العقوبات الجزائية التيأ
 يوقعيا عمييـ مرؤوسييـ في حاؿ مخالفتيـ لواجباتيـ ومخالفتيـ لنصوص القانوف. عقوبات تأديبية،

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، عمى أف النائب العاـ يشرؼ عمى 20نصت المادة)
لعاـ أف يطمب مف لمنائب امنحت مأموري الضبط القضائي ومراقبتيـ فيما يتعمؽ بأعماؿ وظيفتيـ، و 

تخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لواجباتو أو تقصيره في تصة إالجيات المخ
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عمى وجود عقوبات تأديبية تقع عمى مأمور الضبط القضائي، وىذا ما  نصت بوضوحعممو. وىذه 
( عمى أف عناصر الشرطة يباشروف أعماليـ 6أكد عميو قانوف الشرطة الفمسطيني، في متف المادة)

( عمى تشكيؿ مجالس تأديبية  38+27لنائب العاـ، وأمر القانوف في المواد )تحت إشراؼ ا
( آلية معاقبة المخالفيف تأديبيا كؿ حسب رتبتو العسكرية، في 24لعناصر الشرطة، ونظـ في المادة)

 حاؿ مخالفة واجباتيـ المنصوص عمييا بالقوانيف النافذة، دوف اإلخالؿ بالدعوى الجزائية والمدنية.

تأديبية تفرض عمى مأموري الضبط القضائي، نظميا قانوف العقوبات  عقوباتؾ يوجد وكذل 
( عمى عقوبات تأديبية تفرض عمى الضباط 189المادة) الفمسطيني النافذ، حيث نصت العسكري

وضباط صؼ قوى األمف، ومنيا التنبيو واإلنذار، تأخير األقدمية، وتنزيؿ الرتبة، والحجز بالوحدة 
 الحرماف مف اإلجازات األسبوعية، والحبس لمدة ال تتجاوز ثالثة أشير.العسكرية، و 

وكذلؾ نص قانوف الخدمة في قوى األمف الفمسطينية، عمى عقوبات تأديبية أخرى في صمب 
(، وىذه العقوبات التأديبية توقع عمى الضباط في حاؿ مخالفتيـ أحكاـ القانوف، ومف تمؾ 96المادة)

حالة عمى االستيداع، والترؾ بالرتبة، والحرماف مف العالوة الدورية وعالوة العقوبات التأديبية اإل
 ( العقوبات التأديبية التي توقع عمى صؼ الضباط واألفراد. 174القيادة، ونظمت المادة)
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 .الخاتمة

 وىذا كتروني،إل مخزف في تحفظ وخصوصيتيـ الناس أسرار أصبحت الحديث، العصر في

 في يستخدميا اإلنساف أصبح التي المعمومات تكنولوجيا وسائؿ في متمثؿ نياإللكترو  المخزف

 الضمانات مف بمجموعة وأحاطيا وتفتيشيا، إلييا الوصوؿ طرؽ القانوف نظـ وقد اليومية، حياتو

 العبث. مف وخصوصيتيـ الناس أسرار لحماية

 عالمجتم عمى باالعتداء استخداميا أساء البعض أف إال اإلنساف، لخدمة ظيرت الحديثة التقنية
 الجرائـ ىي جديد جرائـ ظيرت المعمومات تكنولوجيا وسائؿ ستخداـإ زديادإ ومع والدولة،

 ال بعد، عف وترتكب لمدوؿ، الجغرافية بالحدود تعترؼ ال لمقارات، عابرة الجرائـ وىذه لكترونية،اإل
 الدولة حدود داخؿ سواء أمكنة عدة أو أخر مكاف في تظير ونتائجيا رتكابيا،إل مجيود إلى تحتاج

 واألمواؿ، األشخاص فتطاؿ الدولة، داخؿ الحياة مناحي كؿ وتصيب دوؿ، عدة في أو خارجيا أو

 واقتصادىا. الدولة مفأ وتيدد

 مدربة فتكو  بو، مختصة وسمطة خاص، إجرائي نظاـ إلى يحتاج لكترونيةاإل الجرائـ في التفتيش

 بالصعوبات مميء وطريؽ شاؽ عمؿ لكترونيةاإل األدلة إستخراج عممية كوف فنيا، ومؤىمة

 كبير. جيد ويحتاج والتحديات

 خصوصية حثبب وقاـ لكترونية،اإل الجرائـ في التفتيش الدراسة، ىذه في الباحث تناوؿ لقد

 التفتيش اتإجراء خصوصية الثاني بالفصؿو  األوؿ، بالفصؿ لكترونيةاإل الجرائـ في التفتيش

 لكترونية.اإل ئـالجرا في والضبط

 متكامؿ نظاـ وضع في الفمسطيني المشرع وفؽ ىؿ وىي، الدراسة إشكالية الباحث عالج   وقد 

قامة لكترونية،اإل الجرائـ في التفتيش خصوصية عييرا  الخصوصية في اإلنساف حؽ بيف توازف وا 

  المجرميف؟، مف العقاب في المجتمع وحؽ

 عمى وىي توصيات عدة حر  قت  إ النتائج تمؾ ضوء وعمى ج،النتائ مف العديد إلى الباحث توصؿ وقد

   التالي: النحو
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 .النتائج :أوالً 

 خصوصية يمس كونو ،التحقيؽ إجراءات خطروأ أدؽ مف اإللكترونية الجرائـ في التفتيش-1

 المعمومات. تكنولوجيا وسائؿ في المخزنة أسرارىـ عمى طالعباإل الناس

 العالـ، ىذا في مكاف أي مف ترتكب فاعميا، معرفة يصعب مستترة، جرائـ لكترونيةاإل الجرائـ-2

 يراعي خاص إجرائي نظاـ إلى بحاجة الجرائـ بتمؾ والتفتيش أخر، مكاف في أثارىا وتتحقؽ

 وسائؿ مع لمتعامؿ ،وفنياً  قانونياً  تدريباً  ومدربيف مؤىميف أشخاص إلى وبحاجة خصوصيتيا،

 بيا. تمتاز التي الفنية التحديات عمى والتغمب المعمومات تكنولوجيا

 مكافحة نيابة في مثمةالمت األصمية السمطة ختصاصإ مف اإللكترونية الجرائـ في التفتيش-3

 الجرائـ مكافحة وحدات في ثمةالمتم المنابة والسمطة األولى، بالدرجة لكترونيةاإل الجرائـ

  فقط. المتخصصة األمف قوى في لكترونيةاإل

 بحوزة كانت سواء المعمومات تكنولوجيا وسائؿ ىو لكترونية،اإل الجرائـ في التفتيش محؿ-4

 ويصعب إلييا الوصوؿ لمنع سرية ـبأرقا حمايتيا يمكف الوسائؿ وىذه األماكف، داخؿ أو أشخاص

 ومجيوؿ وصعب شاؽ إجراء وىذا األدلة، ستخراجإل تقنية ومعدات أجيزة إلى وتحتاج ختراقيا،إ

    النتيجة.

 جميع يضـ الفريؽ وىذا بو، لمقياـ فني فريؽ إلى بحاجة لكترونيةاإل الجرائـ في يشالتفت-5 

 عمى والقبض لمسيطرة قتحاـلإل أمني فريؽ يرافقو المعمومات، نولوجياتك وسائؿ عمى التخصصات

  المطموبة. بالسرعة لكترونيةاإل الجريمة إرتكاب في المستخدمة المعمومات نولوجياتك وسائؿ

   خارجيا. إلى يمتد أو الدولة حدود داخؿ يكوف لكترونيةاإل الجرائـ في التفتيش-6

 تستطيع ال ون  أ كوف الدوؿ، بيف ومساعدة تعاوف لىإ بحاجة لكترونيةاإل الجرائـ في التفتيش-7

 لوحدىا. الجرائـ تمؾ مكافحة بمفردىا واحدة دولة

 لينة معاممة إلى بحاجة حساسة أدلة يوى مادية، وغير مادية أدلة مف تتكوف لكترونيةاإل األدلة-8

جراءات  ضبط التي الحالة عمى لحفظيا مخصصة أماكف إلى تحتاج وكذلؾ لضبطيا، خاصة وا 

 عمييا.
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 عمى ينص ولـ التفتيش، ضمانات بعض عمى نص الفمسطيني، لكترونيةاإل الجرائـ قانوف -9

 حضور منيا العادية، الجرائـ في شلمتفتي الجزائية اإلجراءات قانوف اقرىا التي األخرى الضمانات

 محضر بتنظيـ يأمر ولـ األنثى، تفتيش وضماف لمتفتيش، ووقت التفتيش، إجراء وغيره المتيـ

 النافذ. الجزائية اإلجراءات قانوف إلى األمر يحيؿ ولـ التفتيش،

 .التوصيات :ثانيا

 في الواردة ضماناتال لنفس يخضع اإللكترونية الجرائـ في التفتيش أف عمى بوضوح النص-1

 بقانوف القرار في شاممة نصوص إدراج أو النافذ، الجزائية اإلجراءات وقانوف األساسي القانوف

 .لتفتيشا ضمانات جميع تقر لكترونيةاإل الجرائـ بشأف

 ،اإللزامية بياناتيا جميع عمى وتحتوي مكتوبة، التفتيش مذكرة تكوف أف عمى بوضوح النص-2
    تفتيشو. المراد الوسيمة ىذه مف جزء وأي تفتيش، المراد اإللكترونية سيمةالو  بوضوح والتحديد

 لمتفتيش المعمومات تكنولوجيا لوسائؿ مادية غيرال المكونات قابمية عمى بوضوح النص-3

  ضبطيا. طرؽ وبياف والضبط،

 وجياتكنول وسائؿ عمى التفتيش إجراء أثناء شيود أو المتيـ حضور ضرورة عمى بوضوح النص-4

 المعمومات.

 التي اإلجراءات جميع لتدويف ،التفتيش بإجراءات محضر تنظيـ ضرورة عمى بوضوح النص-5

 وساعتيا، وتاريخيا ،المستخدمة والوسائؿ ،إجرائيا وطرؽ ،المعمومات تكنولوجيا وسائؿ عمى تمت

   الشيود. أو المتيـ يبدييا التي المالحظات جميع المحضر في والتدويف

 بحوزة كانت إذا األشخاص تفتيش لضمانات تخضع الخاصة السيارة أف عمى وضوحب النص-6

 المساكف. داخؿ كانت إذا المنازؿ تفتيش لضمانات وتخضع حائزىا، أو صاحبيا

 باألنثى. الخاصة المعمومات تكنولوجيا وسائؿ بتفتيش أنثى تقوـ أف عمى بوضوح النص-7

 عمى عمييا الحفاظ لضماف المضبوطة، رونيةااللكت األدلة حفظ مكاف عمى بوضوح النص-8

 محتواىا. تغيير أو بيا العبث عدـ ولضماف بيا، ضبطت التي الحالة
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 خيارات القضائية السمطة ومنح لكترونية،اإل بالمضبوطات التصرؼ طرؽ عمى بوضوح النص-9

 الحؽ دعوى تحريؾ تـ سواء مسبب، بقرار مصادرتيا أو أصحابيا إلى ردىاب إما بيا التصرؼ

 .العامة النيابة لدى الدعوى أوراؽ حفظ تـ أـ العاـ

 تكنولوجيا بواسطة الوطني االقتصاد تمس التي األعماؿ تجريـ عمى بوضوح النص-10

 المعمومات.

 القانوف. بنص لكترونيةاإل لمجرائـ متخصصة نيابة إنشاء-11

 .القانوف بنص لكترونيةاإل الجرائـ في لمنظر متخصصة حكمةم إنشاء-12

 المحكمة بإمكاف ليكوف لممحكمة، قيمتو تقدير يعود اإللكتروني الدليؿ أف عمى بوضوح النص-13

 سالمتو. مف التيقف

 التفتيش في القضائية المساعدة وطمب الدولي بالتعاوف المختصة الجية عمى بوضوح النص-14

  الدولية. الشرطة مع بالتعامؿ المختصة والجية اإللكترونية، الجرائـب

 في الدولة حدود بتجاوز لكترونيةاإل الجرائـ في بالتفتيش المختصة لمسمطات السماح-15 

 المعمومات. تقنية جرائـ كافحةلم العربية تفاقيةاإل مف (40) بالمادة الواردة شروطوال الحاالت

 التفتيش.ب لمقائـ دليؿ يكوف ،لكترونيةاإل الجرائـ في والضبط لمتفتيش مرشد إصدار-16

 مكافحة نيابة عف ممثؿ أعضائو بيف يضـ لكترونية،اإل الجرائـ لمكافحة وطني مجمس اءإنش-17

 عف وممثؿ األمف، قوى في لكترونيةاإل الجرائـ مكافحة وحدات عف ممثؿو  لكترونية،اإل الجرائـ

 في وخبراء الرقمية، البيئة في فنييف وأكاديمييف وخبراء المعمومات، وتكنولوجيا تصاالتاإل وزارة

 الجنائية السياسة معايير وضع صالحية المجمس ليذه ويكوف والدولي، المحمي لكترونياإل انوفالق

 عمييا، الالزمة عديالتالت قتراحوا   وتقييميا، بو، المتعمقة قوانيفال ودراسة لكترونية،اإل لميدافا في

 عمييا المصادقة قبؿ لكترونيةاإل بالجرائـ الخاصة والدولية ميةواإلقمي الثنائية تفاقياتاإل ودراسة

  المختصة. الجية مف

 تم بحمد هلل
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 المصادر والمراجع.

 المصادر.:  أوالً 

 القرآن الكريم. -1
لإلماـ العالمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور اإلفريقي  لسان العرب -2

 المصري، دار صادر، بيروت، بدوف سنة نشر. 
 الفمسطينية. التشريعات -3

( لسنة 16النافذ في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، رقـ) األردني قانون العقوبات -
1960. 

الصادر عف المجمس الوطني الفمسطيني  قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري -
 بيروت.، 1979لسنة  (5لمنظمة التحرير الفمسطينية، بالقرار التشريعي رقـ)

 .1996لسنة ( 3) رقـ تصاالت السمكية والالسمكيةال قانون  -
 .1999( لسنة 3رقـ) قانون تنظيم مينة المحاماه -
 .2001( لسنة 3رقـ) قانون الجراءات الجزائية -
 .2002( لسنة 1رقـ) قانون السمطة القضائية -
 .18/3/2003، والمعدؿ بتاريخ 29/5/2002لصادر بتاريخ االقانون األساسي  -
 .2005( لسنة 8رقـ) قانون الخدمة في قوى األمن -
 .2005( لسنة 17رقـ) لمخابرات العامةقانون ا -
 .2007( لسنة 11رقـ) قرار بقانون بشأن األمن الوقائي -
 .2014( لسنة 34رقـ) قرار بقانون بشأن االستخبارات العسكرية -
 .2015( لسنة 20رقـ) قرار بقانون بشأن غسل األموال وتمويل الرىاب -
 .2016( لسنة 2رقـ) قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية -
 .2017( لسنة 23رقـ) قرار بقانون بشأن الشرطة -
 .2018( لسنة 2) رقـ قرار بقانون بشأن الييئة القضائية لقوى األمن -
 .2018( لسنة 10) رقـلكترونية الجرائم ال قرار بقانون بشأن  -
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 العربية. التشريعات -4
 .1950لسنة  (،150رقـ) قانون الجراءات الجنائية المصري -
 .1961لسنة (، 9رقـ) ت الجزائية األردنيقانون أصول المحاكما -
 .1966لسنة (، 66/155األمر رقـ)ب الصادر قانون الجراءات الجزائية الجزائري -
 .1968( لسنة 23قانوف رقـ)ال مجمة الجراءات الجزائية التونسية -
 .2002لسنة  (1/22) رقـقانوف ال المسطرة الجنائية المغربية -
لسنة  (20والمعدؿ بالقانوف رقـ) ،1993(لسنة 11رقـ) نيقتصادية األردقانون الجرائم ال -

2004. 
، (17/ـ) الصادر بالمرسـو الممكي رقـ قانون نظام مكافحة جرائم المعموماتية السعودي -

 .2007لسنة 
 .2007لسنة  (13) رقـ قانون جرائم المعموماتية السوداني -
 ،ـو السمطانيالصادر بالمرس قانون مكافحة جرائم تقنية المعمومات العماني -

 .2011لسنة  ،(12/2011رقـ)
الصادر  قانون تنظيم التواصل عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري -

 .2012مسنة ، ب17/2012بالمرسوـ التشريعي، رقـ
لقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة  التعميمات التوضيحية والتنفيذية -

 .السوري ، عف وزير االتصاالت والتقانة(290)ادرة بالقرار رقـ المعموماتية السوري، الص
 .2012لسنة (5) رقـ مكافحة جرائم تقنية المعمومات الماراتيقانون  -
 .2014( لسنة 14رقـ) لكترونية القطريقانون مكافحة الجرائم ال  -
 .2014( لسنة 60) رقـ قانون جرائم تقنية المعمومات البحريني -
 .2015لسنة  (27) رقـ كترونية األردنيلقانون الجرائم ال  -
 .2015لسنة  (63رقـ) قانون مكافحة جرائم تقنية المعمومات الكويتي -

 .األجنبية التشريعات -5
   .Codice penale italiano, 1930 .1930لسنة  العقوبات االيطاليقانون  -
 Computer Misuse Act 1990 .إساءة استخدام الحاسوب االنجميزي قانون  -
 .Code pénal français, 1992   .  1992لسنة  العقوبات الفرنسيقانون  -
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 .Code de procédure pénale          قانون الجراءات الجنائية الفرنسي -
 قانون الجراءات الجنائية األلماني. -

Strafprozeßordnung (StPO). Ausfertigungsdatum: 1950. 
 

  المراجع:  ثانياً 

 مة.المراجع القانونية العا -1
 .حامد طنطاوي إبراىيم  الدكتااااااور -

 .1997القاىرة،  النيابة العامة بالتفتيش، دار النيضة العربية، إذفالدفع ببطالف  
 راسخ. إبراىيم -

العربية  اإلماراتالطبعة األولى، أكاديمية شرطة دبي، ، التحقيؽ الجنائي العممي
 .1991المتحدة، 

 الروس.أبو حمد أ -
 المكتب الجامعي الحديث، الجنائية، واألدلة التصرؼ فيوالتحقيؽ الجنائي و  

 .2008 اإلسكندرية،
  .حمد فتحي سرورأ  الدكتااااااور -

  دار طبعة معدلة،  الجنائية، اإلجراءاتفي  اإلنسافالشرعية الدستورية وحقوؽ
 .1995 القاىرة، النيضة العربية،

  ،دار النيضة العربية، الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، الطبعة السابعة
 .1996القاىرة، 

 الممك. جندي عبد  الدكتااااااور -
 الجزء الثاني، والثالث، والرابع، دار العمـ لمجميع، الموسوعة الجنائية، الطبعة الثانية، 

 ، لبناف.بيروت بدوف سنة نشر،
 جالل ثروت.  الدكتااااااور -

 .1997 ، اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة لمنشر نظـ اإلجراءات الجنائية، 
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 تاوضروس. جمال جرجس مجمع الدكتااااااور -
 مصر، النسر الذىبي لمطباعة، الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية، 

2006. 
 الدكتااااااور  حامد راشد. -

في التشريعات اإلجرائية العربية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  تفتيش المسكف أحكاـ 
 .1998عربية، القاىرة، دار النيضة ال

 الدكتااااااور  حسن الجوخدار. -
  الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة لمنشر المحاكمات الجزائية أصوؿشرح قانوف ،

 .1997والتوزيع، عماف، 
  ة، دراسة مقارنة، دار الثقافة المحاكمات الجزائي أصوؿالتحقيؽ االبتدائي في قانوف

  .2011لمنشر والتوزيع، عماف، 
 .لدكتااااااور  حسن صادق المرصفاويا -

 ،قانوف اإلجراءات الجنائية، تشريعا وقضاء في مائة  المرصفاوي في القانوف الجنائي
 .، بدوف سنة نشرالجزء الثالث، منشاة المعارؼ عاـ،

  2000، اإلسكندريةالجنائية، منشأة المعارؼ،  اإلجراءات أصوؿالمرصفاوي في. 
 الدكتااااااور  حسن عالم. -

 .1982، الجزء األوؿ، مطابع روز اليوسؼ، القاىرة، الجنائية اإلجراءاتقانوف  
 رؤوف عبيد.الدكتااااااور   -

مكتبة الوفاء القانونية،  الجزء األوؿ، المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية،
 .2015اإلسكندرية، 

 .رمزي رياض عوض  الدكتااااااور -
 .2009انوف االنجموامريكي، دار النيضة العربية، القاىرة، الجنائية في الق اإلجراءات 

 سردار عمي عزيز. -
ودار  النطاؽ القانوني إلجراءات التحقيؽ االبتدائي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، 

 .2011، مصر شتات لمنشر والبرمجيات،
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 .سميمان عبد المنعمالدكتااااااور   -
تأصيؿ أسباب البطالف في ظؿ قضاء النقض في محاولة  ،بطالف اإلجراء الجنائي 

 .2008، اإلسكندرية، الجامعة الجديدةدار  مصر ولبناف وفرنسا،
 الحميد الشواربي. عبد  الدكتااااااور -

 .1995، اإلسكندريةالتفتيش في ضوء القضاء والفقو، منشأة المعارؼ،  إذف 
 القادر القيوجي. عبدعمي الدكتااااااور   -

 1997دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ، الندب لمتحقيؽ. 
  القانوف الدولي الجنائي، أىـ الجرائـ الدولية، المحاكـ الدولية الجنائية، الطبعة

 .2001األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، 
 فوزية عبد الستار.  ةالدكتااااااور  -

 الثانية، الجزء األوؿ،وفقا ألحدث التعديالت، الطبعة  شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، 
 .2010دار النيضة العربية، القاىرة، 

 الفتاح الشياوي. قدري عبدالدكتااااااور   -
 .2006 ، دار النيضة العربية، القاىرة،األولىش، قيوده وضوابطو، الطبعة يمناط التفت 

 كاظم السيد عطية.الدكتااااااور   -
مقارنة بيف القانوف المصري  دراسة الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية، 

 .2007دار النيضة العربية، القاىرة، والفرنسي واألمريكي واالنجميزي، 
 كامل السعيد.الدكتااااااور   -

دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة، في القوانيف  المحاكمات الجزائية، أصوؿشرح قانوف  
 .2005 عماف، وزيع،دار الثقافة لمنشر والت األردنية والمصرية والسورية وغيرىا،

 الدكتااااااور  كمال كمال الرخاوي. -
 .2000، الطبعة األولى، دار الفكر والقانوف، المنصورة، وقضاءاً  التفتيش فقياً  إذف 

 .مأمون محمد سالمةالدكتااااااور   -
دار الفكر العربي، القاىرة،  ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني 

1988. 
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  العال عقيدة.أبو محمد ااااااور  الدكت -
دار النيضة  الجنائية، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، اإلجراءاتشرح قانوف 

 .2001القاىرة،  العربية،
 الدين عوض. يمحمد محيالدكتااااااور   -

 .1989الجنائية، بدوف ناشر،  اإلجراءاتفي  اإلنسافحقوؽ  
 .الدكتااااااور  محمود محمود مصطفى -

مطبعة  الطبعة األولى، المواد الجنائية، الجزء الثاني، التفتيش والضبط،في  اإلثبات 
 .1978، جامعة القاىرة والكتاب الجامعي

 محمود نجيب حسني.الدكتااااااور   -
 ،الدعاوي الناشئة عف الجريمة، االستدالؿ والتحقيؽ  شرح قانوف اإلجراءات الجنائية

، و مطبعة جامعة القاىرة، القاىرة ار النيضة العربيةد االبتدائي، الطبعة الثالثة،
1995. 

 القسـ العاـ، النظرية العامة لمجريمة والنظرية العامة شرح قانوف العقوبات ،
لمعقوبة والتدبير االحترازي، الطبعة السابعة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

2012. 
 منى جاسم الكواري.  القاضية -

منشورات الحمبي ، الطبعة األولى دراسة مقارنة، بطالنو، التفتيش، شروطو وحاالت 
 .2008الحقوقية، ، بيروت، 

 .صالح عبد الرحمن الدكتااااااور  نائل -
في التشريع األردني، الطبعة األولى، الجزء األوؿ، دار الفكر لمنشر  قتصاديةالجرائـ اإل 

 .1990والتوزيع، عماف، 
 سوقي.ناينتي ناين احمد الدالدكتااااااور   -

 القاىرة، دار النيضة العربية،الطبعة األولى،  الرضا كتكأة في التفتيش الجنائي، 
2008. 

 المنعم جاد. الدكتااااااور  نبيل عبد -
 .1991، بدوف ناشر، التحقيؽ الجنائي العممي أسس 
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 الدكتااااااور  نبيو صالح. -
، الطبعة الثانية، الجزء الفمسطيني، دراسة مقارنة الجزائية اإلجراءاتقانوف مبادئ شرح  

 .2006األوؿ، مكتبة دار الفكر، القدس، 
 قشقوش. حامد ىدى  ةالدكتااااااور  -

، القواعد الموضوعية واإلجرائية والتعاوف الدولي، الطبعة األولى، دار الجريمة المنظمة 
 .1997النيضة العربية، القاىرة، 

 .إبراىيم محمد الدكتااااااور  ىشام مصطفى -
الدائمة، دار المطبوعات الجامعية،  الجنائية الدوليةالمحكمة   أماـ ،والمحاكمةالتحقيؽ  

 .2015اإلسكندرية، 
 

 الخاصة. القانونية المراجع -2
 .احمد خميفة الممطالدكتااااااور   -

الجرائـ المعموماتية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  
2006. 

 والقاضي  جالل محمد الزعبي. حمد المناعسة أأسامة القاضي   -
لكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإل 

 .2014لمنشر والتوزيع، عماف، 
 المحامي  أمير فرج يوسف. -

نترنت، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإل 
2008. 

 .الدكتااااااور  جميل عبد الباقي الصغير -
 .2002نترنت، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باإل الجوانب 

 .الدكتااااااور  حسن طاىر داود -
جرائـ نظـ المعمومات، الطبعة األولى، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض،  

2000.  
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 ر  حسين بن سعيد الغافري.الدكتااااااو  -
نترنت، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، اسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلالسي 

 .2009القاىرة، 
 حنان ريحان مبارك المضحكي. -

الجرائـ المعموماتية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  
 .2014لبناف، 

 اد الحمبي.خالد عيالمحامي   -
نترنت، الطبعة األولى، دار الثقافة ي والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلإجراءات التحر  

 .2011لمنشر والتوزيع، عماف، 
 الدكتااااااور  خالد ممدوح إبراىيم. -

لكترونية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، ف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإلف 
 .2010اإلسكندرية، 

 اااااور  سامي جالل فقي حسين.الدكتا -
التفتيش في الجرائـ المعموماتية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية و دار شتات لمنشر  

 .2011والبرمجيات، مصر، 
 سميمان بن ميجع العنزي.الدكتااااااور   -

وسائؿ التحقيؽ في جرائـ نظـ المعمومات، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،  
 .2003الرياض، 

 .الدكتااااااور  سعيد عبد المطيف حسن -
نترنت، الطبعة بات جرائـ الكمبيوتر والجرائـ اإللكترونية المرتكبة عبر شبكة اإلإث 

 .1999األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 الدكتااااااور  طارق إبراىيم الدسوقي عطية. -

اتية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، األمف المعموماتي، النظاـ القانوني لمحماية المعموم 
 .2009اإلسكندرية، 

 
 



121 
 

 طارق عفيفي صادق احمد.الدكتااااااور   -
لكترونية، جرائـ الياتؼ المحموؿ، دراسة مقارنة بيف القانوف المصري الجرائـ اإل 

واإلماراتي والنظاـ السعودي، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 .2015القاىرة، 

 الدكتااااااور  عادل عزام سقف الحيط. -
لكترونية، الطبعة الثانية، دار المرتكبة عبر الوسائط اإلجرائـ الذـ والقدح والتحقير،  

 .2015الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 
 عبد العال الديربي  واألستاذ  محمد صادق إسماعيل. الدكتااااااور   -

حدث التشريعات العربية في مع أ قضائية مقارنة، لكترونية، دراسة قانونيةالجرائـ اإل
نترنت، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات اؿ مكافحة جرائـ المعموماتية واإلمج

 .2012القانونية، القاىرة، 
 عبد الفتاح بيومي حجازي.  الدكتااااااور -

  لقانونية و نترنت، دار الكتب االجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلمبادئ اإلجراءات
 .2007دار شتات لمنشر والبرمجيات، مصر،  

  بتدائي في الجرائـ المعموماتية، دراسة مقارنة انب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ اإلالجو
  .2009في ضوء القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، الطبعة األولى، بدوف ناشر،  

 الدكتااااااور  عمي جبار الحسيناوي. -
نترنت، الطبعة العربية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، واإلجرائـ الحاسوب  

 .2009عماف، 
 عمي حسن الطوالبة.الدكتااااااور   -

 نترنت، دراسة مقارنة، عالـ الكتب حاسوب واإلالتفتيش الجنائي عمى نظـ ال
 .2004الحديث، اربد، األردف، 

 تطبيقية، مممكة البحريف، لكترونية، الطبعة األولى، جامعة العموـ الالجرائـ اإل
2008. 
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 عمي عدنان الفيل. -
بتدائي في الجريمة المعموماتية، المكتب والتحقيؽ اإل إجراءات التحري، وجمع األدلة، 

 .2012الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
 عماد محمد سالمة. المحامي   -

ة األولى، دار الحماية القانونية، لبرامج الحاسب اآللي، ومشكمة قرصنة البرامج، الطبع
 .2005وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، 

 عمر محمد أبو بكر بن يونس.الدكتااااااور   -
 نترنت، األحكاـ الموضوعية والجوانب اإلجرائية، ستخداـ اإلالجرائـ الناشئة عف إ

 .2004الطبعة األولى العربية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 القانوف األمريكي، المرشد الفيدرالي األمريكي نترنت في الجنائية عبر اإل اإلجراءات

لكتروني في التحقيقات الجنائية، إلى الدليؿ اإل لتفتيش وضبط الحواسيب، وصوالً 
 .2005/2006الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .الدكتااااااور  كامل عفيفي عفيفي -
ودور الشرطة والقانوف، دراسة  جرائـ الكمبيوتر، وحقوؽ المؤلؼ، والمصنفات الفنية، 

 .2000مقارنة، بدوف ناشر، 
 محمد األمين البشري.الدكتااااااور   -

التحقيؽ في الجرائـ المستحدثة، الطبعة األولى، منشورات جامعة نايؼ العربية لمعمـو  
 .2004األمنية، الرياض، 

 محمد الشناوي.الدكتااااااور   -
طاقة االئتماف والدعاية التجارية الكاذبة، دار نترنت وباإل جرائـ النصب المستحدثة، 

 .2008الكتب القانونية، المحمة الكبرى، مصر، 
 محمد حمادة مرىج الييتي.الدكتااااااور   -

جرائـ الحاسوب، دراسة تحميمية، الطبعة األولى، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف،   
2006. 
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 محمد فتحي محمد أنور عزت.الدكتااااااور   -
عتبارات اء عمى اآلداب العامة والشرؼ واإلعتدلضبط جرائـ اإل نترنت،تفتيش شبكة اإل 

التي تقع بواسطتيا، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 .2012القاىرة، 

 الدكتااااااور  محمود احمد طو. -
راسة مقارنة، دار الفكر والقانوف نترنت، دالتشريعية لجرائـ الكمبيوتر واإل المواجية 

 .2016/2017لمنشر والتوزيع، المنصورة، 
 محمود محمد محمود جابر.الدكتااااااور   -

تصاالت جرائـ نظـ اإل ستخداـ اليواتؼ النقالة،ـ اإلجرائية لمجرائـ الناشئة عف إاألحكا 
تفاقيات إلالمصري والفرنسي واألمريكي، وا والمعمومات، دراسة مقارنة، في التشريع

الدولية واإلقميمية، الكتاب الثاني، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
2017/2018. 

 الدكتااااااور  مدحت رمضان. -
 .2000نترنت، دار النيضة العربية، القاىرة، جرائـ االعتداء عمى األشخاص واإل 

 الدكتااااااور  مصطفى محمد موسى. -
كترونية، الطبعة األولى، مطابع الشرطة، القاىرة، لالتحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإل 

2009. 
 الدكتااااااور  ممدوح عبد الحميد عبد المطمب. -

نترنت، دار الكتب لرقمي في جرائـ الحاسب اآللي واإلالبحث والتحقيؽ الجنائي ا 
 .2006القانونية، المحمة الكبرى، مصر، 

 نبيمة ىبة ىروال. -
ستدالالت، دراسة مقارنة، في مرحمة جمع اإل رنت،نتالجوانب اإلجرائية لجرائـ اإل 

 .2007الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
 الدكتااااااور  ىشام محمد فريد رستم. -

 .1994الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المعموماتية، مكتبة اآلالت الحديثة، أسيوط،  
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 الدكتااااااور  ىاللي عبد الاله احمد. -
  الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي، دراسة مقارنة، الطبعة تفتيش نظـ

 .2008الثانية، بدوف ناشر، 
 تفاقية بودابست لمكافحة جرائـ المعموماتية، معمقا عمييا، الطبعة األولى، دار إ

 .2011النيضة العربية، القاىرة، 
  عمى ضوء  يني،المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية، في النظاميف المصري والبحر

 .2013تفاقية بودابست، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، إ
 نترنت، بيف التجريـ الجنائي واليات المواجية، دار النيضة جرائـ الحاسب واإل

 .2015العربية، القاىرة، 

 .تفاقياتثالثًا : ال 

 .26/6/1945بتاريخ  ،عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة الصادر ميثاق األمم المتحدة -
 ،4/11/1950بتاريخ  عف مجمس أوروبا، الصادرة تفاقية األوروبية لحقوق النسانال  -

 روما.
الصادر بتاريخ نتربول( )ال  ممنظمة الدولية لمشرطة الجنائيةل القانون األساسي -

 .، فينا13/6/1956
 ا.، فين18/4/1961الصادرة بتاريخ  تفاقية فينا لمعالقات الدبموماسيةإ -
الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ  العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -

 . 16/12/1966المتحدة، بتاريخ 
الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية، بتاريخ  تفاقية الرياض لمتعاون القضائيإ -

 ، الرياض، المممكة العربية السعودية، 6/4/1983
الصادرة عف الجمعية ة جريمة المنظمة عبر الوطنيتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الإ -

 .15/11/2000بتاريخ  لألمـ المتحدة، العامة
الصادرة عف االتحاد األوروبي، بتاريخ  تفاقية األوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانيةال  -

 .المجر، ، بودابست23/11/2001
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لممحكمة الجنائية نظاـ روما األساسي القانون األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  -
الذي اعتمده مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ  ،الدولية
 .1/7/2002دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  ،17/7/1998

الصادرة عف جامعة  تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةال  -
 .5/10/2013بتاريخ  النفاذت حيز ، دخم21/12/2010بتاريخ  ،الدوؿ العربية

الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية،  تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعموماتال  -
 .7/2/2014بتاريخ  ،، بالقاىرة، دخمت حيز النفاذ21/12/2010بتاريخ 

 : العالنات والتوصيات الدولية. رابعاً 

بتاريخ  ،عية العامة لألمـ المتحدةالصادر عف الجم العالن العالمي لحقوق النسان -
10/12/1948. 

 الصادر عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، حول حقوق النسان في السالم إعالن القاىرة، -
 ، القاىرة، مصر.5/8/1990بتاريخ 

حوؿ القواعد  توصيات المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانون العقوبات -
 ،9/10/1994إلى  4المنعقد بتاريخ ، الشؽ اإلجرائي ،اإلجرائية في بيئة جرائـ الكمبيوتر

 .البرازيؿ دي جانيرو، في ريو
المنعقد  ،الجرائـ الرقميةحوؿ  لمقانون الجنائيالدولية  لمرابطة الثانيتوصيات المؤتمر  -

 ىولندا. ،أمسترداـفي  ،2000في عاـ 

 : األبحاث والمقاالت والمحاضرات. خامساً 

 .مين البشريمحمد األ الدكتااااااور   -
نترنت، وف والكمبيوتر واإلالتحقيؽ في جرائـ الحاسب اآللي، بحث مقدـ إلى مؤتمر القان

، الطبعة الثالثة، المجمد 5/2000/ 3إلى  1المنعقد في كمية الشريعة والقانوف، مف 
 الثالث، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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 .محمد الصاعدي الدكتااااااور   -
، وجيود المممكة العربية السعودية في مكافحتيا، بحث مقدـ إلى ندوة نترنتجرائـ اإل 

، 2008نترنت عمى المستوى العربي، المنعقد في شير ابريؿ/مكافحة الجريمة عبر اإل
 شـر الشيخ، مصر.

 .الدكتااااااور  عبد الحكيم بوزبوجة -
ممي الحادي موقؼ المشرع الجزائري مف الجريمة المعموماتية، بحث مقدـ لممؤتمر الع 

 ، كمية الحقوؽ، جامعة جرش، األردف.5/2015/ 7إلى  5عشر، المنعقد مف تاريخ  
 .الدكتااااااور  عالل فالي -

حجية األدلة الرقمية أماـ القاضي الجزائي، بحث مقدـ لممؤتمر العممي الحادي عشر،  
 ، كمية الحقوؽ، جامعة جرش، األردف.5/2015/ 7إلى  5المنعقد مف تاريخ  

 .دكتااااااور  عبد المطيف محمود ربايعةال -
دـ إلى المؤتمر األوؿ لمجرائـ لكترونية، التجريـ والمالحقة واإلثبات، بحث مقالجرائـ اإل 
، نابمس، 17/4/2016لكترونية، المنعقد في جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ اإل

 فمسطيف.
 .الدكتااااااور  عمي عبد القادر القيوجي -

وتر لكترونيا، بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيية لمبيانات المعالجة إاية الجنائالحم 
، الطبعة 5/2000/ 3إلى  1نترنت، المنعقد في كمية الشريعة والقانوف، مف واإل

 الثالثة، المجمد الثالث، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 .الدكتااااااور  عمي محمود عمي حمودة -

لكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي، بحث وسائؿ اإلاألدلة المتحصمة مف ال 
لكترونية، المنعقد في أكاديمية القانونية واألمنية لمعمميات اإل مقدـ إلى مؤتمر الجوانب

 ، المجمد األوؿ، اإلمارات العربية المتحدة.4/2003شرطة دبي، 
 .الدكتااااااور  سعيد حماد صالح القبالي -

جية الجرائـ المعموماتية، بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الجيود الدولية في موا 
جامعة جرش،  7/5/2015إلى  5الحادي عشر، تحت عنواف الجرائـ المعموماتية، 

 األردف.
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 .الدكتااااااور  ىشام محمد فريد رستم -
  الجرائـ المعموماتية، أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني والية التدريب التخصصي

رة في مجمة األمف والقانوف، كمية شرطة دبي، العدد لممحققيف، مقالة منشو 
 .1999الثاني، 

 قتراح إنشاء آلية عربية موحدة لمتدريب التحقيؽ الجنائي الفني، وا   أصوؿ
نترنت، المنعقد في مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلالتخصصي، بحث مقدـ إلى 

المجمد الثالث،  ، الطبعة الثالثة،5/2000/ 3إلى  1كمية الشريعة والقانوف، مف 
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

لكترونية، بعنواف التحقيؽ في الجرائـ اإل ،Jon Blakeمحاضرات لمخبير البريطاني   -
، راـ اهلل ، 25/2/2018إلى  24أعطيت في مقر الييئة القضائية لقوى األمف، بتاريخ 

 فمسطيف. 

 .: المقابالت سادساً 

لكترونية، أجريت يابة مكافحة الجرائـ اإلرئيسة ن ، سرين زينةمقابمة بحثية مع األستاذة ن -
ي مكتب  نيابة مكافحة الجرائـ ، الساعة العاشرة صباحا، ف2/5/2018بتاريخ 

 مقر النائب العاـ، راـ اهلل، فمسطيف.، لكترونيةاإل

لكترونية، في رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإل ./ سامر الينديمقابمة بحثية مع المقدم -
في  ،، الساعة الخامسة والنصؼ مساء6/5/2018از الشرطة، أجريت بتاريخ جي
 فمسطيف. ،راـ اهلل مقر الشرطة، لكترونية،كتب وحدة مكافحة الجرائـ اإلم

 .: القرارات القضائية سابعاً    
 قرارات  قضائية دستورية. -1

الصادر  قضائية، 4، س 5القضية رقـ ، في المصرية عمياالدستورية قرار المحكمة ال-
 .67، ص 13، رقـ 3، ج المصرية أحكاـ المحكمة الدستورية العميا ،2/2/1984بتاريخ، 

 ( قضائية،2(، لسنة )12القضية رقـ )، في الفمسطينية العميا قرار المحكمة الدستورية -
،  29/11/2017بتاريخ بالجريدة الرسمية، منشور  ،19/11/2017بتاريخ  الصادر
 (.138) بالعدد
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 .جزائيةقضائية قرارات   -2
 .471، ص 130، ؽ 8النقض، س  أحكاـ، 7/5/1957 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .633، ص 173، ؽ 8النقض، س  أحكاـ، 10/6/1957 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .233، ص 40، رقـ 12، أحكاـ النقض، س 20/2/1961 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .1101ص ،229،ؽ 18س النقض، أحكاـ،13/11/1967 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .786، ص 177، رقـ 23س ،أحكاـ النقض،22/5/1972 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .936ص  ،209، ؽ 23أحكاـ النقض، س ،19/6/1972 بتاريخ مصري جنائي نقض -
 .52، ص 9، ؽ 27النقض، س  أحكاـ، 11/1/1976 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .225، ص 45،  ؽ 27ض، س أحكاـ النق ،16/2/1976بتاريخ  مصري نقض جنائي -
 .351، ص 72، رقـ 30س  أحكاـ النقض، ،18/3/1979 بتاريخ مصري نقض جنائي -
 .944، ص 163، ؽ 32س ،أحكاـ النقض،19/11/1981 بتاريخ مصري نقض جنائي -
 .841ص،167رقـ، 34النقض،س أحكاـ ،2/10/1983 بتاريخ مصري جنائينقض  -
 .943، ص 153، ؽ 38س النقض، ،أحكاـ11/11/1987بتاريخ  مصري نقض جنائي -
 3ع  ،1998س  ،األردنييف مجمة نقابة المحاميف ،697/97  رقـ أردني تمييز جزاء -

 .941ص ،4و
، ص 2000س  ،األردنييف مجمة نقابة المحاميف ،420/99رقـ  أردني تميز جزاء -

1147. 

 : المواقع االلكترونية. ثامناً    

 .نترنتيكيبيديا، الموسوعة الحرة عمى ال موقع و  -
https://ar.wikipedia.org 


